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A mú ze u mot a jár vány mi att
már ci us 12-én zár ták be, új bó li
meg nyi tá sát jú li us ele jé re ter ve z-
ték az MTI hír adá sa sze rint.

A ko ro na ví rus-jár vány ide jén a
belépôjegyek el adá sá ból szár ma zó
bevételektôl meg fosz tott ausch witzi
mú ze um ado má nyo kat kér to váb bi
te vé keny sé gé hez – ol vas ha tó az egy -
ko ri ná ci né met ha lál tá bor te rü le tén
mûködô em lék hely ve ze té se ál tal ki -
adott fel hí vás ban.

A mú ze u mot a jár vány mi att már -
ci us 12-én zár ták be, új bó li meg nyi -
tá sát jú li us ele jé re ter ve zték. Az em -
lék he lyet má jus utol só hét vé gé jén
pró ba kép pen nyit va tar tot ták, ez alatt
a két nap alatt mint egy négy száz em -
ber ke res te fel, ami az elôzô év azo -
nos idôszakában mért lá to ga tott ság
ke ve sebb mint há rom szá za lé kát je -
len ti – ír ja a köz le mény, amely ben
hang sú lyoz zák, hogy a belépôjegyek

ér té ke sí té se a be vé te lek fô for rá sa.
A mú ze um ve ze té se úgy vé li: az

ala csony lá to ga tott ság hos  szú tá vú
le het, ami ha tás sal lesz min-
denekelôtt a mûvelôdési pro jek tek
meg va ló sí tá sá ra.

A jár vány hely zet kö vet kez té ben
össze om lott a mú ze um idei költ ség -
ve té se – ír ják. „A len gyel kul tu rá lis
és örök ség vé del mi mi nisz té ri um
rend kí vü li se gít sé gé nek köszön-
hetôen si ke rült fenn tar ta ni az in téz -
mény mû kö dé sét és a mun ka he lye -
ket, több let for rá sok nél kül azon ban
kül de té sünk meg va ló sí tá sa na gyon
kér dé ses sé vá lik” – ol vas ha tó a do -
ku men tum ban.

Az em lék hely au ten ti kus sá gá nak
megôrzését szol gá ló kar ban tar tá si
mun kák nin cse nek ve szé lyez tet ve,
eze ket ugyan is az Auschwitz-
Birkenau Ala pít vány for rá sa i ból va -
ló sít ják meg – jegy zik meg. Az ala -

Em lék táb lát avat tak a múlt 
is ko lá já nak, kö zös sé gé nek

Az em lék táb lát Hajdúsámsonban a gyü le ke ze ti te rem épü le té nek fa lá -
ra he lyez ték ki.

Táb la ava tó ün nep sé get tar tott a Ma gyar Pün kös di Egy ház Hajdúsámsoni
Élet Gyü le ke ze te, em lé ket ál lít va az 1944-ig azon a he lyen mûködô Iz ra e li ta
is ko lá nak, ta ní tó i nak, di ák ja i nak.

Az ese ményt Lukinic György pün kös di lel ki pász tor nyi tot ta meg, aki be -
mu tat ta a sám so ni zsi dó ság és az is ko la tör té ne tét. A meg je len te ket kö szön -
töt te An tal Sza bolcs pol gár mes ter is, aki be szé dé ben mél tó kép pen idéz te fel
az ak ko ri he lyi zsi dó éle tet, csa lá do kat.

Prof. dr. Hu nya di Lász ló, Iz ra el Ál lam tisz te let be li kon zul ja és Lukinic
György kö zö sen lep lez ték le az em lék táb lát. Nyír egy há zá ról Kurucz Ákos
rab bi idéz te fel a rég múl tat, Hajdúsámsonból Hajdúné Nagy Ibo lya gyü le -
ke ze ti tag tár ta fel meg ha tó ku ta tá sa it, tör té ne te it.

Auszt ria ál lam pol gár sá got ad a holokauszttúlélôk le szár ma zot ta i nak. Ez -
zel a dön tés sel iz ra e li ek tí zez rei vál tak jo go sult tá az oszt rák ál lam pol gár -
ság ra. A ké pen Sebastian Kurz oszt rák kan cel lár és Ben já min Netanjahu
iz ra e li mi nisz ter el nök lát ha tó.

A ta va lyi éves je len tés sze rint a
vi lág zsi dó po pu lá ci ó ja el ér te a 14
mil lió 410 ezer 700 fôt. A leg na -
gyobb lé lek szám Iz ra el ben ta lál -
ha tó, ahol 6 mil lió 740 ezer, Észak-
Ame ri ká ban pe dig 6 mil lió 88 ezer
zsi dó él – je len tet te be Omer
Jankelevics, Iz ra el diaszpóraügyi
mi nisz te re a Kneszet as  szi mi lá ci ós,
mig rá ci ós és diaszpóraügyi bi zott -
sá ga elôtt. A mi nisz té ri um fôigaz-
gatója, Dvir Kahana sze rint a di -
asz pó rá ban élô zsi dók 80 szá za lé -
ka nem kötôdik a judaizmushoz és
a zsi dó ság hoz.

A ta va lyi éves je len tés sze rint a vi -
lág zsi dó po pu lá ci ó ja el ér te a 14 mil -
lió 410 ezer 700 fôt. A leg na gyobb
lé lek szám Iz ra el ben ta lál ha tó, ahol
6740 ezer, Észak-Ame ri ká ban pe dig
6 mil lió 88 ezer zsi dó él. Eu ró pá ban
megközelítôleg 1 mil lió 72 ezer,
Dél-Ame ri ká ban 324 ezer, Ázsi á ban
(Iz ra elt ki vé ve) 300 ezer, Auszt rá li á -
ban és Új-Zé lan don 120 ezer, Af ri -

Dr. pro fes  szor Hu nya di Lász ló és Lukinic György lel ki pász tor
Fo tó: Dandé Me lin da

Az ausch witzi em lék mú ze um ado má nyok ra szo rul
pít vány már úgy dön tött, két sze re sé -
re nö ve li az idei év re ere de ti leg szánt
tá mo ga tást. A 2009-ben lét re jött ala -
pot 40 ál lam, va la mint ma gán sze mé -
lyek tá mo gat ják.

„A pandémia után a vi lág – az
idônként vész jós ló jö ven dö lé sek el -
le né re – nem lesz ra di ká li san más.
Úgy, mint ko ráb ban, (...) szük sé günk
lesz bölcs, kö zös múl tunk leg sö té -
tebb ta pasz ta la ta in ala pu ló dön té sek -
re” – idé zi a köz le mény az ausch -
witzi mú ze um igaz ga tó ját, Piotr M.
A. Cywinskit.

A mú ze um mûvelôdési, tu do má -
nyos, ki ál lí tói és ki adói te vé keny sé -
gét tá mo ga tó ado má nyo kat az in téz -
mény hon lap ján ke resz tül, a
wesprzyj.auschwitz.org ol da lon vár -
ják.

A ná ci Né met or szág Len gyel or -
szág nak a Har ma dik Bi ro da lom hoz
csa tolt ré szén ere de ti leg len gyel
fog lyok szá má ra lé te sí tet te 1940-
ben az Ausch witz I. kon cent rá ci ós
tá bort. A szom szé dos birkenaui lá -
ger két év vel késôbb jött lét re. Az
ausch witzi em lék mú ze um 1,3 mil li -
ó ra te szi a tá bor komp le xum ban fog -
va tar tot tak szá mát, kö zü lük 1,1
mil lió volt zsi dó, de sok len gyel, ro -
ma és szov jet ha di fo goly is volt
köz tük. Ausch witz ba 1944. má jus
15-tôl jú li us 8-ig – ke ve sebb mint
két hó nap alatt – mint egy 440 ezer
ma gyar or szá gi zsi dót de por tál tak,
ez lett a meg sem mi sí té sük fô szín -
he lye.

Az ün nep ség vé gén Hu nya di Lász ló pro fes  szor kis film jét ve tí tet ték le,
amely a zsi dó ság ze nei vi lá gát mu tat ja be kro no ló gi a i lag fel fûz ve, majd Nóg -
rá di Ger gely Eu ró pa-dí jas kán tor gyö nyö rû da lai zár ták a meg hitt pil la na to -
kat.

A meg em lé ke zés so rán kö zös imád ság ra is sor ke rült a hí vek kel az em lék -
táb la elôtt, va la mint együtt ki lá to gat tak a még fenn ma radt zsi dó temetôbe,
ahol Kurucz Ákos rab bi fel ol vas ta a 10. zsol tárt.

Dandé Melinda/haon.hu

Már több mint
14 mil li ó an va gyunk

ká ban pe dig 74 ezer zsi dó él – is mer -
tet te a leg fris sebb ada to kat Omer
Jankelevics, Iz ra el as  szi mi lá ci ós,
mig rá ci ós és diaszpóraügyekért
felelôs mi nisz te re a Kneszet as  szi mi -
lá ci ós, mig rá ci ós és diaszpóraügyi
bi zott sá ga elôtt.

A di asz pó ra ügye i vel fog lal ko zó
mi nisz té ri um fôigazgatója, Dvir
Kahana fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy a di asz pó rá ban élô zsi dók
80%-a nem kötôdik a judaizmushoz
és a zsi dó ság hoz.

A bi zott ság vezetôje, David Bitan
Likud pár ti képviselô azt mond ta: ôt
leg in kább a kis zsi dó kö zös sé gek
hely ze te ag gaszt ja, ame lyek nem
tud ják fenn tar ta ni ma gu kat. „Ha
nem erôsítjük meg eze ket a kö zös sé -
ge ket a di asz pó rá ban, ak kor egy re
ke ve seb ben fog nak alijázni Iz ra el be”
– mond ta Bitan. Egyút tal be je len tet -
te, hogy Israel Katz pénz ügy mi nisz -
ter ígé re tet tett ar ra, hogy 20 mil lió
sékelt – az az több mint 1,7 mil li árd
fo rin tot – kü lö ní te nek el a következô
költ ség ve tés ben ezen kö zös sé gek
szá má ra, és a Zsi dó Ügy nök sé get
ugyan ek ko ra ös  szeg fel aján lá sá ra
kér te fel.

Határozatképes, de zárt ülést
tartott a Mazsihisz a Dohány utcai
zsinagógában. A szigorú járvány-
ügyi intézkedések betartásával
lebonyolított ülésen több fontos
döntés született: ismét dr. Kunos
Pétert választották ügyvezetôvé,
elfogadták a tavalyi zárszámadást,
és a Mazsihiszhez kerültek a holo-
kauszttúlélôk gondozását ellátó
Mazs Alapítvány alapítói jogai.

A küldöttek – öt tartózkodással
három nem szavazat ellenében –
zártnak minôsítették a Mazsihisz
közgyûlését, így részletes beszámo-
lóval, a felszólalások ismertetésével
nem szolgálhatunk, csak a közgyûlé-
sen meghozott határozatok ered-
ményét közöljük.

A közgyûlés az ügyvezetô igazga-
tó megválasztásával kezdôdött, a
posztra egyetlen jelölés érkezett: dr.
Kunos Péter jelenlegi ügyvezetôé.
A helyszínen nem történt más jelö-
lés, így dr. Kunos Péter volt az
egyetlen jelölt. A titkosan lebonyolí-
tott választáson – 57 igen szavazattal
4 érvénytelen szavazat mellett – a
Mazsihisz közgyûlése a következô
négy évre dr. Kunos Pétert választot-
ta meg a szövetség ügyvezetô
igazgatójának.

A közgyûlés – egy ellenszavazat-
tal – a szövetség 2019. évi zárszám-
adását elfogadta. A testület – egy tar-
tózkodás mellett – megszavazta azt
az elôterjesztést, miszerint a JDC a
Mazsihisznek adja át a holokauszttú-
lélôk gondozását ellátó Mazs
Alapítvány alapítói jogait. A 2020.

Lezajlott a Mazsihisz közgyûlése, 
ismét dr. Kunos Péter az ügyvezetô

évi költségvetés módosításait a
közgyûlés – egy tartózkodással és
két ellenszavazattal – elfogadta. A
közgyûlés döntött az olaszliszkai
zsidó temetô 1 százalékos tulajdoni

hányadának átruházásáról: a küldöt-
tek elfogadták az elôterjesztést.

Utolsó napirendi pontként Heisler
András elnöki beszámolóját
hallgatták meg a közgyûlési tagok.

Dr. Kunos Péter
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Gyógy szer- és MRI-támogatás
Egy sze ri tá mo ga tást igé nyel het nek szo ci á li san rá szo ru ló be te gek a

következôkhöz:
– át la gos nál drá gább gyógy sze rek be szer zé se. A felsô ös  szeg ha tár nincs

meg ha tá roz va, de az ed di gi gya kor lat ban 50.000 Ft volt a leg na gyobb
gyógy szer tá mo ga tá sunk.

– ma gán jel le gû MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki -
de rí té sé hez, ha az ál la mi egész ség ügy csak túl késôi idôpontra tud ja vál -
lal ni azt.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás és az igény lés hez szük sé ges adat lap a
következô te le fon szá mon kérhetô: 06-1-321-3497, lehetôleg az es ti órák -
ban.

A be ret  tyó új fa lui zsi na gó ga
meg úju lá sá ról

Min dig öröm, ha haj dan volt kö zös sé gek zsi na gó gá já nak meg úju lá sá ról ír -
hat egy tu dó sí tó.

Be ret  tyó új fa lun húsz év vel ezelôtt még két holokauszttúlélô hölgy la kott,
ôk Deb re cen be utaz va gya ko rol ták a hit éle tet s vet tek részt az ün ne pe ken. 

A va la mi ko ri, kö zel 1000 fôs zsi dó ság a vész kor szak elôtt még a ma ga épí -
tet te zsi na gó gá ban él te val lá sos éle tét. Majd óri á si vesz te ség ként nem ma radt
fér fi túlélô, s a szak rá lis hely rak tá ro zá si funk ci ót töl tött be.

A kül se jé ben is im po záns épü let még sem vált az enyé sze té. A vá ros ve ze tés
pá lyá za ti összegbôl mûvelôdési cé lú hasz no sí tás ra fel újít tat ta, kívülrôl-belül-
rôl megôrizve ré gi szép sé gét.

Be ret  tyó új fa lu egy or szá gos hí rû zsi dó szü löt tel is büsz kél ked het, Kon rád
György Kos suth-dí jas író val, aki a vá ros la ko sai kö zül egye dül mond hat ta,
hogy csa lád ja együt te sen él te túl a vész kor sza kot. Errôl is szól ki vá ló re gé -
nye, az El uta zás és ha za té rés (2001). 2019-ben hunyt el.

A meg újult zsi na gó ga kul tu rá lis cé lo kat szol gál majd, és remélhetôleg
belsô fa lán em lék táb la fog em lé kez tet ni rá is.

Hal mos Sán dor – gj

Het ven öt éve om lott a Du ná ba
az ost rom lott Bu da pes ten a né me -
tek ál tal alá ak ná zott Mar git híd
pes ti szár nya – ír ja az MTI. A
szom ba ti csúcs for ga lom ide jén be -
kö vet ke zett ka taszt ró fa oka és az
ál do za tok pon tos szá ma nap ja in -
kig nem tisz tá zott.

A IV. Bé la ki rály lá nyá nak ne vét
viselô má so dik fôvárosi átkelôhely
megépítésérôl 1870-ben dön tött a
vá ros ve ze tés. A mai pes ti Nagy kör -
utat és a bu dai Mar git kör utat
összekötô, 607 mé ter hos  szú Du na-
hi dat 1876-ban ad ták át – ez ih let te
Arany Já nos Híd ava tás cí mû bal la -

Zsi dók ne jo gász kod ja nak!
1940 nya rán a zsi dó nak szá mí tó ma gyar or szá gi bí rák már nem a ren des sza -

bad sá gu kat töl töt ték, ha nem nem is ül het tek bí rói pul pi tu son, igaz ság szol gál -
ta tá si tiszt sé gü ket el vesz tet ték a zsi dó tör vé nyek sze rint – ol va som a Ma gyar
Zsi dók Lap já ban dr. Mun ká csi Ernô egy ko ri cik ké ben.

Igen, 40-ben már al kal maz ni kel lett a 38. évi XV. tör vény cik ket, amely a tár -
sa dal mi és gaz da sá gi élet egyen sú lyá nak ha té ko nyabb biz to sí tá sát szol gál ta,
va la mint a 39. évi IV-es tör vény is élet be lé -
pett: kor lá toz ni kell a zsi dók köz éle ti és
gaz da sá gi térfoglalását... S ne fe led kez zünk
meg a 20 év vel ko ráb ban szü le tett nu me rus
claususról sem, amely egyik esz kö ze volt a
jo gá szi szak má ba vá gyó (zsi dó) fi a ta lok tá -
vol tar tá sá nak. Mind ezek kel volt te hát ele-
gendô re gu la és ár tó köz szel lem, ezek
együtt ga ran tál ták a hitleráj szel le mé nek,
gya kor la tá nak szor gal mas adap tá lá sát,
követését…

Az ol vas mány hoz úgy na vi gált el en gem
a netes bön gé szés, hogy a Milev hon lap ján
dr. Mun ká csi Ernôrôl és csa lád ja ha gya té -
ká ról ol vas tam egy re mek ta nul mányt
„Apák ról az utó dok ra szál lott el hi va tott ság”
cím mel, az tán jött a Wikipédia, a Zsi dó Le -
xi kon, vé gül szá mol tam: 80 éve író dott a bí rák menesztésérôl írt cikk és 70
éve, 1950-ben hunyt el dr. Mun ká csi Ernô. Ô ügy véd, a pes ti hit köz ség tit ká -
ra, fôügyésze, fôtitkára, a Zsi dó Mú ze um igaz ga tó ja, jo gi szak cik kek al ko tó ja,
a Zsi dó Ta nács fôtitkára is volt, s az itá li ai zsi dó ság mû vé sze ti emlékeirôl is
szá mos írá sa je lent meg. (Livornói ré gi sé gek c. kis kö te te ná lam is meg van.)
Ha jól em lék szem, a 45-ös iga zo ló bi zott ság el ma rasz tal ta: a né met meg szál -
lás ide jén hit köz ség be li hi va ta lá tól tá vol maradt... A Legfelsôbb Bí ró ság ez
ügy ben nem fo gad ta el a ma rasz ta lá sát.

Azt ír ta ô 1940-ben, hogy „rö vid volt a het ven év, amíg a ma gyar zsi dó ság
az igaz ság szol gál ta tás te rén is mû köd he tett, de nem val lot tunk szé gyent, büsz -
kék va gyunk er re a kor szak ra, ami kor jót, fejlôdést hoz hat tunk Justitia ol tá -
rán”. Csemegi Kár oly ra utal a múlt nagy sá gai kö zül, aki egy ko ron 48-as
ôrnagy, kú ri ai ta nács el nök volt és az elsô ma gyar büntetôkódex kodifikátora
(A kó dex író cím mel ír tam én is e ha sá bo kon ró la).

A bí rói pul pi tus ról el pa ran csolt bí rák kö zött em lí ti – töb bek kö zött – pél da -
ként Már kus Dezsô táb la bí rót, aki „a ma gyar ál lam ezer éves fenn ál lá sá nak fe -
led he tet len em lék ün ne pe al kal má ra ké szült Ma gyar Tör vény tárt szer kesz tet te,
ah hoz ezer és ezer la tin nyel vû ma gya rá za tot, jegy ze tet írt”.

Hi á nyol ja Fo dor Ár mint, aki a szo ci á lis ma gán jog „elsô hirdetôje” volt. Gal -
lia Bé la bí ró ra is utal, aki „a mun ka adók és mun ka vál la lók kö zöt ti bo nyo lult
és ké nyes kér dé sek ben ki há moz ta azt a jo got, amely egyút tal az igaz ság is
volt”. Szó ba hoz za, hogy Fôdi Kár oly bí ró sem ítél kez he tett to vább „a köz -
igaz ga tás tény ke dé sei felett”…

Né hány el til tott ügyész sé gi tisztségviselôt is fel so rolt dr. Mun ká csi:
Baumgarten Izi dort, va la mint a 48-as sza bad ság harc tá bo ri pap já nak, Lôw Li -
pót nak a fi át, Tó bi ás fôügyészhelyettest és an nak le szár ma zott ját, Ti bort,
ítélôtáblai ta nács el nö köt.

Nyil ván so rol hat ta vol na to vább a jo gá szi szak má ból ki eb ru dalt zsi dó kor -
tár sa it, ám e né hány név is elegendô a hi vat ko zott zsi dó tör vény be tû i nek, em -
ber te len szel le me „dicsôséges” vég re haj tá sá nak il luszt rá lá sá ra.

A mú ze um igaz ga tó jo gász egyes kol lé gá i nak szo mo rú szak mai bú csúz ta tó -
já ra szánt so ra it stíl sze rû en (?) Verbôczy Tripartitumának (Hármaskönyvének)
bevezetôjébôl vett idé zet tel és an nak to vább gon do lá sá val zár ta:

„Az igaz ság az az ál lan dó és örök ké tar tó aka rat, amely min den ki nek a ma -
ga jo gát meg ad ja.”

„Min den ki nek? – Még a zsi dók nak is...”
Még va la mit: nem a ne vek is mert sé ge vagy is me ret len sé ge a lé nyeg az

emlékeztetô so rok ban, ha nem az, hogy le het tél 1940-ben bár mi lyen ma gyar
ér de mek bir to ko sa, az ural ko dás ra ve te me dett faj ül dö zés utolért…

Politzer Ta más

A Mar git híd rom jai Fo tó: FORTEPAN

A zsi dók nak öltözettyekrôl 
mind ott hon, 

mind pe dig a zsi na gó gá ban

Mi ért rob bant fel 1944-ben a Mar git híd?
dá ját –, a Mar git szi get re levezetô
szárny híd 1900-ra ké szült el.

A má so dik vi lág há bo rú vé gén a
Bu da pes tet meg száll va tar tó né me -
tek a szov jet Vö rös Had se reg kö ze -
led te kor va la men  nyi bu da pes ti Du -
na-hi dat alá ak náz ták. Az átkelôk kö -
zül elsôként a Mar git híd om lott a
Du ná ba, ami kor a szov jet ágyúk már
Vecsés ha tá rá ban dö rög tek. A rob ba -
nás sok kol ta a fôvárosiakat. Egy
szem ta nú le írá sa sze rint ször nyû lát -
vány volt, ami kor a pes ti ol da lon le -
sza kadt a két ív. Vil la mo sok, au tók
zu han tak a víz be em be rek szá za i val.
Egy 6-os vil la mos két ös  sze tört ko -
csi ja még ki lát szott a vízbôl, se be -
sül tek jaj ve szé ke lé se hal lat szott. A
híd rá cso kon holt tes tek he ver tek, a
ka var gó víz ben hul lák, ful dok ló se -
be sül tek vol tak.

Ha jók, csó na kok, a rendôrség mo -
to ro sai nyü zsög tek a híd kö rül, pró -
bál ták men te ni, akit még le he tett. Az
ál do za tok kö zött volt a há rom szo ros
olim pi ai baj nok kard ví vó Kabos
End re is, akit zsi dó szár ma zá sa mi att
hív tak be mun ka szol gá lat ra, az ôt és
tár sa it szál lí tó te her au tó ép pen a rob -
ba nás pil la na tá ban ha ladt át a hí don.
A ha lot tak pon tos szá mát nem le he -
tett meg ál la pí ta ni, mert so kan a Du -
ná ba ful lad tak, és holt test ük nem ke -
rült elô. A becs lé sek mint egy 100-
600 ál do za tot em lí tet tek, kö zü lük
leg alább 40 né met utász volt.

A híd fel rob ba ná sá ra szá mos el -
mé let szü le tett, a leg va ló szí nût le -
nebb sze rint ez az ok tó ber 15-i ki ug -
rá si kí sér let re adott né met vá lasz lett

vol na. A leg va ló szí nûbb nek az tû nik,
hogy vé let len rob ba nás tör tént. A né -
met mû sza ki ka to nák az ívek re már
ko ráb ban fel sze relt din amit töl te tek
rob ba nó fe je it he lyez ték el, ami kor
egy hi bás vezetékbôl szi vár gó gáz –
egy el do bott ci ga ret ta, avagy egy ép -
pen el ha la dó ha jó ból ki pat tant szik ra
mi att – meg gyul ladt, mi re az egyik
gyúj tó fej detonált, és el in dult a rob -
ba nás so ro zat.

Csak a középsô pil lér na gyobb tö -
me ge aka dá lyoz ta meg, hogy a híd
egé sze a mély be zu han jon. Az vi -
szont egé szen biz tos, hogy az ost rom
köz ben, 1945. ja nu ár 18-án a Pestrôl
Bu dá ra vis  sza vo nu ló né me tek már
szán dé ko san rob ban tot ták fel az Er -
zsé bet híd dal és a Lánc híd dal együtt
a Mar git híd még ál ló, há rom bu dai
ívét (a Mar git-szi ge ti szárny híd ép -
ség ben ma radt). Mi vel a Hor thy
Mik lós (ma Petôfi) hi dat ja nu ár 14-
én, a Fe renc Jó zsef (ma: Sza bad ság)

hi dat pe dig ja nu ár 16-án már a leve-
gôbe rö pí tet ték, ez zel a Du na két
part ja kö zött meg szûnt a köz vet len
kap cso lat.

A nyi las kor mány a Mar git híd fel -
rob ba ná sá val kap cso lat ban nem hogy
vizs gá la tot nem foly ta tott, de két na -
pig az errôl szó ló hírt sem en ged te
meg je len ni a saj tó ban. No vem ber 4-
én tet te le ugyan is a hi va ta li es küt
Szálasi Fe renc nyi las nemzetvezetô,
s nem akar ták, hogy az „ör ven de tes
ese ményt” ilyen rossz hír ár nyé kol ja
be.

A Mar git híd új já épí té sé re több
el kép ze lés szü le tett, a vé gül meg va -
ló sult átkelô az ere de ti nél köny -
 nyebb, de az zal egyezô meg je le né sû
acél ív híd lett, vas be ton pá lya le -
mez zel, de már a vám há zak nél kül.
A Mar git hi dat 1947 ôszén fél szé -
les ség ben ad ták át, a tel jes hí don
1948. au gusz tus 1-jén in dult meg a
for ga lom.

Mun ká csi Ernô

Ar ra vol tam kí ván csi, hogy az
Arcanum szin te na pon ta bôvülô
adat bá zi sá ban me lyik az a leg ko -
ráb ban ke let ke zett könyv, amely -
ben a zsi dó szó elôfordul. De ami -
lyen kön  nyû volt meg ta lál ni, olyan
ne héz volt ab ba hagy ni az ol va sá sát:
a Zsi dók nak szo ká si- és szer tar tá si
cí mû könyvrôl van szó, ame lyet Pé -
csett nyom tat tak 1783-ban. A ma ga
ne mé ben ki vá ló tan könyv a szo ká -
sa ink ról szól, ho lott nem is a zsi dók,
ha nem a ke resz té nyek szá má ra író -
dott – el vi leg.

Az Arcanum Di gi tá lis Tu do mány -
tár adat bá zi sa hi he tet len kin cses bá nya
azok szá má ra, akik az el múlt pár száz
év ma gyar mûvelôdés- és val lás tör té -

ne tét ku tat ják, hi szen szin te nap ról
nap ra bôvül a di gi tá li san elérhetô tar -
ta lom. A gyûj te mény elôfizetôjeként
rá ke res tem a zsi dó szó ra, mert ér de -
kelt, hogy adat bá zi sá ban va jon me -
lyik az a leg ko ráb ban ke let ke zett
könyv, amely ben elôfordul. (Mielôtt
foly tat nám, egy kis kitérô: a szláv ere -
de tû zsi dó szó – a Ma gyar Zsi dó Le -
xi kon sze rint – ma gyar nyel vû szö -
veg ben elôször a 13. szá za di löweni
Ó-ma gyar Má ria-si ra lom ban ol vas ha -
tó.) A ta lá lat sze rint a Zsi dók nak szo -
ká si- és szer tar tá si cí mû könyv ben ol -
vas hat juk elôször a zsi dó szót – ter -
mé sze te sen ko ráb bi mû vek is van nak,
ame lyek ben ez az el ne ve zés ben ne
van, de most az Arcanum ál tal már di -
gi ta li zált tar tal mak ról van szó.

A cím la pon ol vas ha tó in for má ci ók
sze rint a könyv ere de ti leg dok tor
Medicei Pál ál tal író dott olasz nyel -
ven, ebbôl ké szí tett Rosthy Mik lós
pá los szer ze tes egy la tint for dí tást, és
ezt a la tin ver zi ót ma gya rí tot ta és lát -
ta el jegy ze tek kel „egy pé csi püs pö ki
megyébôl va ló pap”. A kö tet
születéstôl a te me té sig, az evéstôl az
öl töz kö dé si szo ká so kig, a szom bat
ünnepétôl kezd ve a jom kippuron át a
sors ve tés ün ne pé ig szin te min den fon -
to sabb tud ni va lót tar tal maz a ko ra be li
eu ró pai zsi dó élet min den nap ja i ról. 

Va ló já ban olyan, mint egy ko ra be li
tan könyv zsi dó gyer me kek szá má ra,
ho lott a szerzô – egy ka to li kus hit re

tért zsi dó – vál tig ál lít ja, hogy mû ve
oku lá sul szü le tett a ke resz té nyek szá -
má ra. Még hoz zá az zal a cél lal, hogy a
ke resz té nyek bi zo nyo sod ja nak meg
ró la, mi cso da vak ság ban él nek a zsi -
dók. Nem va gyok a té ma ku ta tó ja, de
élek a gya nú val, hogy ese tünk ben iga -
zi zsi dós meg ol dás ról van szó: zsi dó
gyö ke rû szerzônk ez zel az ügyes trük -
kel el ér te, hogy a zsi dó szo ká sok
gyûj te mé nye mi nél több hely re mi nél
több nyel ven el jut has son. Ha így volt,
utó lag is kö szö net ér te. 

Most pe dig kedv csi ná ló nak kö vet -
kez zék egy rész let az öl töz kö dé si szo -
ká sok ról. (Nem be tû hív köz lés, a szö -
ve get a kön  nyebb ol vas ha tó ság ked -
vé ért né hány pon ton mo der ni zál tam.)

A zsi dók nak öltözettyekrôl
mind ott hon, mind pe dig a
zsi na gó gá ban

Ami az öl tö ze tet il le ti, alkalmaz-
tattyák ab ban a zsi dók ma go kat a ha -
zá nak, amellyben lak nak, szo ká si hoz,
de csak kénytelenségbôl, hogy tud ni -
il lik ki ne ne ves sék ôket. Nem öl töz -
nek mind azonáltal gyap jú ból és
lenbôl szôtt ru há ba, és igen reá vi -
gyáz nak, hogy a gyap jú ból va ló ru ha
ne varrattassék lenbôl vagy kenderbôl
fonyott cér ná val, és a vá szon vagy
gyolcs ru ha ne varrattassék szôrrel. 

A fér fi ak ruhájok alatt rejt ve vi sel -
nek egy négy szeg le tû posz tócs kát,
amellynek is mind a négy szegletérôl
nyolc szál tisz ta gyap jú ból ös  sze sod -
rott zsinórkák vagy roj tok függ nek,
amellyekre kü lö nös mes ter ség gel öt

gom bot köt nek; eze ket a roj to kat pe -
dig a ma gok nyel vü kön cicisznek hív -
ják; de a zsi na gó gá ban, mi kor imád -
koz nak, béfödik ma go kat vé kony
szôrbôl szôtt födözôvel vagy pa lást -
tal, amellynek négy szegletérôl négy
roj tok lóg nak le és az hi vat ta tik tálit-
nak, ezen fôdôzôn kí vül homlok-kötô
avagy imád sá gos szíjakkat is – amel-
lyeket tefilinnek mon da nak – vesz -
nek, amellyeknek egyi két fe jek kö rül
kö tik, ez a fônek imád sá gos szíjja, a
má si kat pe dig bal kezökre te ke rik, és
ez ne vez te tik: kéz nek imád sá gos szíj-
ja. (...)

Igen nagy bûn nek tarttyák a zsi dók
ezen szíj jak nél kül imád koz ni, és olly
nagy tisz te let tel vi sel tet nek ezek hez,
hogy hár mas zacs kó ban tartyák ôket
és ha tör té ne te sen a föld re ej tik, azon
kí vül, hogy ezért a bû nért egész nap
böj töl nek, min den sze ren csét len sé get
jö ven döl nek ebbôl ma gok nak. A be te -
gek, ki vált kép pen azok, akik vér has -
ban van nak, nem tar toz nak imád sá gos
szíjjakat hor doz ni, va la mint az as  szo -
nyok is, akik a kö zön sé ges és szo kott
öl tö ze ten kí vül sem mit sem vesz nek
ma gok ra, egye dül ar ra nagy szor gal -
ma tos ság gal vi gyáz nak, hogy a ha juk
szá la it férj hez menésektôl fog va éle -
tek nek fogy tá ig sen ki sem lás sa, mert
azt ma gok kal esz te le nül el hi te tik,
hogy ha res tül födözik be fe jü ket,
úgy, hogy a haj szá lak ki áll ja nak, és
azo kat va la ki megláttya, ak kor ha lá -
luk után ugyan azon haj szá lak ra
akasz tat nak fel a po kol ban.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz
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Pén tek es te van, és ez még a töb bi
nap nál is kü lö nö sebb. Dél ben a me -
cset ben imád ko zom, es te sábbátkor
a gye re kek kel a va cso ra asz tal nál.
Nem csak íd el-fitr ün ne pét tar tom,
ha nem a chanukkát is an nál a csa -
lád nál, ahol dol go zom.

Ha pár év vel ezelôtt va la ki azt
mond ja ne kem, hogy ku va i ti muszlim
di ák ként egy zsi dó csa lád nál fo gok
dol goz ni, nem hit tem vol na ne ki.

A Kö zel -Ke le ten nôttem fel, és min -
dig is tisz tá ban vol tam a muszlimok és
a zsi dók kö zöt ti fe szült ség gel. Muszlim
is ko lá ba jár tam, nem vol tak zsi dó ba rá -
ta im, hi szen 15 évig egy olyan or szág -
ban él tem, ahol fôként muszlimok lak -
tak. De az tán bébiszitterként kezd tem
dol goz ni egy zsi dó fa mí li á nál, és ez
min dent meg vál toz ta tott.

Az egész úgy kezdôdött, hogy Lon -
don ba köl töz tem a csa lá dom mal, mert
szo ro sabb ra akar tuk fûz ni a kap cso la tot
a West mins ter ben élô ro ko na ink kal.
Elôször Észak-Lon don ba men tünk,
ahol sok zsi dó is él, és a szü le im at tól
fél tek, hogy nem fog nak ránk jó szem -
mel néz ni. De késôbb kel le mes csa ló -
dá sok ér tek min ket. Sen ki nem ítél ke -
zett fe let tünk, ami ért más képp öl töz kö -

Sang haj egyik nem kü lö nö seb -
ben jel leg ze tes fôútján, a met ró ál -
lo más ról ki jö vet nem kel lett so ká -
ig ke res nem a va ko lat lan, víz szin -
tes vö rös tég la so rok be ra ká sa i val
dí szí tett két eme le tes há zat, amely
a kí nai met ro po lisz ta lán egyik leg -
kü lö nö sebb em lék he lye.

A Zsi dó Me ne kül tek Mú ze u ma
egy 1929-ben lé te sí tett zsi na gó gá ban
ka pott he lyet. Nem vé let le nül. A ko -
ráb ban már itt állt há rom eme le tes
épü let át ala kí tá sá val 250, a cá ri pog -
ro mok elôl me ne kült orosz zsi dó
csa lád kez de mé nye zé sé re nyílt meg
az Ohel Moshe ne vû temp lom, mely
a má so dik vi lág há bo rú alatt kü lön le -
ges sze rep hez ju tott. Köz pont já vá
vált a ná cik meg száll ta Eu ró pá ból
ka lan dos uta kon ide me ne kült több
tíz ezer zsi dó spi ri tu á lis éle té nek.

A kí nai Schindler
A zsi na gó ga épü le té ben és ud va -

rán, va la mint mel lék épü le te i ben be -
ren de zett ki ál lí tás anya ga a
holokauszt egy rend kí vü li és ke ve sek
ál tal is mert mel lék szá lá ról szól. Több
ezer ül dö zött zsi dó Sang haj ba
menekülésérôl, ot ta ni vi szon tag sá ga -
i ról és túlélésérôl. Elsô hul lám ban,
Hit ler 1933-as hatalomátvételétôl né -
met zsi dók ér kez tek, majd az Ansch -
luss után oszt rá kok. Bécs ben csu pán
egyet len dip lo má ci ai kép vi se let nyi -
tott szá muk ra ka put, a kí nai. Egy 38
éves fôkonzul, Ho Feng-san sa ját ak -
ci ó ba kez dett, és fônöke, a ber li ni kí -
nai nagy kö vet uta sí tá sa el le né re
1938-ban ne ki lá tott, hogy ví zu mo kat
ad jon ki a két ség beesett em be rek nek.
Kí ná ba nem kel lett ví zum, a do ku -
men tum egy sze rû en Auszt ria el ha -
gyá sát tet te lehetôvé a vég ve szély be
ke rült zsi dók szá má ra. Az elsô há rom
hó nap alatt 1200 ví zu mot írt alá,
majd ezt 1940 má ju sá ig foly tat ta,
amíg vis  sza nem hív ták poszt já ról. A
ki adott ví zu mok pon tos szá mát nem
tud ni, de ab ból, hogy fél év alatt két -
ezer ilyen, men le vél nek szá mí tó do -
ku men tu mot ál lí tott ki, a tel jes meny -
 nyi ség több ezer le het. (A késôbb kí -
nai Schindlernek is ne ve zett dip lo -
ma ta, aki a kom mu nis ták gyôzelme
után Taj va non foly tat ta pá lyá ját,
1997-ben hunyt el, a je ru zsá le mi Jad
Vasem In té zet elég gé meg kés ve,
2000-ben ado má nyoz ta ne ki posz tu -
musz a Vi lág Iga za ki tün te tést.)

Élet Ki csi Bécs ben
A ko ra be li fény ké pek kel, fil mek -

kel és különbözô tár gyak kal a ke vés
lá to ga tót mél tán lenyûgözô mú ze um
a vá ros Hongkou ne vû ke rü le té ben
áll, aho vá a leg több auszt ri ai zsi dó
ér ke zett. Ezt a kör nyé ket ha mar
Little Vienna né ven kezd ték em le -
get ni a sok ká vé zó, bé csi han gu la tú,
né met fel ira tú üz let mi att. Sang haj
ab ban az idôben, jól le het Ja pán már
1937-ben el fog lal ta, pezsgô, nem zet -

kö zi han gu la tú nagy vá ros volt, kü lön
fran cia és brit te rü let tel, me lyek nek
kon ces  szi ó it még az ópi um há bo rú
19. szá za di le zá rá sát követôen sze -
rez ték meg a nyu ga ti ha tal mak. Az
olasz, észak-eu ró pai vagy fe ke te-
ten ge ri kikötôkbôl in du ló, me ne kül -
te ket szál lí tó ha jók a Bund né ven is -
mert sé tá nyon kö töt tek ki, ahol nyu -
ga ti stí lu sú, még ma is ál ló, im po -
záns épü le tek emel ked tek. Az egyik
a pom pás Cathay, ma Fairmont
Peace Ho tel volt, mely nek egyik
szo bá ja rej tet te an nak a ma gyar üz -
let em ber nek az iro dá ját, aki az
érkezô zsi dók meg se gí té sé re lét re jött
bi zott ság mun ká ját irá nyí tot ta. Ko -
mor Pál, aki még 1898-ban, tíz éve -
sen, szü le i vel ér ke zett Sang haj ba,
1917-tôl a hol land fôkonzulátuson
lett nem hi va ta los ma gyar kon zul. A
zsi dó felmenôkkel rendelkezô,
késôbb csa lád já val evan gé li kus hit re
tért Ko mor szé les kö rû kap cso la ta it
fel hasz nál va szál lást, élel met és
mun kát szer zett a ne megy szer fil lé -
rek kel a zse bük ben érkezôknek. A
menekülôk ugyan is, bár 1937 elôtt
még ér té ke ik egy ré szét is ma guk kal
vi het ték, késôbb az úti költ sé gen túl
ös  sze sen csak tíz már ká val száll hat -
tak ha jó ra, so kan pe dig szin te üres
zseb bel ér kez tek. Ko mor sa ját alá írá -
sá val el lá tott sze mé lyi iga zol ványt is
ki ál lí tott, me lyet a kí nai ha tó sá gok
és a ja pán meg szál lók is el is mer tek,
és ez se gí tett a me ne kül tek há bo rú
utá ni ha za té ré sé ben. Az Eu ró pai Be -
ván dor lók Szer ve ze té nek Nem zet kö -
zi Bi zott sá ga, me lyet egy idô után
már csak Ko mor-bi zott ság nak ne -
vez tek, fo lya ma to san fo gad ta az
egy re ne he zebb és bo nyo lul tabb uta -
kon érkezô me ne kül te ket. (Ko mor
em lé két a mú ze um ud va rán egy kí -
nai, an gol és ma gyar nyel vû em lék -
táb la idé zi.) A ná cik nyu gat ra va ló
be tö ré se után Szi bé ri án, Ko re án és
Ja pá non át ve ze tett a hos  szú és vi -
szon tag sá gos út, amely 1941 elejétôl
fo lya ma to san ne he ze dett, a szov -
jet–né met há bo rú ki tö ré se kor pe dig
még le he tet le nebb fel adat tá vált,
hogy azu tán decembertôl, a csen des-
óce á ni há bo rú kezdetétôl a ja pá nok –
tel je sen el szi ge tel ve Sang hajt – vég -
leg le zár ják az odavezetô uta kat. A
mú ze um ar chív film rész le tei be mu -
tat ják, hogy az egy re na gyobb szá mú
me ne kült mind sze gé nye sebb kö rül -
mé nyek közt la kott, de a nyel vi kü -
lönb sé gek, a gyak ran fellépô jár vá -
nyok el le né re egy jól mûködô kö zös -
ség kez dett ki épül ni. Fel len dült a
zsi dó kul tu rá lis élet: is ko lák ala kul -
tak, új sá go kat ad tak ki, szín há zi
elôadásokat tar tot tak és mû vé sze ti
egy le te ket, sport klu bo kat szer vez -
tek. Ferdinand Adler he ge dû mû vész
pél dá ul egy bôrönddel és a hang sze -
ré vel ér ke zett, ám nem so ká ra a vá ro -
si ze ne kar (a mai Sang ha ji Szim fo ni -
ku sok elôdje) kon cert mes te re lett, és
Alfred Wit ten berg gel együtt ren ge -

A Mazsihisz
min den uszí tást

el ítél
A Man di ner por tál a Mazsihisz vé le mé nyét kér dez te a „Judapestezô”

Bí ró Lász ló an ti sze mi ta ki je len té se i vel kap cso lat ban. A kér dé sek re ter -
mé sze te sen vá la szol tunk. 

A Man di ner kér dé sei:
A négy ma gyar or szá gi tör té nel mi egy ház egyi ke ként mit gon dol nak ar ról,

hogy a szerencsi/tiszaújvárosi idôközi or szág gyû lé si vá lasz tá son in dí tott el -
len zé ki je lölt Bu da pes tet Judapestnek ne ve zi, az iz ra e li tu ris tá kat pe dig „te tû -
csúsz dá sok nak”?

Vál lal ha tó-e Önök sze rint egy ilyen je lölt?
Meg fon tol nák-e az el len zé ki pár tok he lyé ben a je lölt le vál tá sát?
A Mazsihisz vá la sza:
A Mazsihisz min den, bár mely et ni kai, val lá si cso port, sze xu á lis ki sebb ség

el le ni uszí tást egy aránt el ítél, tel je sen füg get le nül at tól, me lyik po li ti kai cso -
por to su lás hoz tar to zik az, aki ilye ne ket mond. Ha Bí ró Lász ló ilyen ki je len -
té se ket tett, ak kor ter mé sze te sen az ô ki je len té se it is. Ahogy a fris sen ki tün -
te tett Raffay Ernô tör té nész hos  szú, nyílt zsi dó zá sát is, amely egy most elô-
került fel vé te len hall ha tó. Min den párt po li ti kai kü lönb ség té tel nél kül ítél jük
el mind két köz éle ti szereplô an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá sa it, rész re haj lás nél -
kül. Ez így volt és így is ma rad. Nincs kettôs mér ce.

Il luszt rá ció

Fo tó: Nép sza va

Muszlim bébiszitter va gyok egy zsi dó csa lád nál

dünk, ho lott tu dom, ez tör tént vol na a
Kö zel -Ke le ten. So sem lát tam még
olyan sok szí nû vá rost, mint Lon don.

Ami kor el kezd tem az egye te met,
nem volt kön  nyû olyan mun kát ta lál ni,
amit ös  sze tud tam egyez tet ni a ta nu lás -
sal, és kö zel volt az ott ho nom hoz. Vé -
gül a Koru Kids ne vû bébiszitter-
közvetítônél kö töt tem ki, mi vel so kat
vi gyáz tam ko ráb ban a ki sebb test vé re -

im re, és tud tam, van eh hez a mun ká -
hoz ér zé kem. Több csa lád dal meg is -
mer ked tem, mielôtt vé gül ki vá lasz tot -
tam a szá mom ra leg szim pa ti ku sab bat,
ame lyik tör té ne te sen zsi dó volt.

Kezd jük a fejkendôvel. Sem a csa lá -
dot, sem mást nem za vart az ut cán a
fejkendôm. Az is ko lá nál sem kel tett
fel tû nést, hogy egy fejkendôs lány ko -
csi já ba szál be egy zsi dó kis lány, csak
ak kor tá mad tak fur csa ér zé se im, ami -
kor hétfônként a zsi dó is ko lá ba kel lett
ôt vin nem. Itt a fejkendô már ano má li -
á nak szá mí tott. Az ott dol go zó hölgy
meg kér dez te, hogy jó hely re jöt tem-e.
„Én va gyok a bébiszitter”, vá la szol tam
kel let le nül, mi re a nô el né zést kért,
ami ért kí nos hely zet be ho zott. Ahogy
telt az idô, úgy vált meg szo kot tá a fej-
kendôm, akár csak a zsi dók fe jén a kipa.

A legmeglepôbb szá mom ra a zsi dó
csa lád val lás hoz va ló hig gadt vi szo nya
volt. Nem él nek szi go rú an val lá sos
éle tet, az öl töz kö dé sük is la za, nem fel -
tét le nül esz nek kó sert, és meg ün nep lik
a ka rá csonyt a csa lád dal és a ba rá tok -
kal. Mi u tán el kezd tem ná luk dol goz ni,
meg ér tet tem, hogy nem min den zsi dó
csa lád val lá sos, csak úgy, mint ahogy
nem min den muszlim csa lád tart ja a
halal ét ke zést és öl töz kö dik szi go rú an
a val lá si sza bá lyok sze rint.

Egy öt éves kis lány ra, egy há rom -
éves és egy két hó na pos kis fi ú ra vi gyá -
zok. A kis lányt an  nyi ra ér de kel te, mi -
ért vi se lek fejkendôt, hogy vé gül ô ma -
ga is kért egyet a szü le tés nap já ra, és
akár hány szor el me gyünk egy má sik
fejkendôt viselô nô mel lett az ut cán,
bol do gan jegy zi meg, hogy hoz zám
ha son ló an ô is kendôt vi sel.

Sok fél re ér tést is meg ér tet tem a zsi -
dó ság gal kap cso lat ban, és sok olyat ta -
nul tam, amirôl fo gal mam sem volt.
Egy részt sok kal több ha son ló ság van a
zsi dók és a muszlimok kö zött, mint
amen  nyi kü lönb ség. Ha son ló ak a val -
lá si tör té ne te ink, a hi tünk, az ábé cénk,
és ugyan on nan szár ma zunk.

Meg ta nul tam, hogy van kü lönb ség a
ci o nis ták, a zsi dók és az iz ra e li ek kö -
zött, mert ez pél dá ul nem vi lá gos a leg -
több muszlim szá má ra. Az is ko lá ban
nem ma gya ráz nak el ne künk ilyes mit.
En nek nyo mán sok mindenrôl be szél -
tem az ismerôseimmel és a csa lá dom -
mal, és ez szám ta lan eset ben ôket is el -
gon dol kod tat ta, bár a csa lá dom ke -
mény di ó nak bi zo nyult, ôk na gyon ra -
gasz kod nak ko ráb bi hi e del me ik hez.

Min den eset re nem csak én ta nul tam
a zsi dó ság ról, ha nem a zsi dó csa lád is
az isz lám ról. A kap cso la tunk egy re
szo ro sabb lett az el múlt egy év ben, a
gye re kek ugyan még nem tud ják, mi az
a val lás, de min dig van nak kér dé se ik,
pél dá ul ar ról, hogy mi ért böj tö lök egy
hó na pig és mi ért hor dok hos  szú uj jú
ru hát a me leg nyá ri na po kon is. Én pe -
dig vá la szo lok ne kik a leg jobb tu dá -
som sze rint, és igyek szem a judaiz-
musból vett pár hu za mok kal meg vi lá -
gí ta ni ne kik min dent, hogy job ban ért -
sék. Pél dá ul ott van a jom kippur és a
ramadán kö zöt ti ha son ló ság. Re mé -
lem, egy nap tény leg meg ér tik mind -
ezt, mert most csak fél fül lel fi gyel nek.

A hi tem sze rint a pén tek min dig is
kü lön le ges nap volt. Most ez a nap
még spe ci á li sabb lett, mi vel dél ben a
me cset ben imád ko zom, es te pe dig a
csa lád dal kö szönt jük a szom ba tot a va -
cso ra asz tal nál. Már nem csak íd el-fitr
ün ne pét tar tom, ha nem a chanukkát is,
jó kí ván sá go kat mon dunk egy más nak,
aján dé ko kat adunk, és meg gyújt juk a
gyer tyát a menórán.
(For rás: Ki bic) Leyla Ridha

SANG HAJ, A ZSI DÓ PA RA DI CSOM
teg kí nai gye rek kel is mer tet te meg a
klas  szi kus ze ne sze re te tét, kö zü lük
töb ben késôbb az or szág vezetô mu -
zsi ku sai let tek. Friedrich Schiff bé csi
festô szí nes gra fi kái és ka ri ka tú rái
ma is ér de kes és ma ra dan dó mû vé szi
nyo mai az ak ko ri sang ha ji élet nek. A
Ba jor or szág ból ér ke zett David
Ludwig Bloch ott fej lesz tet te tö kély -
re már ott hon ról ho zott érdeklôdését
a por ce lán fes té szet iránt. Késôbb
Nixon el nök há zá nak por ce lán kész -
le tei is a ke ze alól ke rül tek ki. A
sang ha ji zsi dó fut ball klub pe dig
1935-ben az elsôk kö zött vég zett a
he lyi baj nok ság ban.

A tör té net vé ge
A vi szony lag élhetô kö rül mé nyek

azon ban meg vál toz tak. Ami kor 1941
vé gén Ja pán meg tá mad ta az Egye -
sült Ál la mo kat, meg szûn tek az ad di -
gi nem zet kö zi kör ze tek, és az ott élô
zsi dók nak – pél dá ul a szá zad ele je

óta Sang haj ban la kó brit ál lam pol -
gár sá gú bag da di zsi dók nak is –
Hongkouba kel lett át te le pül ni ük. A
ná cik 1942 nya rán Sang haj ba küld -
ték a to ki ói Ges ta po-meg bí zot tat,
Joseph Al bert Meisingert, a rém tet tei
mi att „var sói mé szá ros nak” is ne ve -
zett tisz tet, kö ve tel je ki a kí nai nagy -
vá ros ban is a „végsô meg ol dást”. A
né met a Jang ce del tá já ba kon cent rá -
ci ós tá bort ja va solt, de volt
Meisinger tar so lyá ban egy al ter na tív
in dít vány is né hány, a part men tén
in gá zó te her ha jó val, ame lye ken egy -
sze rû en éhen ve szej tet ték vol na a
zsi dó kat. A ja pán vá ros pa rancs nok
azon ban el len állt a nyo más nak.
(Hogy mi ért, nem tud ni. Egy vissza-
emlékezô szem ta nú sze rint ami kor
ta lál ko zott a zsi dók vezetôivel, kí -
ván csi lett, mi ért gyû lö lik ôket a né -
me tek an  nyi ra. A rab bi azt mond ta a
tol mács nak: „mondd ne ki, hogy
azért, mert ke le ti ek va gyunk”. A
kor mány zó ek kor hal vá nyan el mo -
so lyo dott.) Meisinger ered mény nél -
kül tá vo zott, no vem ber ben azon ban
a ja pá nok még is el fo gad ták a he lyi
get tó lét re ho zá sát Hongkouban, amit
1943 feb ru ár já ban be is je len tet tek.

a Zsi dók Ki rá lyá nak sze ret te szó lít -
tat ni ma gát. A me ne kül tek kö zül a
leg sö té tebb idôszakban csak nem ez -
ren hal tak meg a ka to nák tet tei, éh -
ség vagy be teg ség kö vet kez té ben,
bár a sang ha ji kö rül mé nyek még így
is pa ra di cso mi nak szá mí tot tak a
holokauszt eu ró pai bor zal mai mel -
lett. A ja pá nok 1945. au gusz tus 15-
én meg ad ták ma gu kat, ám a sang ha -
ji get tót csak szep tem ber 3-án sza ba -
dí tot ták fel Csang Kaj-sek se re gei. A
fel sza ba du lás utá ni évek ben el in dult
az eu ró pai zsi dók vis  sza áram lá sa,
mely kü lö nö sen Iz ra el 1948-as meg -
ala ku lá sa, il let ve a kí nai kom mu nis -
ta ha ta lom át vé tel után gyor sult fel.
1951-ig majd’ 24 ez ren hagy ták el
Sang hajt, zö mük Iz ra el be, az Egye -
sült Ál la mok ba, Auszt rá li á ba és Ka -
na dá ba, kis ré szük vis  sza Eu ró pá ba
tá vo zott. Kí ná ban csak né há nyan
ma rad tak. Kö zü lük a zsi na gó ga
fôépületében kü lön eme le ten em lé -
kez nek meg ar ról a há rom mene-
kültrôl, akik a Kí nai Kom mu nis ta
Párt hoz csat la koz va, fôként or vos -
ként töl töt tek be köz pon ti sze re pet
Mao ál la má nak meg szer ve zé sé ben.

Palugyai István/Népszava

Zsi dó vagy get tó ki fe je zés he lyett
azon ban „hon ta lan sze mé lyek nek ki -
je lölt te rü let” sze re pelt a pa pí ro kon.
Ide má jus kö ze pé ig kel lett min den
má sutt la kó, 1937 után ér ke zett me -
ne kült nek be köl töz nie. Fal vagy szö -
ges drót ugyan nem vet te kö rül a kör -
ze tet, de az élel mi szert fej adag ra ad -
ták, csak pa pír ral le he tett ki- és be -
jut ni, a ka pu kat pe dig a ja pá nok és az
ál ta luk szer ve zett, zsi dók ból ál ló ön -
vé del mi ala ku lat, a Pao Chia ôrizte.
Ide két ezer, 20 és 45 év kö zöt ti fér fit
to bo roz tak, aki ket he ten te két mû -
szak ban, kar sza lag gal, kö tél cso mó -
val és egy síp pal „fel fegy ver kez ve”
há rom órás szol gá lat ra osz tot tak be.
Az ott la kó kí na i ak nem hagy ták el
há za i kat, te hát az eu ró pai zsi dók
nem el szi ge tel ten él tek. A ja pá nok
idôvel egy re ke gyet le neb bek ké vál -
tak, kü lö nö sen az ôregység he lyet tes
vezetôje, a ki já rá si en ge dé lyek min -
den ha tó felelôse, Kanoh Ghoya, aki
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Meg nyílt az ale xand ri ai zsi na gó ga
Egyip tom meg nyi tott egy újon nan fel újí tott 14. szá za di zsi na gó gát Ale -

xand ri á ban, az or szág gaz dag kul tu rá lis örök sé gé nek nép sze rû sí té sé re
irá nyu ló erôfeszítések ré sze ként.

Az Elijahu Hanavi zsi na gó gá ban, mely a Kö zel -Ke let egyik leg na gyobb ja,
a fel újí tá si mun ká la to kat 2017-ben in dí tot ták el, mi u tán a tetô és a lépcsô
2016-ban ös  sze om lott. A re no vá lás nagy já ból 4 mil lió dol lár ba ke rült a kor -
mány nak.

Kö rül be lül két év re rá Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyip to mi el nök uta sí tot ta
az or szág ré gi ség ügyi mi nisz té ri u mát, hogy ke zel je pri o ri tás ként az egyip to -
mi zsi dók és kopt ke resz té nyek ima he lye i nek megôrzését.

A ré gi ség ügyi mi nisz té ri um de cem be ri nyi lat ko za ta sze rint a fel újí tá sok
ma guk ban fog lal ták a zsi na gó ga szer ke ze ti megerôsítését, fôhomlokzatának,
fal de ko rá ci ó i nak, bronz ból és fá ból ké szült tár gya i nak res ta u rá lá sát, va la mint
biz ton sá gi és vi lá gí tá si rend sze ré nek fej lesz té sét.

Újabb zsi dó zó tör té nész
ka pott ál la mi ki tün te tést

Ta ka ró Mi hály után Raffay Ernô tör té nészt ta lál ta ér de mes nek a kor -
mány az el is me rés re. Raffay ko ráb ban ar ról ér te ke zett, hogy a ma gyar -
or szá gi zsi dók ugyan olyan ok, mint a muszlim migránsok.

Au gusz tus 20. al kal má ból a Ma gyar Ér dem rend tisztikeresztjét kap ta meg
a 71 éves Raffay Ernô tör té nész, a Ma gyar ság ku ta tó In té zet mun ka tár sa, a
Tri a non Ku ta tó In té zet Köz hasz nú Ala pít vány egyik ala pí tó ja, az An tall-kor -
mány hon vé del mi ál lam tit ká ra.

Gö rög or szág
A hit köz ség és a spa nyol Cer van -

tes In té zet meg ál la po dást kö tött egy
kul tu rá lis köz pont létesítésérôl
Szalonikiben. Az új in téz mény a
spa nyol nyelv ok ta tá sa mel lett
lehetôséget biz to sít a sze fárd kul tú ra
és a ladino nyelv meg is me ré sé re. A
Spa nyol or szág ból 1492-ben tör tént
ki ûze tés után sok zsi dó te le pe dett le
az Osz mán Bi ro da lom hoz tar to zó
Szalonikiben. A vá rost egy kor bal -
ká ni Je ru zsá lem nek is ne vez ték. A
meg ál la po dás sze rint a Cer van tes In -
té zet ta ná ro kat és más szak em be re -
ket küld Szalonikibe. David Saltiel,
a he lyi hit köz ség és a Gö rög or szá gi
Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak el nö ke
hang sú lyoz ta, hogy év szá zad okon át
megôrizték iden ti tá su kat és ha gyo -
má nya i kat. Ha el fe lejt jük a nyel vet,
az a kö zös ség vé gét je len ti – mond -
ta. Cristina Conde Beroldingen, az
athé ni Cer van tes In té zet igaz ga tó ja
ki je len tet te: nem en ged het jük meg,
hogy a sze fárd kul tú ra és Szaloniki
múlt já nak egy ré sze el ves  szen.

A né met meg szál lók 1943-ban
mint egy 56.000 zsi dót de por tál tak a
vá ros ból, akik nek több mint a 90
szá za lé ka a végsô meg ol dás so rán
pusz tult el. 1200 hit test vé rünk él je -
len leg Szalonikiben, akik az Ibériai-
félszigetrôl me ne kül tek ké sei le szár -
ma zot tai.

Ar gen tí na
Az AMIA zsi dó kö zös sé gi köz -

pont el le ni me rény let 26. év for du ló -
ja al kal má ból Alberto Fernández
államfô be szél ge tést foly ta tott a me -
xi kói zsi dó szár ma zá sú Dina Siegel
Vann-nal, az Ame ri kai Zsi dó Bi -
zott ság (American Jewish
Committee, AJC) igaz ga tó já val. Az
el nök hang sú lyoz ta, hogy az ügy
tisz tá zá sa sú lyos adós ság a zsi dó kö -
zös ség gel és az ar gen tin köz vé le -
mén  nyel szem ben. Em lé ke zet és
igaz ság – emel te ki az államfô, aki
szük sé ges nek tart ja az AMIA és az
iz ra e li nagy kö vet ség el le ni gyil kos
ak ci ók felelôseinek bí ró ság elé ál lí -
tá sát. Irán azon ban nem já rult hoz zá
a me rény let el kö ve té sé vel vá dolt
sze mé lyek ki ada tá sá hoz. Alberto
Fernández ki je len tet te, hogy nem le -
het meg tûr ni és pas  szí van szem lél ni
a ter ro riz must. A ter ro riz mus nak
nincs he lye egy de mok ra ti kus or -
szág ban – húz ta alá. A kor mány a
nem zet kö zi szer ve tek ben is ezt a po -
li ti kát kép vi se li, hi szen az ál la mi ter -
ro riz mus az ar gen ti nok szá má ra sem
is me ret len.

Bel gi um
Ke vés sé is mert, hogy a 45 éves

Sophie Wilmès mi nisz ter el nök
anyai ágon zsi dó szár ma zá sú. A kor-
mányfô édes any ja askenázi csa lád -
ból szár ma zik, és több hoz zá tar to zó -
ja a holokauszt so rán pusz tult el.
Wilmès az elsô nôi és az elsô zsi dó
kormányfô az or szág tör té ne té ben. A
cent ris ta po li ti kus a kor mány ba
2015-ben költ ség ve té si mi nisz ter -
ként lé pett be, majd ta valy ok tó ber -
ben az Eu ró pai Ta nács el nö ké vé vá -
lasz tott Charles Michelt vál tot ta a
kormányfôi szék ben. Sophie
Wilmès, aki nek négy gyer me ke van,
fe le ke ze ti gyö ke re it ugyan ma gán -
éle te ré szé nek te kin ti, de ko ráb bi
nyi lat ko za ta sze rint a zsi dó ság egyik
fon tos ele me az éle té nek. Philippe
Markiewicz, a bel gi u mi zsi dók
ernyôszervezetének el nö ke ki je len -
tet te, hogy a po li ti kus rend sze re sen
részt vesz a holokausztmegem-
lékezéseken.

Chi le
Az Activa Research Ci ti zen Pulse

san ti a gói in té zet fel mé rést vég zett a
le het sé ges el nök je löl tek re vo nat ko -
zó an, amely ben az 53 éves, ma gyar
felmenôkkel rendelkezô zsi dó üz let-
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Gö rög or szág. David Saltiel, a Gözsihisz el nö ke: ha el fe lejt jük a nyel vet,
az a kö zös ség vé gét je len ti.

Ar gen tí na. Alberto Fernández államfô: a ter ro riz mus nak nincs he lye
egy de mok ra ti kus or szág ban.

Bel gi um. Sophie Wilmès mi nisz ter el nök éle té nek egyik fon tos ele me
a zsi dó ság.

Chi le. Le o nar do Far kas üz let em ber
jelentôs ös  sze get for dít a tó ra írók
tá mo ga tá sá ra.

Raffay Ernô tör té nész át ve szi a Ma gyar Ér dem rend Tisztikereszt pol gá ri ta -
go zat ki tün te tést Kásler Mik lós tól, az em be ri erôforrások miniszterétôl és
Rét vá ri Bencétôl, az Em be ri Erôforrások Mi nisz té ri u má nak par la men ti ál -
lam tit ká rá tól Fo tó: MTI/Ba logh Zol tán

em ber, Le o nar do Far kas a má so dik
he lyen vég zett. Nagy nép sze rû sé ge
el le né re Far kas nem pá lyá zik a ma -
gas tiszt ség re.

Édes ap ja, Dá ni el Far kas Berger
1939-ben Erdélybôl ér ke zett a la tin-
ame ri kai or szág ba, és a bá nya ipar -
ban te vé keny ke dett. Le o nar do köz -
gaz da sá gi vég zett ség gel ren del ke zik.
Húsz éves ko rá ban az USA-ba köl tö -
zött, ahol ti zen öt évig élt. Szen ve dé -
lyes zon go ris ta, rend sze re sen ját szott
a Las Vegas-i bá rok ban is. Ha za köl -
tö zé se után fel len dí tet te az édes ap já -
tól örö költ vas bá nyá kat, de elsôsor-
ban szo ci á lis ér zé keny sé ge és fi lant -
róp te vé keny sé ge tet te hí res sé. Tá -
mo gat ta a kor mány la kás épí té si
prog ram ját, és két mil lió dol lárt adott
a fo gya té kos gyer me kek ala pít vá -
nyá nak. Se gí tet te a ha i ti és a chi lei
föld ren gés ál do za ta it. 2010-ben fe -
jen ként tíz ezer dol lá ros csek ket adott
an nak a 33 sze mély nek, akik két hó -
na pig egy bá nyá ban re ked tek. Az
utób bi idôben éle sen bí rál ta a kor -
mány ha nyag sá gát a Covid-19 jár -
vány ke ze lé sé ben, és szá mos rá szo -
ru ló csa lád nak anya gi tá mo ga tást
nyúj tott.

Zsi dó hi tét megôrizte. Rend sze re -
sen se gí ti a la tin-ame ri kai fi a ta lok
rész vé tel ét az Élet Me ne te prog ram -
ja in, és jelentôs ös  sze get for dít a tó -
ra írók tá mo ga tá sá ra. Le o nar do Far -
kas fe le sé ge ame ri kai szár ma zá sú, és
há rom gyer me kük van.

Ko vács

A 444 hív ta fel a fi gyel met ar ra, hogy Raffay mun kás sá gá ban a zsi dó zás is
meglehetôsen köz pon ti sze re pet ját szik. A tör té nész ugyan is nagy elô-
szeretettel tart elôadást ar ról, hogy a zsi dók ugyan olyan migránsként je len tek
meg Ma gyar or szá gon, mint most az isz lám migránsok. Utób bi a kat pe dig
azért sem sza bad been ged ni, mert van nak ta pasz ta la ta ink ar ról, hogy mi tör -
tént, ami kor be jöt tek a zsi dók.

Ezek a ta pasz ta la tok pe dig a következôk: „be jött egy migráns csa pat, föl -
sza po ro dott, és ki túrt ben nün ket a po zí ci ók ból a tu do mány ban, az is ko lá ban,
az aka dé mi á ban, az egye te men, a bank vi lág ban, a föld bir tok ban, a szak mák -
ban, íme a ta nul ság, em be rek”.

Ta valy Ta ka ró Mi hály iro da lom tör té nész és Döbrentei Kor nél író ka pott
ál la mi ki tün te tést, ami el len a Mazsihisz is til ta ko zá sát fe jez te ki.

Ki bic

Az ere de ti épü le tet 1354-ben emel ték, de a je len le gi ugyan azon a he lyen
épült 1850-ben, mi u tán a zsi na gó gá ban sú lyos károk ke let kez tek Bo na par te
Na pó le on egyip to mi in vá zi ó ja so rán 1798-ban.

A vá ros ban meg ma radt két temp lom kö zül ez a na gyobb: 700 imád ko zó be -
fo ga dá sá ra al kal mas.

Ale xand ria egy kor 30-40 ezer hit test vé rünk nek adott ott hont, de az egyip -
to mi zsi dó ál lam pol gár ok több sé gét az 1950-es évek ben el ûz ték, ami kor Ka -
i ró ös  sze csa pott a fris sen lét re ho zott Iz ra el lel.

A zsi na gó gát biz ton sá gi okok ból 2012-ben az ôszi nagy ün ne pek re be zár ták
a Hoszni Mubárak 30 éven át tar tó el nök sé gét meg buk ta tó 2011-es for ra da -
lom után.

Esz-Szíszi el nök nél kül so sem tet ték vol na meg. Sok min den meg vál to zott,
mi ó ta át vet te az irá nyí tást – nyi lat koz ta Jolande Mizrahi, egy Ale xand ri á ban
szü le tett és ne vel ke dett, ma a het ve nes éve i ben já ró zsi dó nô az AFP-nek.

Ez az egyip to mi zsi dók el is me ré se, aki ket hat van éve el ha nya gol nak –
mond ta a ce re mó nia alatt a kön  nye i vel küszködô Mag da Hárún, a ka i rói zsi -
dó kö zös ség egyik vezetôje az AFP-nek. Ez an nak el is me ré se, hogy min dig is
itt vol tunk, és sok min den hez hoz zá já rul tunk, mint bár mely más egyip to mi.

Egyip tom és Iz ra el 1979-ben békeszerzôdést kö tött, és az óta hi va ta los dip -
lo má ci ai kap cso la to kat tart fenn. Az egyip to mi köz vé le mény azon ban több -
nyi re el len sé ges ma radt a zsi dó ál lam mal szem ben. ujkelet.live
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A ro ha mo san fejlôdô 
drónelhárítás él lo va sai

A drónok tér nye ré sé vel pár hu za mo san meg je lent egy má sik, ha son ló -
an di na mi ku san növekvô ipar ág, amely a táv irá nyí tás sal mûködô repülô
tár gyak sem le ge sí té sét cé loz za, hi szen a drónok egy re na gyobb gon dot
okoz nak a ka to nai és a ci vil lé gi köz le ke dés ben. Az üz let ág vezetô cé gei
kö zött több iz ra e li tár sa sá got ta lál ni.

Egy re több vál la lat, ál la mi lag mû köd te tett ka to nai cég vagy ci vil startup
tár sa ság lát fan tá zi át a drónok el le ni vé de ke zés ben, ami egy re fon to sabb üz -
let ág lett. Az ang li ai Gatwick repülôteret több al ka lom mal is meg bé ní tot ták,
leg utóbb a lé gi köz le ke dés 36 órá ig szü ne telt drónok mi att, sôt, 2018 au gusz -
tu sá ban egy ka to nai fel vo nu lá son egy repülô tárgy rob bant fel Nicolás
Maduro ve ne zu e lai el nök köz vet len kör nye ze té ben. Gyak ran hasz nál nak az
Isz lám Ál lam ter ro ris tái is lé gi és szá raz föl di drónokat, hogy azok kal jut tas -
sák cél ba a ka to nák és a ci vi lek el len ké szí tett bom bá i kat.

A drónelhárítással fog lal ko zó „antidrón” cé gek szol gál ta tá sai iránt éven te
20-30 szá za lék kal nö vek szik a ke res let, szá mos startup ka ma toz tat ja a vé del -

A Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem ku ta tói olyan pa ra di csom faj tát ne me sí -
tet tek ki, amely elôsegítheti bi zo nyos degeneratív szem be teg sé gek nek, il -
let ve a re ti na ult ra ibo lya-su gár zás okoz ta ká ro so dá sá nak ke ze lé sét, gyó -
gyí tá sát.

A gyógy ha tás az új pa ra di csom faj ta ma gas zeaxantintartalmának tud ha tó
be. Ez a ter mé sze tes sár ga pig ment meg ta lál ha tó elsôsorban a ku ko ri cá ban, a
na rancs sár ga pap ri ká ban, a tök ben és a cit rus fé lék ben, va la mint ala csony
men  nyi ség ben a sár ga din  nyé ben és más gyü möl csök ben is. Kon cent rá ci ó ja
azon ban az új pa ra di csom faj tá ban az elôbbiekhez és a ha gyo má nyos pa ra di -
csom faj ták hoz vi szo nyít va hét szer ma ga sabb – ír ja a freshplaza.com.

Ez az ér ték a vi lá gon mért leg ma ga sabb, rá adá sul az egye dül ál ló ered ményt
klas  szi kus ne me sí té si mód sze rek kel, pon to sab ban a különbözô tör zsek
megfelelô ös  sze vá lo ga tá sá val si ke rült el ér ni. A Joseph Hirschberg nö vény -
ge ne ti ka-pro fes  szor ál tal ve ze tett ku ta tó cso port sze rint az új pa ra di csom
rend sze res fo gyasz tá sa ele jét ve he ti töb bek kö zött a felnôtteknél ko rai vak sá -
got oko zó szem fe né ki me sze se dés nek is. Az új faj ta iránt – gyógy ha tá sa mi -
att – va ló szí nû leg több or szág ban ma gas ke res le tet mu tat ko zik majd.

Tóth Endre/Agroinfom.hu

Elképesztô
dol go kat mon dott 

a Bib li á ról a
pa lesz tin mi nisz ter

„Egy olyan ál lam mal szem ben
küz dünk, amely a semmibôl ér ke -
zett, nincs tör té nel me, sem föld raj -
zi gyö ke rei, akik el lop ták a föl dün -
ket és fel akar nak szá mol ni ben -
nün ket” – nyi lat koz ta Atef Abu
Saif pa lesz tin kul tu rá lis mi nisz ter
a Pa lesz tin Te le ví zi ó nak.

„Egy ha zug szerzô ta lál ta ki ezt a
ha mis tör té ne tet ar ról, hogy itt él tek
ezen a föl dön, most pe dig ide jöt tek,
hogy iga zol ják ezt a tör té ne tet. A
tör té ne lem ben nincs sem mi, ami iga -
zol ná a je len lé tü ket. Egy kö vet sem
ta lál tak en nek iga zo lá sá ra. (...) Iz ra el
tisz tá ban van az zal, hogy sem mi
kap cso la ta Je ru zsá lem mel, sem a
tör té nel mé vel, sem a föld raj zi he lyé -
vel, és a jövôjével sem. Ha Iz ra el azt
a ha zug sá got ün nep li, hogy 3000
éves zsi dó tör té nel mük van Je ru zsá -
lem ben, ak kor er re azt mond juk,
hogy mi 7000 éve élünk Je ru zsá lem -
ben. Mi, a kánaániták vol tunk az
elsôk, akik több mint 6000 év vel
ezelôtt fel épí tet tük Jebust. Nem is
kell ezt ün ne pel nünk, mert ter mé sze -
tes, hogy itt va gyunk. Az ide ge nek
azok, akik ün ne pel nek” – idéz te a
pa lesz tin te le ví zió reg ge li mû so rá -
ban el hang zot ta kat a Szombat.org. A
pa lesz tin mi nisz ter mon dan dó ját a
Palestinian Me dia Watch hon lap for -
dí tot ta an gol ra.

atv.hu

Fél óra alatt ki mu tat ja
a koronavírus-fertôzést egy

új ta lál mány
Egy iz ra e li cég olyan spe ci á lis szon dát ter ve zett, ami fel vált hat ná a ha gyo -

má nyos ko ro na ví rus-tesz te ket, és vil lám gyor san azo no sít hat ná a gya nús tü ne -
te ket pro du ká ló be te ge ket.

A NanoScent év ti ze dek óta spe ci á lis teszt kész le te ket gyárt, a leg újabb fej -
lesz té sük kel ál lí tó lag 85 szá za lé kos pon tos ság gal ki mu tat ha tó a kór oko zó je -
len lé te. Oren Gavriely az AFP hír ügy nök ség nek adott in ter jú ban el mond ta,
sze ret nék, ha mi nél több he lyen al kal maz nák a spe ci á lis szon dát, ez ál tal sok -
kal ha ma rabb ele jét le het ne ven ni pél dá ul a jövôbeni góc pont ok ki ala ku lá sá -
nak is.

„Ele in te azt mond tuk, egy hé ten ke resz tül meg néz zük, ho gyan mû kö dik a
do log, vé gül már hó na pok óta meg ál lás nél kül tesz te lünk” – fo gal ma zott
Gavriely.

A teszt né hány Covid–19-fertôzéssel kap cso la tos kér dés sel kezdôdik, ame -
lyet okostelefonon ke resz tül le het meg vá la szol ni. Ez után vis  sza kell tar ta nia
a de lik vens nek a levegôt, majd az egyik orr lyu kat be fog va egy in ha lá to ron
ke resz tül egy ap ró zacs kó ba kell ki fúj ni a levegôt.

Ezt a ta sa kot az in ha lá tor ral együtt egy négy szög le tes ké szü lék be he lye zik,
ami ki szív ja az ös  szes levegôt a zacs kó ból. Alig pár má sod perc után a te le fo -
non meg je len het az üze net, melybôl meg tud hat juk, po zi tív vagy ne ga tív 
lett-e a teszt.

A NanoScent ku ta tói ezer iz ra e li ön kén te sen haj tot ták vég re az elôzetes
min ta vé te le zé se ket, ame lyek alap ján fel ál lít hat tak egy mo dellt, így kön  nyeb -
ben ki tud ták dol goz ni a mód szert.

Egy ilyen szon da hasz ná la ta rend kí vül költséghatékony len ne, nem be szél -
ve ar ról, hogy gyor san iga zol hat ná egyes pácienseknél a kór oko zó je len lét ét.
Igaz, hogy a pon tos sá gon még ja ví ta ni szük sé ges, ezen vi szont to váb bi fej -
lesz té sek kel csi szol ni le het.

Júda ki rá lyi adó hi va ta lát és
rak tá rát ta lál hat ták meg

Je ru zsá lem ben

Fo tó: Jack Guez/AFP via Getty Images

Fo tó: Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
rab fel ira tos pe csé tet ta lál tak az óvá -
ros tól 3 ki lo mé ter re dél re, ami kor
egy új la kó ne gyed alap ja it kezd ték
ás ni a mos ta ná ig la kat lan, ko pár
dom bon.

A ha tal mas, meg mun kált kö vek
alap ján nem ma gán-, ha nem köz épü -
let állt a domb ol da lon, ad mi niszt ra -
tív köz pont, adóbegyûjtô hely. A ré -
gé szek sze rint az i. e. 7. szá zad ban
ural ko dott Ezékiás júdai ki rály hoz -
hat ta lét re ezt a ha tal mas rak tárt.

A ki rály a rak tár ral az Újasszír Bi -
ro da lom nak a Bib li á ban Szennahérib
(Szín-ahhé-eriba) né ven em lí tett
ural ko dó ja Júda el le ni had já rat ára
ké szül he tett fel. Ek kor még a Me zo -
po tá mia felôl érkezô ha dak nem vet -
ték be Je ru zsá le met, ha nem ha za tér -
tek a vá ros fa lak alól. A fris sen meg -
ta lált adószedô hely a nyo mok alap -
ján to vább mû kö dött az el len sé ges
ha dak tá vo zá sa után is.

A pe csé te ket a különbözô élel mi -
sze rek tá ro lá sá ra szol gá ló cserépam-
fórák fü le i re nyom ták, és a rá juk vé -
sett hé ber be tûk azt je len tik, hogy „a
ki rály nak”, és alat tuk négy hely ség,
köz tük Hebron ne ve lát ha tó. Az
egyik pe csé ten a Mesalem Elnatan
név sze re pel, aki ta lán egy fon tos
tisztviselô le he tett a ki rály ság ban.

Emel lett ap ró agyag szob rocs ká kat
is ta lál tak, em ber fe je ket, ál lat áb rá zo -
lá so kat, ame lyek amu lett ként, há zi
is te nek ként szol gál hat tak. Az em ber -
áb rá zo lás és az ál lat ala kú is ten szob -
rok po gány tisz te le te szem ben állt a
zsi dó val lá si tör vé nyek kel, de még is
je len le he tett a nép kö ré ben. Er re
utal nak az eb ben a kor ban élt pró fé -
ták gya ko ri til tá sai és fi gyel mez te té -
sei is.

A dom bon jól szer ve zett mezôgaz-
dasági mun ka nyo ma i ra is buk kan -
tak, olí va- és szôlômûvelésre, va la -
mint a fel dol go zást szol gá ló
szôlôprésre. A ba bi lo ni hó dí tás után
az épü le tet el hagy ták, de a nyo mok
alap ján késôbb új ra hasz ná lat ba ve -
het ték, va ló szí nû leg a zsi dók i. e.
538-tól en ge dé lye zett vis  sza te le pü -
lé se után, ami kor a hazatérôk az
Óper zsa Bi ro da lom adófizetôivé vál -
tak.
(For rás: MTI) Ma gyar Ku rír

Júda ki rály ság ural ko dói adó hi -
va ta lá nak és rak tá rá nak ma rad -
vá nya it ta lál hat ták meg a ré gé szek
Je ru zsá lem ben – je len tet te a The
Ti mes of Israel cí mû an gol nyel vû
iz ra e li hon lap.

Az Arnona la kó ne gyed ben, a ta -
valy át adott új ame ri kai nagy kö vet -
sé gi épü let kö ze lé ben, egy kö vek kel
bo rí tott rej té lyes dom bon buk kan tak
az iz ra e li ré gé sze ti ha tó ság (IAA)

mun ka tár sai a 2700 éves le le tek re.
A szak em be rek sze rint a Sa ul, Dá -

vid és Sa la mon ki rály egy sé ges ki -
rály sá ga után ket té vált or szág dé li
ré szé nek, az i. e. 970-tôl a ba bi lo ni
fog sá gig, i. e. 586-ig fenn ál ló Júda
ki rály ság nak az adóbeszedô in téz -
mé nyét és rak tá ra it rej tik a fel színt
bo rí tó kö vek.

Egy 2700-2600 év vel ezelôtt emelt
ha tal mas épü le tet és mint egy 120 da -

mi meg ren de lé sek so rán szer zett tu dá sát a pol gá ri ága za tok ban is. Becs lé sek
sze rint öt éven be lül ez 5 mil li árd dol lá ros pi ac lesz.

A tech no ló gia egyik él lo va sa az iz ra e li Vas ku po la ra ké ta vé del mi rend szer
fejlesztôje, az Israel Aerospace Industries (IAI) repülôgyártó. A cég Popstar
né ven fu tó drónelhárító rend sze rét kül föl di ál la mok nak ér té ke sí ti, ame lyek
ka to nai bá zi sok vagy stra té gi ai lé te sít mé nyek, pél dá ul atomerômûvek kö ze lé -
be te le pí tik ôket, és egy re több repülôtér is érdeklôdik a tech no ló gi a iránt.

De ki sebb cé gek is kez de nek be lép ni a pi ac ra. Ilyen a szin tén iz ra e li Vorpal,
amely az zal újí tott, hogy ös  sze ál lí tott egy lis tát az ös  szes, ke res ke del mi for -
ga lom ba ke rült drón 95 szá za lé ká ról a rá dió je le ik sze rint, a lis tát az ügy fe lek
meg is vá sá rol hat ják, így be tud ják azo no sí ta ni az ôket za va ró repülô tár gya -
kat. Avner Turniansky, a Vorpal stra té gi ai el nök he lyet te se azt mond ta: nincs
olyan ci vil tech no ló gia, amely száz szá za lé kos vé del met je len te ne min den
egyes dróntípus el len. De a cég új fej lesz té sei egy re jobb ha té kony sá got tesz -
nek lehetôvé. Ilyen a VigilAir ne vû rend sze rük, ame lyet ar ra a za jos, nagy vá -
ro si kör nye zet re fej lesz tet tek ki, ahol a ma gas épü le tek és a ma gas zaj szint el -
rej ti a drónok rá dió je le it.

A tár sa ság egyéb ként nem csak az egyes drónok el há rí tá sá ra kí nál meg ol -
dást, ha nem a tu laj do no sa ik, a mûködtetôik be mé ré sé re is. Ez az in for má ció
sok szor fon to sabb, mint ma gá nak a drónnak a be mé ré se, hi szen pél dá ul egy
rep tér kö ze lé ben nem so kat ér egyet len drón „ki lö vé se”, ha az üzemeltetôje
egy szer re töb bet is röp tet. Ilyen eset ben ér de mes a mûködtetôt lo ka li zál ni.

Az iz ra e li ek szu per pa ra di cso ma még
a szem be teg sé ge ket is gyó gyít ja
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Gobbi Hil da hôsies meg em lé ke zé se Wallenbergrôl

Or to dox sze re tet ott hon
Az or to dox el lá tó rend szer

fejlôdésének egyik utol só ál lo má sa
volt a sze re tet ház kibôvítése Fej ér La -
jos kormányfôtanácsos és Grünwald
Mik sa épí té szek ter vei alapjánegy új
pa vi lon nal a te lek Al ma ut cai fe lén.
1937. ja nu ár 10-én ad ták át ren del te -
té sé nek a kert felôl két eme le tes, mo -
dern stí lu sú há zat. Az épületrôl az
aláb bi tö mör le írást kö zöl ték:

„Tisz ta, vi lá gos, szellôs lak osz tá-
ly ok, köz pon ti fû tés sel és me leg víz-
el lá tás sal fel sze rel ve az egész épü let,
ra gyo gó csem pék kel ki rak va, fe hér
bú tor za tá val vár ta a fel ava tó ün ne -
pély re egy be gyûlt vezetôséget. [...]
Eb ben a sze re tet ház ban – úgy mond –
nyu god tan, min den gond tól men te -
sen él he tik le öreg nap ja i kat Tó ra-ta -
nu lás ban és vallásosságban...”

Az ün nep ség az épü let föld szin ti
ima szo bá já ban vet te kez de tét a dél -
utá ni minche imá val, ahon nét a
szom szé dos kór ház nagy ter mé ben
100 fôre te rí tett „chinüch-bankettre”
gyûl tek egy be. Az elsô felköszöntôt
az ott hon ala pí tó ja és vezetôje, dr.
Friedmann Izi dor tar tot ta, mi ben a
szép sza vak mel lett el mond ta, hogy
az ak ko ri 40 új hel  lyel 62 fôre nôtt a
be fo ga dó ké pes ség ük. Ráv Sussmann
Mordekháj Efrájim Fischl (Vik tor
Gyôzô, 1867–1942) – az ál dott em -

Vi rág kor tól a tra gé di á ig
„Bí ró Dá ni el” (4.)

Kun pá ter: Krisz tus ne vé ben!

lé kû Reich fôrabbi ve je – szel le me -
sen idéz te Zecharja pró fé ta sza va it:
„Ajd jésvü z’kénim üz’kénajsz bir-
chajvajsz jerüsolájim, v’is mis’antaj
b’jódaj mérajv jómim – még fog nak
ül ni ag gok a Szent vá ros ut cá in, ki-ki
bot já ra tá masz kod va a ma gas
kortól.”1

A kór ház tragédiája…
...és a ma gyar tör té ne lem egyik

leg sö té tebb nap jai kötôdnek a Bí ró
Dá ni el vé gé hez. 1945. ja nu ár 14-én a

Kun pá ter (Kun And rás, 1911–1945)
fel szen telt pap ál tal ve ze tett nyi las
hor da be tört a Vö rös ke reszt vé del me
alatt ál ló kór ház ba, ahol „iga zol tat -
ták” a be te ge ket és a sze mély ze tet,
akikrôl pe dig ki de rült, hogy zsi dó
(né há nyak nak ha mis pa pí rok kal si -
ke rült meg me ne kül ni ük), azo kat ki -
vé gez ték, a moz gó ké pe se ket az ud -
va ron, a fekvôbetegeket az ágyuk -
ban. A ha lot ta kat el sem ás ták, ha -
nem az ud va ri sze mét domb ra do bál -
ták, majd fel gyúj tot ták ôket, a kór -
ház zal egye tem ben.

Kun ék bu dai mészárlássoroza-
táról2 elsônek a Sza bad ság cí mû na -
pi lap szá molt be a cím ol da lán:
„Meg ta lál ták Bu dán a ma gyar
Auschwitz-ot”.3 Szin tén az új ság ír -
ta meg, hogy áp ri lis 23-án a
rendôrség, az al pol gár mes ter, a zo -
ko gó hoz zá tar to zók és a 13 gyil kos
je len lét ében ex hu mál ták elôször a
Ma ros ut cai tö meg sírt, majd a Vá ros -
ma jor ut cai te me tet len, ös  sze égett
halottakat.4

Kun el szö kött Budapestrôl, de el -
fog ták, így nem me ne kül he tett a
gyá va gyil kos. A nyi las ször nye teg
nép bí ró sá gi tár gya lá sa 1945. szep -
tem ber 19-én volt. A vád be szé det dr.
Matiszfalvy Ist ván nép ügyész tar tot -
ta, mi nek bevezetôjében hang sú lyoz -
ta, hogy „csak a leg sú lyo sabb lel ki
el fer dü lés sel le het ma gya ráz ni, hogy
az egy ház tag ja egy ôrült esz me szol -
gá la tá ban ár tat lan em be rek gyil ko sá -
vá vált”. Kun And rás ra, „aki nem is
nevezhetô em ber nek, ha nem fe ne -
vad nak”, ha lál bün te tést kért, bár az
ítélôszék még azt sem tar tot ta elég
sú lyos bün te tés nek az el kö ve tett bû -
nök höz ké pest, me lyek kel kap cso lat -
ban Kun a leg cse ké lyebb meg bá nást
sem mu tat ta. Az íté let ki hir de té se
után még az nap dél után, a fog ház Al -
kot mány ut cai ud va rán fel akasz tot -
ták a gyil kos szerzetest.5

A már tí rok em lé ke ze te
A le mé szá rolt ag gok és gyer me -

kek ma rad vá nya it 1945-ben
sávuotkor a ré gi or to dox, Csörsz ut -
cai temetô ele jén egy fehérmárvány
emléktömb alá han tol ták el, vi szont
a tö meg sírt jelölô kö vön csu pán a
már tí rok egy ré szé nek – kö zöt tük
Reich fôrabbi öz ve gyé nek és le á nyá -
nak – ne vei so ra koz nak. 

A po rig ége tett kór ház he lyén ma
há rom eme le tes koc ka ház áll, fa lán
2007 óta fe ke te grá nit táb la rö vid
szö veg gel: „Az 1945-ben e he lyütt
éle tü ket vesz tett zsi dó ál do za tok em -
lé ké re.” A ször nyû ese mény sort 
részletezô em lék táb lát a je len leg fel -
újí tás alatt ál ló Al ma ut cai sze re tet -
ott hon egy ut cai fa lán he lyez te el az
or to dox hit köz ség (MAOIH) 2015-
ben.

Cseh Viktor/Egység

1 „Az ujorthodox Sze re tet ház”, Zsi dó Ujság,
1937. 13. évf. 1. szám, 5.
2 Ja nu ár 12-én a Ma ros ut cai zsi dó kór ház, ja -
nu ár 14-én a Bí ró Dá ni el kór ház, ja nu ár 19-én
pe dig a szom szé dos Al ma ut cai orthodox ag -
gok há zát ro ha moz ták meg és gyil kol tak.
3 Kal már Pál, „Meg ta lál ták Bu dán a ma gyar
Auschwitz-ot”, Sza bad ság, 1945. 1. évf. 66.
szám, 1.
4 K. P., „Te tem re hí vás a bu dai tö meg sír ok -
nál”, Sza bad ság, 1945. 1. évf. 80. szám, 2.
5 „Ki vé gez ték Kun And rást, a tö meg gyil kos
ki csa pott szer ze test”, Nép sza va, 1945. 73. évf.
196. szám, 1.

A Bu da pes ten zsi dók tí zez re it megmentô
Wallenbergrôl 1949 ko ra ta va sza után már
nem le he tett nyil vá no san be szél ni. Ek kor
tün tet ték el a pes ti Szent Ist ván park ból, még
a fel ava tá sa elôtt, Pátzay Pál köz ada ko zás ból
ké szí tett Wal len berg-em lék mû vét.

A nyil vá nos tér ben egyet len je le ma radt Wal -
len berg nek, a kö ze li Fônix ut cát Wal len berg re
ne vez ték át, s e ne vet meg tart hat ta ak kor is, ami -
kor még a leg ki sebb hír sem je len he tett meg a
nyil vá nos saj tó ban Wallenbergrôl.

A kor saj tó irá nyí tá sá nak nagy ta bui kö zé tar -
to zott a szov jet had se reg je len lé te Ma gyar or szá -
gon, az 56-os for ra da lom és Wal len berg ügye.
Ezekrôl esély sem volt a nyil vá nos ság elôtt szól -
ni.

Ám min dig akad nak ki vé te lek. Hogy mi ként
tör tén he tett, ma még nem tud juk, de az biz tos,
ér de mes len ne utá na néz ni a rész le tek nek.
Ugyan is a het ve nes évek kö ze pén a Ma gyar Rá -
di ó ban egy egész em lék mû sor ké szült és ke rült
adás ba Wallenbergrôl. A nem ze ti fôadó, a Kos -
suth tet te adás ba az em lék mû sort.

Az nem túl va ló szí nû, hogy a rá dió
szerkesztôinek – adott eset ben cen zo ra i nak – si -
ke rült vol na ki ját sza ni a fi gyel mét. Sok kal va ló -
szí nûbb, hogy ez egy szer azért tet tek ki vé telt,
mert olyan sze mély ké szí tet te az ös  sze ál lí tást,
aki nek nem lett vol na egy sze rû ne met mon da ni.

A mû sort Gobbi Hil da je gyez te.
Gobbi Hil da (1913–1988) nem csak kitûnô

színésznô volt, de a fel sza ba du lás elôtti il le gá lis
kom mu nis ta múlt ja, az el len ál lás ban va ló rész -
vé te le mi att sok min dent meg en ged he tett ma gá -
nak, amit más nem. Kitûnô kap cso la tai vol tak.
Ezt ki hasz nál va sok em ber nek se gí tett, s e fel vé -
tel ta nú sá ga sze rint még azt is meg te het te, hogy
Wallenbergrôl be szél jen az amúgy eb ben az
idôben még szi go rú an ellenôrzött Ma gyar Rá di -
ó ban.

A fel vé tel 1975. áp ri lis 9-én ké szült, és 1975.
má jus 28-án, a négy  órás hí rek után ke rült adás -
ba. A so ro zat, amely nek egyik ré sze volt, egyéb -

ként a Nem ze ti Szín ház ról szólt, és a Szín ház a
ro mok fe lett cí met vi sel te.

Az öt ré szes, han gos „do ku men tum ban”
Gobbi Hil da meg szó lal tat ta mind azo kat, akik
ve le együtt él ték át a má so dik vi lág há bo rú alatt
a Nem ze ti Szín ház ne héz hó nap ja it. Át él ték a
fé lel met, az ül döz te tést, és meg ér ték a talp ra ál -
lást, az új ra kez dést, és se gí tet tek a szín há zi élet
meg in du lá sá ban.

Eb be a so ro zat ba csem pész te be te hát Gobbi
Hil da a Wallenbergrôl megemlékezô részt.

Hall gas sunk be le a Ma gyar Rá dió ar chí vu má -
ban ôrzött fel vé tel be.

A mû sor elsôként a Ma gyar Nem zet 1946. jú -
li us 25-i szá má nak egyik cik két idé zi, amely be -
szá mol ar ról, hogy a Ze ne aka dé mi án mi ként
em lé kez tek Raoul Wal len berg re. Az est pro ló -
gu sát Gobbi Hil da mond ta, amely ben a „sár -
kányt legyôzô” Wal len ber get idéz te meg.

Ez a ha son lat ta lán nem vé let len. Az est egyik
cél ja – bár errôl a mû sor ban nem szól tak – az
volt, hogy Pátzay Pál Wal len berg-szob rá hoz
gyûjt sön pénzt. Az em lék mû pe dig egy sár kányt
legyôzô ala kot áb rá zolt – a ter vek ek kor ta lán
már meg vol tak.

Az tán az is el hang zott, hogy a ze ne aka dé mi ai
prog ram ban elôször a Svéd or szág ból vis  sza tért
Fischer Annie zon go rá zott. (Fischer a leg ré me -
sebb zsi dó ül dö zé sek ko rát Svéd or szág ban vé -
szel te át. S ta lán ez volt az elsô nyil vá nos fel lé -
pé se a fel sza ba du lás után.)

De hall gas suk to vább Gobbi Hil dát: Jó né -
hány pá lya tár sam Raoul Wal len berg nek kö szön -
he ti a meg me ne kü lé sét. Va la mi kor 1944-ben az
Üllôi úton jár tam né hány ba rá tom ügyé ben, né -
hány pa pír ral és ké rés sel fel sze rel ve, de saj nos
nem ju tot tam fel az eme let re, ahol eze ket az em -
be re ket meg ment het tem vol na, s ahol olyan pa -
pírt sze rez het tem vol na, amely eb ben a pil la nat -
ban a ke zem ben van. Schutzpasst.

És itt fel ol vas sa a Schutzpass szö ve gét, majd
így foly tat ja:

Ge or ge Schil ler, az az Schil ler György ba rá -

tom Sczhutzpassa, ame lyet Wallenbergrôl ka -
pott. Wal len berg meg ér dem li, hogy el han goz -
zék a ne ve eb ben a visszaemlékezô mû sor ban.

Schil ler György kö vet ke zik: Mi ab ban az
idôben mun ka szol gá la tos ok vol tunk. Ere de ti leg
csak hal lot tunk Wal len berg mun ká já ról, ami kor
ugyan csak az ô ini ci a tí vá já ra lét re jött egy nem -
zet kö zi mun ka szol gá la tos szá zad. Ame lyik nek
nyil ván az volt a cél ja, hogy meg tud jon men te -
ni em be re ket. S ak kor min ket be vit tek a svéd
kö vet ség szo ci á lis osz tá lyá ra, Üllôi út, Jó kai ut -
ca, mos ta ni Fürst Sán dor ut ca. Mi ak kor Wal len -
berg ben egy olyan Pimpernel-szerû egyé ni sé get
tisz tel tünk. Né hány perc re lát tuk megnyerô, fi a -
ta los alak ját. Min dig uta sí tá so kat adott va la mi -
lyen hu ma ni tá ri us cél ból. Eköz ben en gem az ut -
cán el fog tak a hír hedt Lucs ka test vé rek – ki is
vé gez ték késôbb ôket –, el tép ték a
Schutzpassomat és véd te len let tem, ki vit tek a
tég la gyár ba, hogy on nan nyu gat ra vi gye nek. És
ak kor Wal len berg ne vé ben meg je lent egy ma -
gyar al kal ma zott, ki vá lo gat ta a „svéd alatt va ló -
kat”, és azo kat ha za vit te. Ne kem nem volt
Schutzpassom már, de azt mond ta, hogy en gem
is mer. És az ott lévô nyi la sok és rendôrök ezt el -
fo gad ták. Te hát úgy lát szik, hogy Wal len berg ér -
vényt tu dott sze rez ni en nek a pél dát lan hu ma ni -
tá ri us ak ci ó nak.

Ez után Gobbi fel ol vas sa azt az 1944. ok tó ber
22-érôl szár ma zó do ku men tu mot, amely ben az
sze re pel, hogy Ke mény Gá bor és Wal len berg
ok tó ber 21-i meg egye zé se ér tel mé ben a kö vet -
sé gi al kal ma zot tak a csil lag vi se lés alól men te -

sek, mun ka szol gá lat ról vis  sza hív ha tók, a ki já rá -
si ti la lom rá juk nem vo nat ko zik. (Sok em bert si -
ke rült ezen a mó don meg men te ni.)

Új ra Schil ler kö vet ke zik: alá írt meg ál la po dá -
sok vol tak a kor mán  nyal. De a nyi la sok azt csi -
nál tak, amit akar tak.

A vé dett há zak ban sok szor vol tak rendôrök,
akik se gí tet tek, mert ôk sok kal ren de seb bek vol -
tak, mint a nyi la sok, le he tett rá juk tá masz kod ni.

Schil ler Gobbi kér dé sé re el mond ja a
Schutzpassok tör té ne tét. Ki eme li, hogy Wal len -
berg sok kal töb bet adott ki, mint ahány ál lam -
pol gá ra ta lán Svéd or szág nak volt, de ép pen ez
volt a lé nye ge a mun ká já nak, hogy mi nél több
em bert akart meg men te ni.

Gobbi így fe je zi be: Wal len berg az ost rom
alatt saj nos szin tén el pusz tult. Az ô hôsiességét
és hu ma niz mu sát ôrzi egy ut ca Bu da pes ten, ha -
lá la év for du ló ján volt egy kon cert a Ze ne aka dé -
mi án.

Ma már ter mé sze te sen tud juk, hogy nem az
„ost rom alatt pusz tult el”, ha nem az oro szok vit -
ték el, majd má ig sem tel je sen tisz tá zott kö rül -
mé nyek kö zött, va la hol a Szov jet uni ó ban, fog -
ság ban halt meg.

Hogy Gobbi tud ta vagy sej tet te-e az igaz sá -
got, tény leg tel je sen mind egy.

A lé nyeg, hogy mai tu dá sunk sze rint ô volt az
egyet len, aki eb ben a kor szak ban a nagy nyil vá -
nos ság elôtt meg em lé kez he tett Wal len berg
hôsiességérôl: 1975-ben a szi go rú an ellenôrzött
Ma gyar Rá di ó ban.

Dési János/Új Ke let

ELMARAD!

ELMARAD!
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VE GYES

AP RÓ-
HIR DE TÉS

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

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

210-3271; kéz ápo lás, ma ni kûr,
mûkörömépítés: 06-30-556-4696.

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

Li ci tes el já rás sal el adó a Bp. III.,
Czetz Já nos ut cá ban lévô, 30 m2-es,
önál ló ga rázs, 6.000.000 Ft in du ló áron.
Érdeklôdni le het munkaidôben a 06-30-
217-3460 te le fon szá mon.

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

E so ro zat ban olyan ma gyar te le pü -
lé se ket mu ta tunk be, aho va va la mi -
ért ér de mes el lá to gat ni zsi dó szem -
pont ból. Az osz tá lyo zás szub jek tív, a
szerzô vé le mé nyét tük rö zi, a kép ze -
let be li uta zás ra ré gi ón ként ke rül sor.

Kezd jük észa kon ka lan do zá sun -
kat, néz zük, mi ket ér de mes fel ke res -
ni Észak-Ma gyar or szá gon!

A zsi dó temetôk nem min den le -
írás ban sze re pel nek.

10. Abaújszántó: 1896-ban épült
zsi na gó gá ját ma már csak rak tár ként
hasz nál ják.

9. Sze rencs: A vá ros zsi na gó gá ja
a vész kor szak alatt meg sem mi sült.
Ma már csak egy ro mos ima ház ta -
lál ha tó a te le pü lé sen.

8. Sá tor al ja új hely: Mose
Teitelbaum rab bi sír ja ta lál ha tó a te -
le pü lé sen. Egy kor 4000 fôs zsi dó kö -
zös sé ge volt a vá ros nak, is ko la és
kór ház is mû kö dött a hit köz ség égi -
sze alatt. Csak egy rossz ál la pot ban
lévô ima ház em lé kez tet az egy kor
pezsgô val lá si élet re.

7. Olaszliszka: Az elsô he lyi hit -
köz ség az 1800-as évek ele jén ala -
kult meg. Egy kor a chászidizmus
köz pont ja volt, rab bi Friedmann Cvi
Herschelének köszönhetôen. Ná la
ta nult Steiner Sáje (ld.
Bodrogkeresztúr). Friedman rab bi
ha lá lo zá si év for du ló ján is ha tal mas
tö meg ér ke zik sír já hoz.

6. Tarcal: A te le pü lés zsi na gó gá -
ját tel jes pusz tu lá sa elôtt nem sok kal
egy finn csa lád vá sá rol ta meg, akik
fel is újí tot ták. Je len leg ga lé ria mû -
kö dik az épü let föld szint jén, az eme -
le ten pe dig egy la kást ala kí tot tak ki.

5. To kaj: A to ka ji zsi na gó ga épü -
le tét 1890-ben emel ték, há nyat ta tott
sor sa után 2006-ban újí tot ták fel, de
saj nos nem val lá si cél ra hasz nál ják
nap ja ink ban. A he lyi zsi dó teme-
tôben több hí res rab bi ohelje ta lál ha -
tó (Fan fé der Si mon Júda, Strasser
Akiba, Schück Dá vid).

4. Gyön gyös: 1930-ban épült zsi -
na gó gá ját a holokauszt után so ká ig
bú tor áru ház ként hasz nál ták. Je len leg
fel újí tás alatt áll. A ter vek sze rint ez
évtôl kul tu rá lis foglalkoztatóközpont
fog ben ne mû köd ni. Ta lán ke vés sé
is mert tény, hogy Richter Ge de on,
aki egy éves ko rá ban el vesz tet te a
szü le it, ár va ként a vá ros ba ke rült, és
ott ne vel ke dett. Tisz te le té re em lék -
ház lét re ho zá sát ter ve zik.

3. Bodrogkeresztúr: Sok tíz ezer
(fôként or to dox) zsi dó lá to gat el a
bodrogkeresztúri Steiner Sáje cso da -
rab bi sír já hoz jorcájtjakor (ha lá lo zá si
év for du ló). Az elsô zsi dók 1726-ban

NAP TÁR 
Szep tem ber 4. pén tek Elul 15. Gyer tya gyúj tás: 6.59

Szep tem ber 5. szom bat Elul 16. Szom bat ki me ne te le: 8.18

Szep tem ber 11. pén tek Elul 22. Gyer tya gyúj tás: 6.45

Szep tem ber 12. szom bat Elul 23. Szom bat ki me ne te le: 7.48

Nem ér tem,
mi nek be szél ni
a nyil ván va ló ról.

Az em ber nem rossz,
és nem jó,
egy sze rû en csak él ni akar,
s ha le het,
jól.

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

Ám ez nem min dig
egy sze rû.
Né ha még
a túl élés sem.
A kor lá to zott erôforrás
(a ke vés fó ka!)
bíz nem tesz jót
az er köl csök nek.
S mind egy, hogy
mibôl van ke vés;
en ni va ló ból,
vagy
ten ni va ló ból.
Mert az ér tel mes tett hi á nya
pusz tít ja a lel ket,
mi ként az étel hi á nya
a tes tet emész ti.

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

Mert a küz de lem
ma gá ban
még nem hoz
szo li da ri tást.
Mert amíg min den ki
egye dül van,
és ér zi,
hogy egye dül van,
ad dig csak a küz dés,
mely élet ben tart.
És né ha még az se.

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

A gáz kam rák
„ta ka rí tó i tól” tud juk,
mi lyen
ke ser ves-vé res
küz de lem zaj lott
ab ban a re mény te len
öt-hat perc ben.
Per sze tu dunk
az anyá ról is,
aki csecsemôjét
mez te len ma gá hoz
fojt va-ölel ve
men tet te a gáz tól,
s az
– meg le pe tés re! –
fel is sírt
a „ta ka rí tók nak”.
(de 
óh, Jah ve!
mi nek?)

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

S aki tá vol
van a baj tól,
le gyen az ára dás,
vagy egyéb pusz tu lás,
és fö lös dol gai közt tur kál;
mit ad jon?!
az mi mást ad va jon,
mint ki sebb rum lit ott ho ná nak,
s lel ké nek elé ge dett sé get?

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

Meg jegy zés

A vi lá gon
min den üz let;
mit adok,
és mit ka pok ér te?!

Csó kért öle lést,
si mo ga tá sért nyu gal mat,
és ta lán
egy éle tet
az éle te mért.

Nem ér tem
Mojzes Ivrat rovataKa lan do zás zsi dó szem mel

Ma gyar or szá gon (1.)

Bodrogkeresztúr. Steiner Sáje 
sír já hoz tí zez rek lá to gat nak el

te le pül tek le a Rá kó czi -bir to kon,
ami vel szem ben kap tak föl det a zsi -
na gó ga épí té sé hez. A temp lom a
Kos suth La jos ut ca 57. szám alatt ta -
lál ha tó. Az egy ko ri rabbilakás, Sájele
Steiner há za (Kos suth La jos ut ca 65.)
vál to zat lan for má ban lát ha tó.

2. Mis kolc: Bor sod-Aba új-Zemp -
lén me gye és egy ben az észak-ma -
gyar or szá gi ré gió köz pont já ban egy -
kor a la kos ság több mint 10 szá za lé -
ka zsi dó volt. A te le pü lé sen min den
meg volt, ami a val lá sos zsi dó lét hez
szük sé ges (pl. kó ser hen tes, mikve,
zsi na gó gák, tan há zak). A mis kol ci
zsi dó ság tör té ne te igen vál to za tos,
je len írás ke re tei nem te szik lehetôvé
rész le te zé sét. Má ra mind ös  sze egy
zsi na gó ga és egy ima te rem ma radt
meg. A zsi na gó ga je len leg fel újí tás
alatt áll.

1. Mád: A he lyi zsi dók tör té ne te a
17. szá zad ra nyú lik vis  sza. 1736-ban
nyolc zsi dó csa lád élt a te le pü lé sen,
1771-ben már rab bi ja is volt az ad -
dig ra kö zös sé ggé for má ló dott zsi dó
la kos ság nak. 1798-ban épült fel zsi -
na gó gá juk copf stí lus ban (Kö zép-
Eu ró pá ban ezen kí vül csak egy ilyen
stí lus ban épült sült ta lá lunk). Jesiva
is mû kö dött Má don egé szen a 19.
szá zad vé gé ig. Az el múlt évek ben
jelentôs tu risz ti kai lát vá nyos ság gá
nôtte ki ma gát a zsi na gó ga és a rab-
biház, de mú ze um, kul tu rá lis cent -
rum, ku ta tó szo ba, szál lás hely is vár -
ja az ide lá to ga tó kat.

Utun kat az Észak-Alföldön foly -
tat juk.

10. Be ret  tyó új fa lu: A zsi na gó ga
je len leg fel újí tás alatt áll. A má so dik
vi lág há bo rú után az épü let ál la mi tu -
laj don ba ke rült, so ká ig vas rak tár ként
hasz nál ták. Je len leg mind kívülrôl,
mind belülrôl na gyon sok fel újí tá si
mun ká ra van ah hoz szük ség, hogy
tu risz ti kai cél pont tá vál jon.

9. Kunszentmárton: Az 1911 és
1912 kö zött épült zsi na gó ga je len leg
kul tu rá lis in téz mény, amely Bar tók
Bé la-te rem né ven üze mel. A má so -
dik vi lág há bo rú után a he lyi hit köz -
ség meg szûnt, az épü let pusz tu lás -
nak in dult, és csak 2000-ben ál lí tot -
ták hely re.

8. Kar cag: A zsi na gó ga idén 120
éves. A te le pü lé sen szü le tett a No -
bel-dí jas Avram Hershko édes ap ja,
Mose Hershko (1905–1998), aki nek
a hely bé li zsi dók ról írt köny vét
elôször 1977-ben ad ták ki. A mû az -
óta már ma gya rul is nap vi lá got lá tott
(cí me: A kar ca gi zsi dók tör té ne te).

– Mártír-istentisztelet. A
békéscsabai hitközség tájékoztatja
a tisztelt emlékezô közösséget,
hogy az idei gyászistentiszteletet
2020. szeptember 6-án, vasárnap a
zsinagógában tartja.

– Tisztelt Érdeklôdôk! Az
utóbbi idôszak viharos idôjárása
miatt a tatai temetôben jelentôs
károk keletkeztek. A kidôlt fák,
leszakadt ágak, sérült síremlékek
baleset- és életveszélyes állapoto-
kat eredményeztek. A károk fel-
mérése és elhárítása jelenleg is
folyik. Mindezekre tekintettel a
temetô látogatása csak korlátozot-
tan és saját felelôsségre történhet.

Hí rek, ese mé nyek
rö vi den

P rog ra ma ján lat
SZEPTEMBER
Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

Szeptember 9. (szerda) 19 óra:
Címzett ismeretlen – levéldráma

Szeptember 10. (csütörtök) 19
óra: Leonard Cohen és a többiek –
koncert

Szeptember 13. (vasárnap) 19 óra:
Fagypont alatt – színmű

Szeptember 14. (hétfô) 19 óra:
Irodalmi kabaré – koncert

Szeptember 15. (kedd) 19 óra:
Orosz-zsidó dallamvilág – koncert

Szeptember 16. (szerda) 19 óra: A
világvége zsidó szemmel – elôadás

Szeptember 17. (csütörtök) 19
óra: Kálmán Imre, az operettkirály
– zenés játék

Szeptember 21. (hétfô) 19 óra:
Herzl – kávéházi dráma

Szeptember 22. (kedd) 19 óra:
Kétfajta teremtéstörténet – elôadás

Szeptember 23. (szerda) 19 óra:
Fortepan és a pesti zsidóság – elôa-
dás

Szeptember 24. (csütörtök) 19
óra: Szerelmünk, Sisi – monodráma

7. Szol nok: A zsi na gó ga 1940-ig
funk ci o nált ere de ti cél já nak
megfelelôen (majd 1946 és 1948 kö -
zött is mét egy rö vid ide ig). Az épü -
le tet a vá ros 1960-ban fel újít tat ta,
az óta ga lé ria mû kö dik ben ne.

6. Nyír tass: A Mont re al mel lett
ta lál ha tó Tosh ne vû vá ros kát 1963-
ban ala pí tot ta Meshulim Feish
(Ferencz) Lowy rebbe, aki Nyírtass-
ról szár ma zott. Je len leg za rán dok -
köz pont lét re ho zá sán dol goz nak.

5. Má té szal ka: Zsi na gó gá ja 1857-
ben épült, je len leg is lá to gat ha tó,
azon ban ere de ti funk ci ó ját saj nos
már nem töl ti be. Nap ja ink ban ki ál lí -
tá si tér. A zsi na gó ga ud va rán egy kor
rab bi- és kán tor la kás, vágoda volt,
ma már csak a rabbiház nyo mai lát -
ha tók. Peszách elôtt az ud va ron sü -
töt ték a pász kát. Tony Curtis, az
egyik leg hí re sebb má té szal kai szár -
ma zá sú sze mély (ô Brooklynban
szü le tett, édes ap ja volt má té szal kai)
jelentôs ös  szeg gel fi nan szí roz ta a
temp lom külsô re konst ruk ci ó ját. Egy
idôben Adolf Zukor, a ho lly woo di
film gyár tás egyik ala pí tó ja a vá ros -
ban ta nult, em lék táb lá ja meg ta lál ha -
tó a zsi na gó ga fa lán.

4. Deb re cen: A he lyi az egyik leg -
na gyobb vi dé ki hit köz ség, mely nek
két zsi na gó gá ja is lá to gat ha tó, fel -
újít va (a Pás ti ut cai és a Kápolnási
ut cai). A min den na pi imák ra kü lön
ima te rem áll ren del ke zés re, ahol ta -
nu lás ra is van lehetôség. Az 1980-as
évek vé ge óta a kó ser vá gó híd ki ál lí -
tó tér ként funk ci ó nál.

3. Kisvárda: A most is ál ló, bár
már mú ze um ként mûködô zsi na gó ga
1900-ban épült. Köz vet le nül mel let -
te ta lál ha tó egy kis ima ház, ahol
meg állt az idô az 1960-as,70-es
évek ben. A má so dik vi lág há bo rú
elôtt több mint 6000 zsi dó élt a vá -
ros ban, 1946-ra mind ös  sze 804-en
ma rad tak. 1949-re lé lek szá muk to -
vább csök kent 650 fôre, 1953-ban
pe dig 355 fô volt a hit köz ség tag ja.
77-ben csu pán 160 zsi dó élt a te le pü -
lé sen, emi att a hit köz ség el ad ta a
nagy zsi na gó gát, mely je len leg a
Rét kö zi Mú ze um nak ad ott hont.
Nap ja ink ban nem mû kö dik hit köz -
ség Kisvárdán, egyet len zsi dó in téz -
mény sem töl ti be ere de ti funk ci ó ját.

2. Nyír egy há za: A ma is lá to gat -
ha tó or to dox zsi na gó ga 1920-ban
épült. Je len leg a hit köz ség mû kö dik
ben ne. A má so dik vi lág há bo rú elôtt
kö zel 5000 zsi dó élt a vá ros ban, szá -
muk ma 50 kö rü li re becsülhetô. Egy -
kor szá mos zsi na gó ga, ima ház, ok ta -
tá si in téz mény, mikve, kó ser hen tes,
sôt zsi dó kór ház is mû kö dött itt. (Aki
be le mé lyed ne a he lyi zsi dó ság tör té -
nel mé be: http://mek.oszk.hu/07900/
07980/07980.pdf)

1. Nagykálló: Szabolcs-Szatmár-
Bereg me gye egy ko ri szék he lyén élt
és halt meg a cso da rab bi ként szá mon
tar tott Taub Izsák. Jorcájtjakor, ádár
hó nap 7-én (ez egy be esik Mó zes
szü le té sé nek és ha lá lo zá sá nak dá tu -
má val) tö me ge sen ke re sik fel végsô
nyug he lyét. A kállói rebbétôl szár -
ma zik a val lá sos zsi dó kö rök ben vi -
lág szer te is mert Szól a ka kas már cí -
mû dal. A mû vé sze tek iránt fo gé ko -
nyak szá má ra is nyújt ér de kes sé get
Nagykálló. Ámos Im re festômûvész
szü le tett a te le pü lé sen, aki nek szá -
mos, hí res mun ká ja ké szült itt.

Mik lós Dó ri
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...és ide je van a ne ve tés nek
Az Is te ni szín já ték ten ger nyi szereplôjébôl és for du la tos eseményébôl is ki -

tû nik, hogy Dan te emlékezôtehetsége rend kí vü li volt. Errôl a cso dá la tos me -
mó ri á ról egy sze rény, de frap páns tör té net is be szá mol.

Egyik ismerôse meg ál lí tot ta Dan tét, s meg kér dez te tôle:
– Mond ja, mes ter, ön sze rint mi a leg jobb étel?
– A to jás – fe lel te a költô.
El telt egy év, s Dan te új ra ta lál ko zott ismerôsével. Az illetô meg állt, s csak

en  nyit kér de zett:
– Mi vel?
– Só val – fe lel te a költô, s ko mó to san foly tat ta út ját.

***
Úgy lát szik, a te het sé get, a zse ni ket más hol sem be csü lik meg. Ami kor

Robert Burns meg halt, nem sok kal te me té se után már vány em lék mû vet ál lí -
tot tak ne ki.

A sír em lék fel ava tá sa so rán a még élô édes any ja ke se rû kön  nyek re fa kadt:
– Ó, Robbie! Te egy da rab ke nye ret kér tél tôlük, s ôk egy da rab kö vet ad tak

ne ked!

Ki vá ló to ka ji és iz ra e li kó ser bo rok vál to zat la nul 
a BÖR ZE KFT. for gal ma zá sá ban!

Ki zá ró la gos for gal ma zó:

BÖR ZE KFT., 
1037 Bu da pest, Bé csi út 252.
info@borze.hu
+36-30-957-8291

Bel vá ro si vi szont ela dó pont:

Kosher De li Bu da pest, 
1075 Bu da pest, Síp u. 12.
+36-30-150-0150

Ké rés re egyez te tett idôpontban
hely szín re szál lít juk/szál lít tat -
juk a meg ren delt ter mé ke ket.

Chág száméách!

Negy ven ha gyo mányt fel vett,
egyet el tá vo lí tott az UNESCO
a szel le mi kul tu rá lis örök ség

lis tá já ról
Negy ven ha gyo mány felvételérôl dön tött 14. ülés sza kán az ENSZ Ne ve -

lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze té nek szel le mi kul tu rá lis
örök ség megôrzésével fog lal ko zó kor mány kö zi bi zott sá ga Bo go tá ban.

A tes tü let öt elem mel bôvítette a sürgôs vé del met igénylô szel le mi kul tu rá -
lis örök ség lis tá ját. Ezek a bots wa nai veekuhane kö zös ség seperu ne vû nép -
tán ca és a hoz zá kap cso ló dó gya kor la tok, a szent hely ként tisz telt ke nyai Kit
Mikayi szik la for má ci ó hoz kötôdô ri tu á lék, a ma u ri ti u si sega ze né nek a
Chagos-szigeteki tí pu sa, a Fü löp-szi ge te ki subanon törzs buklog ne vû há la -

Zé ró
ÖN IN TER JÚ

– Rab bi úr! A kó lá ra, a to le ran ci á ra vagy a nul la ki lo mé te res kôre gon -
dol?

– Ter mé sze te sen az an ti sze mi tiz mus el le ni zé ró to le ran ci á ra!
– Hja, amit mi nisz ter el nö künk hir de tett meg!
– Így van!
– És mi ez zel a gond?
– Meg mon dom! Mint ol vas tuk, a „zsi dó ne gyed” kellôs kö ze pén (Lipócia)

a csúcs for ga lom ban egy hölgy be lé pett egy pres  szó te ra szá ra, és fél órán (!)
ke resz tül zsi dó zott, „Hit ler fél mun kát vég zett” skan dá lá sá val pró bál ta szó ra -
koz tat ni az ott ülôket!

– És nem volt egyet len em ber sem, aki el né mí tot ta vol na a bôsz an ti sze -
mi tát?

– Kép zel je, nem! Pe dig fél órá juk lett vol na!
– És mi lett a vé ge?
– Ki hív ták a rendôröket, akik már el is en ged ték vol na, csak elôbb iga zol -

tat ni akar ták, de ô nem akar ta, ezért ko csi ba ül tet ték, és be vit ték a ka pi tány -
ság ra!

– És hogy jön ide az an ti sze mi tiz mus el len hir de tett zé ró to le ran cia?
– Úgy, hogy a hi va ta los ver zió sze rint az illetô mind ös  sze ga ráz da sá got kö -

ve tett el!
– De hát an ti sze mi ta szö ve ge ket or dí to zott!
– Ak kor is! Ga ráz da sá gért von ják felelôsségre!

Kar dos Pé ter

Egy iz ra e li ho kis Ausch witz ban

met ír ha tok, és ter mé sze te sen se gí te -
ni aka rok, hogy a holokausztot ne fe -
led jék” – mond ta Serbatov a Ti mes
of Israel cí mû lap nak.

A já té kos a Twitteren azt üzen te:
sze ren csét len do log, hogy az em be -
rek nem tud ják a do log po zi tív ol da -
lát néz ni. Ô ugyan is nem tu ris tá nak
je lent ke zett oda, ha nem azért, hogy
meg mu tas sa a vi lág nak: a zsi dók
vissza tér tek, és erôsebbek, mint va -
la ha. Hoz zá tet te: „em lé ke zünk, so ha
nem fe lejt jük el a holokausztot, pró -
bá lok re ményt ad ni mind an  nyi unk -
nak”. 

MTI-Mazsihisz

Az iz ra e li ho kis já ték ban
Fo tó: Serbatov/Facebook

A len gyel Unia Oswiecim jég ko -
rong csa pa ta ki állt iz ra e li já té ko sa,
Eliezer Alekszejevics Serbatov
mel lett, akit az iz ra e li kö zös sé gi
mé di á ban áru ló nak ne vez tek, ami -
ért olyan vá ros csa pa tá ba
szerzôdött, ahol ná ci kon cent rá ci -
ós tá bor mû kö dött. Serbatov sze -
rint ô nem tu ris tá nak ment oda,
ha nem azért, hogy meg mu tas sa: a
zsi dók vis  sza tér tek, és erôsebbek,
mint va la ha.

Oswiecim né met ne ve Ausch witz,
a hit le ri Né met or szág alatt itt több
mint egy mil lió em bert gyil kol tak
meg, több sé gük zsi dó szár ma zá sú
volt. A 28 éves Eliezer
Alekszejevics Serbatov a kö zel -
múlt ban iga zolt az 1946-ban ala pí -
tott Uniához, és emi att so kan tá mad -
ták ha zá já ban. A len gyel klub azon -
ban vé del mé be vet te az iz ra e li vá lo -
ga tott csa pat ka pi tá nyát. „Mé lyen
szo mo rú ak va gyunk, hogy a mé di á -
ban így tá mad ták a nem ré gi ben hoz -
zánk iga zolt pro fi já té kost” – ír ta a
klub hon lap ja.

Az iz ra e li Rehotovban szü le tett
csa tár – aki nek van orosz út le ve le is
– el mond ta, hogy is me ri a tör té nel -
met, és zsi dó ként még job ban sze ret -
ne bi zo nyí ta ni a csa pat ban. „Itt, Len -
gyel or szág ban az em be rek bol do -
gok, hogy egy Izraelbôl érkezô zsi dó
az Oswiecim csa pa tá ban ját szik.
Bol dog va gyok én is, hogy tör té nel -

Kép a tö rölt kar ne vál ról

adá si ri tu á lé ja és a fehéroroszországi Jurauszki Karahod ta va szi rí tus – ol vas -
ha tó a szer ve zet hon lap ján.

Har minc öt ha gyo mány ke rült fel az em be ri ség szel le mi kul tu rá lis örök sé -
gé nek rep re zen ta tív lis tá já ra, köz tük a mon gó li ai ku misz ké szí tés tech ni ká ja
és a hoz zá kap cso ló dó esz kö zök, a ko rai ke resz tény ség ide jén szü le tett bi zán -
ci ze ne, a thai mas  százs, a 470 éves brüs  sze li Ommegang kör me net, a türk -
mén ké zi szônyegkészítés, a ha gyo má nyos tö rök íjá szat, a da to lya pál ma és a
hoz zá kötôdô mes ter sé gek, tár sa dal mi és kul tu rá lis ha gyo má nyok, gya kor la -
tok.

Fel ke rült a lis tá ra az al pi niz mus, az ír hár fá zás, a kir giz fér fi fejfedô (ak-
kalpak) vi se lé sé hez és ké szí té sé hez kötôdô is me re tek, ha gyo má nyok, va la -
mint az in do néz szi get vi lág ôshonos harc mû vé sze te, a silat.

A bi zott ság elsô íz ben dön tött úgy, hogy el tá vo lít egy ha gyo mányt a szel -
le mi kul tu rá lis örök ség lis tá já ról: a bel gi u mi Aalst vá ro sá nak hí res kar ne vál -
ja ré gi an ti sze mi ta szte re o tí pi ák ra ha ja zó bá buk fel vo nul ta tá sá val vál tott ki
idén szé les kör ben fel há bo ro dást.

A tes tü let a jó megôrzési gya kor la tok re gisz te ré be vet te fel az eltûnôfélben
lévô ko lum bi ai mes ter sé gek megôrzésére irá nyu ló pro jek tet, va la mint a ve ne -
zu e lai pál ma fa le vél-gyûj tés ha gyo má nyá nak megôrzését szol gá ló prog ra mot.

A bi zott ság to váb bá irány el ve ket fo ga dott el a ter mé sze ti vagy em ber okoz -
ta ka taszt ró fák, a konf lik tu sok ál tal fe nye ge tett szel le mi kul tu rá lis örök sé gek
megôrzésére vo nat ko zó an.

A kor mány kö zi bi zott ság 15. ülé sé nek Ja ma i ca fôvárosa, Kingston ad ott -
hont 2020. no vem ber 30. és de cem ber 5. kö zött. 

(MTI)
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