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A Mazsihisz köz gyû lé se meg vi tat -
ta és el fo gad ta Heisler And rás el nö -
ki be szá mo ló ját, el fo gad ta a ta va lyi
zár szám adást, to váb bá tu do má sul
vet te dr. Frölich Ró bert or szá gos
fôrabbivá vá lasz tá sát. Az online 
ös  sze jö ve te len éles vi ta rob bant ki a
Mazsihisz egyes rab bi ja i nak a kon -
ku rens nek tar tott Zsima Egye sü let -
ben va ló részvételérôl.

Az online köz gyû lés Szerdócz Er -
vin fôrabbi nyi tó imá já val kezdôdött, a
résztvevôk meg em lé kez tek a leg utób -
bi köz gyû lés óta el hunyt hittest-
véreinkrôl, majd Heisler And rás, a
Mazsihisz el nö ke adott tá jé koz ta tást
az el múlt hó na pok fôbb történéseirôl,
fejleményeirôl.

Az el nök a be szá mo ló já ban az ered -
mé nyek kö zött ki tért az online hit élet
meg te rem té sé re, a Sze re tet kór ház nak
a jár vány alatt vég zett ki ma gas ló
mun ká já ra, a Rumbach zsi na gó ga fel -
újí tá sá ra, a prog res  szí vek be fo ga dá sá -
ra, a Szö vet ség ví rus el le ni küz del mé -

Mazsihisz online közgyûlés

Ismét Frölich Róbert
az országos fôrabbi

(Ti sza fü re den szü le tett 1929-ben. A zsi dó ele -
mi is ko la és a négy pol gá ri után Bu da pest re ke -
rült, ahol 1944-ig inas ként dol go zott. Ek kor
mun ka szol gá la tos lett. Szü le it és csa lád ját ez -
alatt Ausch witz ba de por tál ták, ahol el pusz tul tak.
Ô ma ga meg jár ta a ke le ti fron tot, ahon nét a visz -
 sza vo nu lás sal Bur gen land ba, majd a maut-
hauseni kon cent rá ci ós lá ger be szál lí tot ták.
1945-ben itt ér te meg a fel sza ba du lást.)

– Im re bá csi szin tén cso dá val ha tá ros mó -
don me ne kült meg a vész kor szak ide jén.
Holokauszttúlélôként hogy gon dol vis  sza Es -
ter házy Já nos nak ar ra a gesz tu sá ra, hogy az
egész szlo vák par la ment ben egye dü li ként uta -
sí tot ta el a zsi dók de por tá lá sá nak tör vé nyét?

– Tu dod, ez úgy van, hogy ha zánk ban, Ma gyar -
or szá gon is ke vés em ber volt, aki nyíl tan szem be -
szállt azok kal az in téz ke dé sek kel, me lyek kö vet -
kez té ben a né met meg szál lás után vi téz Nagy bá -
nyai Hor thy Mik lós és Sztójay Dö me tud tá val
kö zel fél mil lió zsi dót rak tak be a va gon ba és szál -
lí tot tak el. A ma gyar vi dék ugyan ar ra a sors ra ju -
tott, mint ami re a szlo vák, csak a szlo vák 1942-
ben kezdôdött, a mi énk meg késôbb. Nem hit tük
el, hogy ez meg tör tén het. Azt hit tük, hogy Hor -
thy meg véd ben nün ket. Én 1943-ban Bu da pest re
men tem inas nak, és 1944. már ci us 19-e után
meg pró bál tam ha za tér ni Ti sza fü red re. És ha za -
jöt tem. Nagy sze ren csém volt, mert ak kor már a
vo nat ról le szál lí tot ták a zsi dó kat és át tet ték egy
Ausch witz ba menô sze rel vény re. Én tu dom, mit
je lent az a tény, hogy az em be rek nagy ré sze he -
lye sel te Ma gyar or szág zsidótlanítását. A de por tá -
lá sok után pe dig a szom szé dok be men tek a la ká -
sok ba, és el lop tak on nan min dent, amit tud tak. Ez
az igaz ság. Ki fosz tot ták és meg öl ték a vi dék zsi -
dó sá gá nak nagy ré szét. Ki ket? Gye re ke ket, öre -
ge ket, nôket, mert a fér fi ak több sé gét, a 20 és 50
kö zöt ti e ket, már be hív ták mun ka szol gá lat ra. Sen -
ki nem volt, aki meg véd je az ott hon mar adot ta -
kat. A ti sza fü re di szol ga bí ró sza va it sze ret ném
idéz ni, aki egy rend kí vül al jas em ber volt. Azt
mond ta ne kik bú csú zó ul: „Vi szont lá tás ra mint
trá gya.” Kép zeld el, mit érez het tek! Én ak kor
már nem vol tam ott hon, mert en gem meg men tett
vi téz Hor váth Kál mán ma gyar ki rá lyi szá za dos,
aki be so ro zott mun ka szol gá lat ra. Meg jár tam a
ke le ti fron tot, majd on nan visszajôve, Kas sán be -
tet tek nyolc va nun kat egy va gon ba, és vit tek Sop -
ron ba. At tól nem mes  sze, egy Donnerskirchen
ne vû te le pü lés re ke rül tem, amely egy mel lék lá -
ge re volt Mauthausennek. Vé gül Mauthausenben
sza ba dul tam. És köz ben át él tem a flekk tí fuszt, és
most ezt a jár ványt is túl él tem. Úgy lát szik, va la -
ki fi gyel rám odafentrôl...

Sors kö zös ség Es ter házy Já nos sal
In ter jú dr. Lebovits Im re holokauszttúlélôvel

re, va la mint a zsi dó kö zös sé get át fo gó
szo ci á lis há ló (Mazs, Jahad,
JadbeJad) ki ala kí tá sá ra. 

„A bi zony ta lan ság meg öli a lel ke -
ket”  cím szó alatt Heisler And rás be -
szélt a ne ga tí vu mok ról is, mint mond -
ta, a Szö vet sé get meg vi sel te a Mazsi-
hisz hiteltelenítése, az el nök gya lá zá -
sa, a mun ka tár sak meg fé lem lí té se,
újab ban pe dig az örök já ra dék ügyé ben
a Mazsihisz és a ma gyar ál lam el len
be adott ke re set egy je ru zsá le mi bét
din elé. En nek kap csán kö zöl te: szá -
mos ha zai és nem zet kö zi zsi dó szer ve -
zet áll ki a Mazsihisz mel lett, ami na -
gyon fon tos vis  sza jel zés a Szö vet ség
fe lé.

A Mazsihisszel per ben ál ló Ró na
Ta más ál tal el nö költ Zsima
Egyesületrôl szól va azt mond ta: a
Mazsihisz vezetôsége úgy íté li meg,
hogy a szer ve zet ká ros a Mazsihiszre
néz ve, hi szen az a Mazsihisz és a neo -
ló gia meg osz tá sá ra tö rek szik. En nek
kap csán föl ele ve ní tet te: a Mazsihisz

vezetôsége a Szö vet ség al kal ma zá sá -
ban már nem ál ló Ró na Ta más rab-
bitestületi el nö ki po zí ci ó ját il le gi tim -
nek te kin ti, az pe dig saj ná la tos tény,
hogy az el múlt idôszakban a rab-
bitestület szét esett. Az el nök azt kér te,

hogy a rab bik te remt se nek egy sé get,
hi szen a jár vány ál tal meg vi selt kö -
zös ség nek ös  sze fo gás ra, egy ség re,
kö zös prog ra mok ra van szük sé ge.
Sze rin te jo gos el vá rás, hogy a
Mazsihisz rab bi jai ne egy má sik, kon -
ku rens szer ve ze ten, ha nem a
Mazsihiszen be lül te vé keny ked je nek
a kö zös sé gért. 

A Zsima kap csán Schönberger
And rás el len vé le mény ének adott han -
got: a pé csi fôrabbi sze rint rend ben
lévô do log, hogy a Mazsihisz egyes
rab bi jai – így pél dá ul ô ma ga – részt
vesz nek a Zsima mun ká já ban, el vég re
sze rin te min den ki nek alap jo ga, hogy
be kap cso lód has son különbözô egye -
sü le tek te vé keny sé gé be. Schönberger
azt mond ta: a Zsima nem akar ja szét -
ver ni a Mazsihiszt, nem az a fel ada ta,
ô pe dig nem kö te les he ti hét nap ban a
Mazsihisznek dol goz ni. Heisler nem
ér tett ve le egyet, az el nök sze rint
ugyan is a Mazsihisz rab bi ja i nak a
Mazsihisz kö zös sé ge it kell szol gál ni -
uk.

Heisler And rás be szélt a Mazsihisz
és a kor mány zat kap cso la tá ról is,
amelyrôl azt mond ta: van nak fo lya -
ma tos pro jek tek (ilyen a Rumbach-
zsinagóga vagy a Sze re tet kór ház fej -
lesz té se), s ezen pro jek tek so rán gör -
dü lé keny az együtt mû kö dés. Eze ken
túlmenôen azon ban sze rin te a kor -
mány csak a kötelezô kap cso la tot tart -
ja a Mazsihisszel, a Szö vet sé get meg -
íté lé se sze rint ma a kor mány zat neg li -
gál ja.

Mes ter Ta más, a BZSH el nö ke rá -
kér de zett, hogy en nek a neg li gá lás nak
mi az oka, s van-e eb ben az el nök nek
sze mé lyes felelôssége. Heisler And -
rás azt vá la szol ta: ez két ok ra vezet-
hetô vis  sza, egy részt ar ra, hogy a
Mazsihisz szó ki mon dó füg get len sé ge
töb bet ér, mint a pénz, már pe dig a
Szö vet ség ak kor is el mond ja a vé le -
mé nyét, ha az a ha ta lom nak nem
szim pa ti kus; más részt a belsô szét hú -
zás és vi szály kel tés is a le het sé ges
ma gya rá za tok kö zött van, kívülrôl
ugyan is azt ér zé kel he tik, hogy az

ilyen szét hú zás sal küszködô szer ve -
zet tel min dent meg le het csi nál ni. Eb -
ben sze rin te ne ki és má sok nak is van
felelôsségük.

Az el nök a jövô fôbb fel ada tai kö -
zött em lí tet te töb bek kö zött a belsô
bé ke hely re ál lí tá sát, a val lá si és ok ta -
tá si mun ka megerôsítését, az in téz mé -
nyek fej lesz té sét és a kor mány zat tal
va ló kap cso lat ren de zé sét – igaz, sze -
rin te ez utób bi a jövôre ese dé kes vá -
lasz tás kö ze led té vel nem lesz kön  nyû.

Az el nök be szá mo ló ja után Deutsch
Lász ló fôrabbi kért szót, aki hoz zá -
szó lá sá ban hely te le ní tet te, hogy a
Mazsihisz vi lá gi és val lá si ve ze té sé -
nek ál lás pont ja több kér dés ben nem
kö ze le dett egy más hoz, majd sür get te
a pár be szé det az em lí tett Ró na Ta más -
sal is. Heisler And rás vá la szá ban azt
mond ta: ô ma ga is hí ve a komp ro -
mis  szum nak és az együtt mû kö dés nek,
de ami Ró nát il le ti, ve le a Mazsihisz
vezetôségébôl 12-en nem akar nak
együtt dol goz ni. 

A köz gyû lé sen fon tos té ma volt a
rabbitestület kér dé se, en nek kap csán
dr. Frölich Ró bert, a Do hány-zsi na gó -
ga rab bi ja azt mond ta: vis  sza uta sít ja a
rabbitestületet ért kri ti ká kat, s sze rin -
te a rab bik sze mély sze rin ti mun ká ját
nem sza bad na ös  sze té vesz te ni a rab-
bitestület te vé keny sé gé vel, hi szen
más a dol ga egy rab bi nak és megint
más a rabbitestületnek.

A köz gyû lés el fo gad ta az írás ban
elôterjesztett 2020-as zár szám adá si
do ku men tá ci ót, s az zal együtt a Sze re -
tet kór ház és az Or szá gos Rabbiképzô
– Zsi dó Egye tem eredménybeszá-
molóját a 2020-as év re.

A tes tü let dön tött ar ról is, hogy tu -
do má sul ve szi dr. Frölich Ró bert
meg vá lasz tá sát az or szá gos fôrabbi
tiszt sé gé re. A fôrabbi a köz gyû lés so -
rán ki emel te: az el len té tek fel ol dá sát
szük sé ges nek tart ja, de a tel jes egy ség
ös  sze ko vá cso lá sá hoz ô ma ga egye dül
nem elég, ah hoz kell a töb bi rab bi és a
vi lá gi ve ze tés is.

A köz gyû lés Markovics Zsolt mis -
kol ci fôrabbi záróimájával ért vé get.

– Es ter házy Alice grófnô egy in ter jú ban azt
mond ta, Ön az egyi ke azok nak, akik a leg töb -
bet har col tak édes ap ja re ha bi li tá lá sá ért. Mi -
ért vál lal ta Im re bá csi ezt a fel ada tot?

– Egy ér tel mû, hogy ne künk sors kö zös sé günk
van gróf Es ter házy Já nos sal. A leg na gyobb sze -
re tet tel gon do lok rá, és új ra és új ra meg pró bá lom
ezt a dol got gyôzelemre vin ni. Jó len ne, ha eb ben
az ügy ben a ma gyar kor mány is töb bet ten ne. Én
ér tem, hogy a ma gyar kor mány nem akar há bo -
rúz ni Szlo vá ki á val, de a szlo vák kor mány nak
vég re szem be kell néz nie az zal az igaz ság gal,
hogy egy ár tat lan em bert, aki csak men tett em be -
re ket, aki se gí tett nem csak zsi dók nak, de cse hek -
nek és szlo vá kok nak is, azt egy sze rû en meg öl -
ték. Mert ez az igaz ság. Úgy járt, mint sok zsi dó,
akit el vit tek a lá ger be, el vit tek Ausch witz ba. Ôt
is el vit ték Orosz or szág észa ki ré szé re, és az mu -
tat ja az ô nagy sá gát, hogy ott is azt mond ta, ha a
Jó is ten ezt akar ja, ak kor ezt tu do má sul kell ven -
ni. Ez egy olyan nagy emel ke dett sé get mu tat,
ami em ber nél rit kán ta pasz tal ha tó.

Én azért ír tam azt a bi zo nyos nyílt le ve let az ak -
ko ri szlo vák el nök nek, Ivan Gasparovicnak, aki
há bo rús bû nös nek mer te ne vez ni Es ter házyt, hogy
til ta koz zak a ki je len té se el len, ami sem mi lyen vo -
nat ko zás ban nem fe lel meg a té nyek nek. Na gyon
sze ret ném, mi u tán 92 éves va gyok, hogy gróf Es -
ter házy Já nos re ha bi li tál va le gyen, és a Jad Vasem
is be fo gad ja. Ezt én fel ada tom nak tar tom ma is,
ame lyet pró bá lok azok kal együtt el vé gez ni, akik
Es ter házy Já nos ügyé ért te vé keny ked nek. Nagy
do log, hogy leg alább a te me té se meg tör tén he tett,
s re mé lem, ez zel el in dult va la mi. 

– Im re bá csi, mi ben lát ja a jelentôségét Es ter -
házy Já nos „nem” sza va za tá nak ott, a szlo vák
par la ment ben ak kor, ami kor Hit ler a ha tal ma
csú csán volt, és úgy né zett ki, hogy a né met bi ro -
da lom meg fog ja nyer ni a vi lág há bo rút?

– Egy sze rû a vá lasz, gróf Es ter házy Já nos nak
a kap cso la tai ré vén pon tos in for má ci ói vol tak ar -
ról, mit je lent a ná ci ha ta lom Né met or szág ban,
mert az édes any ja egy len gyel grófnô volt. Ô
tud ta, hogy Len gyel or szág ban mit csi nál tak a ná -
cik a len gye lek kel és a zsi dók kal. Te hát egy ér tel -
mû volt, hogy ô ezt mint hívô ke resz tény nem
volt haj lan dó el fo gad ni, sôt, a par la ment ben
meg in tet te a szlo vák ál lam vezetôit, és kérdôre
von ta ôket, hogy ka to li ku sok ként hogy vi sel ked -
het nek így. Mind ezt azért fon tos han goz tat ni,
mert ami kor Es ter házy eze ket a lé pé se ket meg -
tet te, nem állt mö göt te sen ki. Eb ben nem tá mo -
gat ta ôt sem Ma gyar or szág, sem Szlo vá kia. Ô
vál lal va min den kö vet kez ményt, a sa ját
felelôsségére tet te, amit tett, s ez zel óri á si pél dát
mu ta tott az egyé ni helyt ál lás ra. S mi lett a vé ge?

Az, hogy át ad ták ôt a szov jet NKDV-nek, majd
ha lál ra ítél ték. Te hát tel je sen ért he tet len a szlo -
vák kor mány és a szlo vák zsi dó hit köz sé gek ál -
lás pont ja, ami kor min den fé le mond va csi nált dol -
gok kal pró bál ják azt el hi tet ni sa ját ma guk kal és
má sok kal is, hogy Es ter házy Já nos tu laj don kép -
pen ilyen volt meg olyan volt meg amo lyan volt,
ami egy sze rû en nem igaz. Egy ér tel mû en szem -
be szállt az zal a szlo vák rend szer rel, amely ben
nem csak zsi dó kat, ha nem szlo vá ko kat, len gye le -
ket, cse he ket is bör tön be zár tak vagy kon cent rá -
ci ós tá bor ba küld tek. Szlo vá ki á ban is volt egy
kon cent rá ci ós tá bor, az ilavai, ami el len gróf Es -
ter házy szin tén fel szó lalt, és el mond ta azt is,
hogy ami ott tör té nik, az tör vény te len, és ô mind -
ezt nem haj lan dó tá mo gat ni. 

Es ter házy Já nos re ha bi li tá ci ó já nak kö ve te lé se
Ma gyar or szá gon már Göncz Ár pád köz tár sa sá gi
el nök úr ide jén megkezdôdött. Ô kér te és az oro -
szok tól meg is kap ta a gróf re ha bi li tá ci ó já nak
ok má nya it. Én is min de nütt, aho vá csak el ju tot -
tam, min de nütt fel szó lal tam, és el mond tam,
hogy Es ter házy Já nost már pe dig re ha bi li tál ni
kell. És cso dá la tos mó don Szlo vá ki á ban az óta
sem tör tént sem mi. Én ad dig nem sze ret nék
meg hal ni, és az a vé le mé nyem, hogy Alice
grófnô sem hal hat meg ad dig, amíg nem re ha bi -
li tál ják az édes ap ját.

– Gróf Es ter házy Já nos nem csak a tör vény
meg sza va zá sát uta sí tot ta el, de na gyon sok ül -
dö zött sze mély éle tét is meg men tet te. Im re bá -
csi sze mé lye sen is utá na járt az ô embermentô
te vé keny sé gé nek. Hogy tör tént ez az eset?

– Meg tud tam, hogy a szlo vá ki ai zsi dó ül dö zé -
sek kez de te kor a Po zsony ban élô, iz ra e li ta val lá -
sú öz vegy as  szony, Klenner Nagy Ferencné és az
ô édes lá nya, Mag dol na el men tek gróf Es ter házy
Já nos hoz, aki nek el mond ták, mi lyen ször nyû a
hely ze tük, és se gít sé get, me ne dé ket kér tek tôle.
Er re ô azon nal szer zett ne kik út le ve let, és át men -
tet te ôket Ma gyar or szág ra, pe dig ko ráb ban sem -
mi lyen kap cso lat ban nem vol tak egy más sal. A
gróf el in téz te azt is, hogy az öz vegy le á nyát fel -
ve gyék a mosoni mezôgazdasági aka dé mi á ra.
Ne kem si ke rült a mezôgazdasági mi nisz ter urat
meg kér nem, hogy a mo son ma gya ró vá ri aka dé -
mi át uta sít sa ar ra, néz zen utá na az eset nek. Ki de -
rült, hogy a de rék as  szony lá nya sze re pelt az aka -
dé mia hall ga tó i nak név so rá ban, mi több, el is vé -
gez te azt min den fé le pá lyá zat és egyéb nél kül,
csak Es ter házy Já nos tá mo ga tá sá nak köszön-
hetôen, ami pél dát lan do log volt ab ban az
idôben, hi szen a zsi dók ki vol tak zár va az
egyetemekrôl. A mi nisz ter úr, áldassék a ne ve,
rend kí vü li mó don tá mo gat ta az én fel ve té se met,
és há la ne ki, meg kap tuk a rész le tes do ku men tá -

ci ót, s ben ne az ok mányt, amely ta nú sít ja, ho -
gyan tör tént ez az élet men tés. A ne ve zett asz -
 szony le á nyá val együtt a má so dik vi lág há bo rú
után Dunaszerdahelyen élt, az ot ta ni mú ze um -
ban dol go zott, és töb bek nek el mond ta, hogy
gróf Es ter házy Já nos nak kö szön he ti az éle tét.

– Az ilyen ese tek re hi vat koz va Es ter házy
Já nost több ször is fel ter jesz tet ték a Vi lág
Iga za ki tün te tés re. Le á nya, Alice azon ban
csak egy le ve let ka pott a Jad Vasemtôl,
amely ben el is me rik és meg kö szö nik édes ap ja
zsidómentô te vé keny sé gét.

– Én ezt mél tat lan nak, hi bá nak és bûn nek tar -
tom. Mert egy ér tel mû, hogy a Jad Vasemnek az -
zal kell fog lal koz nia, hogy ki men tett zsi dó kat, és
nem a po li ti ká val. És ez gróf Es ter házy ese té ben
több szö rö sen bi zo nyí tott do log. A közeljövôben
meg je le nik egy er re vo nat ko zó ös  sze fog la ló is,
ab ból majd ki de rül, hány olyan em ber men tést is -
me rünk, amely a gróf hoz kötôdik. Per sze en nél
sok kal több sze mély ese tét nem is mer jük, hisz
mind ez ti tok ban zaj lott. Én na gyon büsz ke va -
gyok ar ra, hogy Es ter házy Alice grófnô, aki saj -
nos most egész sé gi leg na gyon rossz ál la pot ban
van, el mond ta ró lam, hogy én eb ben az ügy ben
mi lyen mó don pró bál tam köz re mû köd ni. Az a
vé le mé nyünk, hogy elôbb-utóbb új ra elô kell
ven ni ezt a kér dést, és Iz ra el ma gyar or szá gi
nagy kö ve té vel és más sze mé lyi sé gek kel új ra kell
tár gyal ni az ügyet azért, hogy gróf Es ter házy Já -
nos nem csak a re ha bi li tá ci ót, de a Jad Vasem
kitüntetését is meg kap ja hol tá ban.

– Kö szön jük az em lé ke zést és a be szél ge tést.
– Kö szö nöm, hogy meg hall gat ta tok, és ha ez a

ri port meg je le nik, ta lán egye sek lel ki is me ret é-
ben is fel tá mad va la mi ön vizs gá lat. Hogy az,
amit gróf Es ter házy val tet tek és tesz nek, az bû -
nös do log. Ahogy ezt már ko ráb ban is le ír tam, jó
len ne... jó len ne, ha vég re nyu god tan fe küd het ne
a sír já ban gróf Es ter házy Já nos. Kö szö nöm.

Az in ter jút ké szí tet te:
Mol nár Im re és Hideghéthy Ad ri án
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Le mond ta hi va ta los prog ram ját Bécs ben Ja vad Zarif irá ni kül ügy mi -
nisz ter vá la szul ar ra, hogy Sebastian Kurz (Oszt rák Nép párt, ÖVP) oszt -
rák kan cel lár fel hú zat ta az iz ra e li zász lót a Ballhausplatzon ál ló Szö vet -
sé gi Kan cel lá ria épü le té re. Kurz az ak ci ó val Auszt ria szo li da ri tá sát kí -
ván ta ki fe jez ni a ra ké ta tûz alatt ál ló Iz ra el irá nyá ba.

Zarif twitteres üze ne té ben sok ko ló nak és fáj dal mas nak ne vez te az iz ra e li
zász ló lát vá nyát az oszt rák kan cel lár szék hely ének te te jén. Sze rin te nem he -
lyes egy olyan ál la mot tá mo gat ni, mely meg szál ló ha ta lom ként ci vi le ket,
köz tük gyer me ke ket gyil kol. Ale xan der Schallenberg (ÖVP) szö vet sé gi kül -
ügy mi nisz ter vá la szá ban vis  sza uta sí tot ta Zarif vád ja it. A nép pár ti po li ti kus
ki fej tet te: „Ha a Hamász ter ror szer ve zet több mint 2000 ra ké tát lô ki iz ra e li
ci vil cél pont ok ra, ak kor nem fo gunk csend ben ma rad ni.”

A dip lo má ci ai csa tá ro zás egyéb ként azu tán kezdôdött, hogy Tö rök or szág
„er kölcs te len nek” ne vez te Auszt ria lé pé sét. Ib ra him Kalin, Recep Tayyip
Erdogan szóvivôje azt kér te az oszt rá kok tól és az eu ró pa i ak tól, hogy uta sít -
sák el Iz ra el „szé gyen tel jes” po li ti ká ját, és fel szó lí tot ta Kurzot, hogy „ne bá -
to rít sa az ag res  szi ót”.

Az oszt rák rendôrség eköz ben biz ton sá gi okok ból le zár ta az iz ra e li nagy kö -
vet ség kör nyé két, ugyan is félô volt, hogy at ro ci tá sok ra ke rül het sor. A hí res
bé csi bevásárlóutcán, a Mariahilfer Strassén 2500 em ber vo nult vé gig, mi -
köz ben sza bad sá got kö ve tel tek Pa lesz ti ná nak. Az „Allahu Akbar” ki ál tást
skan dá ló tö meg ben több fi a tal ko rú és gyer mek is je len volt.

Or bán Gá bor / Körkép.sk

Auszt ri á ban emel ke dett az
an ti sze mi ta túl ka pá sok szá ma

A túl ka pá sok szá má nak nö ve ke dé sé ben a ko ro na ví rus-jár vány, il let ve
a hoz zá kap cso ló dó tün te té se ken re giszt rált, ré szint an ti sze mi ta töl te tû
meg nyil vá nu lá sok felerôsödése is sze re pet ját szik.

Auszt ri á ban 6,4 szá za lék kal emel ke dett az an ti sze mi ta túl ka pá sok szá ma
ta valy az elôzô év hez ké pest. Míg 2019-ben 550 be je len tett an ti sze mi ta in dít -
ta tá sú ki há gást vet tek nyil ván tar tás ba, szá muk 2020-ra 585-re emel ke dett. Az
ilyen jel le gû ese te ket 19 éve jegy zik, a mos ta ni a leg ma ga sabb – áll a bé csi
iz ra e li ta hit köz ség (IKG) je len té sé ben az MTI hír adá sa sze rint.

A pszi chés tá ma dá sok, fe nye ge té sek mel lett a leg na gyobb emel ke dés a
sértô ma ga tar tás ban ta pasz tal ha tó, az elôzô év hez ké pest 125-tel emel ke dett
ezek szá ma. Eb be a kör be tar toz nak az IKG fel jegy zé sei sze rint az an ti sze mi -
ta ki je len té sek, szi dal ma zá sok és kom men tá rok, me lyek sok szor szemtôl
szem ben hang za nak el, más kor írá sos for má ban (le vél, e-mail vagy a kö zös -
sé gi por tál okon feltûnô hoz zá szó lás) je len nek meg.

Oskar Deutsch, az IKG el nö ke úgy vé li, hogy kü lö nö sen most, a vi lág jár -
vány ide jén igaz Theodor Adorno zsi dó szár ma zá sú né met fi lo zó fus ki je len -
té se, mi sze rint az an ti sze mi tiz mus nem más, mint a zsi dók ról szó ló hí rek köl -
té se. Sze rin te legfôképpen az interneten és a tün te té se ken ter jed nek a ha zug -
sá gok, és ezekbôl a sza vak ból kön  nyen fu tó tûz sze rû tet tek le het nek, ha nem te -
szünk el le ne.

„Két ri a dó köz ben min dig fel -
me gyünk két eme le tet, eszünk egy
fa la tot, ki nyi tunk egy sört, be hoz -
zuk kintrôl a ru há kat, ezek még is -
csak új pó lók, még nem is vol tak
raj tunk, csak be ho zom ôket a ra -
ké tá zás elôl, hát nem?” – Ho gyan
élik meg eb ben a hely zet ben a min -
den nap ja i kat az Iz ra el ben élô ma -
gya rok – Silló Sán dor
ös  sze ál lí tá sa kint élô
hon fi tár sa ink kö zös sé gi
ol da la i ról.

Vé gez tél? 8:45 van,
gye re, együnk va la mit,
azt ígé rik, hogy kilenctôl
lôni fog nak. Ú, ez de jól
néz ki! Si et ni kell, hogy
még a szi ré na elôtt... Ó
bakker, de még csak 8:50
van!

Jaj, hi ba volt meg pró -
bál ni meg fog ni a macs kát,
most már tu ti nem fog be -
men ni a do boz ba, pe dig
más kor min dig ma gá tól
be megy. Cir mi, Mircike!
Jaj Mirrmurr, légyszi ma -
radj az asz tal alatt, mu száj
ki men nünk.

Le me gyünk a pin cé ig?
Á, áll junk meg itt az
elsôn, itt van min den ki.

Üdv az új szom szé dok -
nak! Vég re ta lál ko zunk!
Anyu ka, há rom gye rek, a
sí ró kis lány öl ben, a va gány
kamasz(odó) fiú a so ka dik ri a dó nál
va la mi ká belt is le hoz, ze ne is lesz?

A ház két ku tyá ja is itt van. Va la ki
szé ket hoz ki. A kö zös képviselônek
szülinapja van, rö vid ének lés, Bol -
dog, bol dog, bol dog szü le tés na pot!
Tor ta nincs, de tû zi já ték az van. Cso -
kit kap vé gül min den ki.

Ha za jön a kár pát al jai szom széd, ôt
nem ér dek li, lift tel megy fel, út köz -
ben sem állt meg a szi ré nák mi att,
jött ha za egye ne sen, ô is ki hoz za az
öreg, tisz ta ôsz ku tyát. Ta valy fo gad -
ta örök be. Jól esik pár szót ma gya rul
be szél ni.

A ki lenc ven plu szos len gyel né ni
és az idôsebb irá ni há zas pár nem
jön nek ki. Va jon mit csi nál nak most,
jól van nak?

Két ri a dó köz ben min dig fel me -

Iz ra e li zász lót éget tek a né met -
or szá gi Bonn ban és Münsterben a
he lyi zsi na gó ga elôtt, a rendôrség
több fel té te le zett elkövetôt
ôrizetbe vett – je len tet ték a né met
hír por tál ok.

Az Észak-Rajna-Vesztfália tar to -
mány be li Bonn ban a zász ló ége tés
után meg is do bál ták
kö vek kel a zsi na gó gát.
Az eset mi att há rom
fér fit ôrizetbe vet tek.
A he lyi rendôrség köz -
le mé nye sze rint az iz -
ra e li–pa lesz tin konf -
lik tus el mér ge se dé se
mi at ti fel in dult ság gal
ma gya ráz ták tet tü ket,
ír ja tu dó sí tá sá ban az
MTI.

A szin tén észak-
r a j n a - v e s z t f á l i a i
Münsterben a he lyi zsi na gó ga elôtt
ugyan az nap egy be nem je len tett
tün te té sen éget tek iz ra e li zász lót. A
rendôrség köz le mé nye sze rint a
meg moz du lá son nagy já ból 15, arab
ki né ze tû em ber gyûlt össze, 13-at
ôrizetbe vet tek. A gyü le ke zé si jog
meg sér té se mi att is el já rást in dí tot tak
el le nük.

A bûn cse lek mé nye ket el ítél te több
par la men ti párt és tár sa dal mi szer ve -
zet. Az or szág leg na gyobb párt ja, a
Ke resz tény de mok ra ta Unió (CDU)
ber li ni szék há za elôtt a szo li da ri tás
je le ként a né met nem ze ti és az EU-s
zász ló mel lett ki he lyez ték az iz ra e li
zász lót is.

Az an ti sze mi tiz mus vis  sza szo rí tá -
sát szol gá ló tö rek vé sek ös  sze han go -
lá sá val fog lal ko zó kor mány meg bí -

zott, Felix Klein ki emel te, hogy a
kö zel -ke le ti fe szült ség erôsödése mi -
att is mét meg ugor hat az an ti sze mi ta
és Iz ra el-el le nes bûn cse lek mé nyek
szá ma. Er re re a gál nia kell az egész
tár sa da lom nak, és kü lö nö sen a
rendôrségnek és az igaz ság szol gál ta -
tás nak – mond ta a szö vet sé gi kor -

mány meg bí zott ja, alá húz va, hogy
Né met or szág nem tûr he ti a zsi dó el -
le nes sé get.

Né met or szág ban ta valy óta bûn -
cse lek mény a de monst rá lók ál tal ho -
zott kül föl di zász lók el ége té se tün te -
té sen. Ko ráb ban csu pán a hi va ta lo -
san vagy a szo kás jog alap ján ki he -
lye zett zász lók és egyéb nem ze ti jel -
ké pek él vez tek vé del met, va gyis
csak a kül kép vi se le tek elôtt, vagy
pél dá ul sport ese mé nyen, nem zet kö zi
kon fe ren cia hely szí nén fel hú zott
zász lók gya lá zá sa volt büntetendô.

A sza bályt ép pen a leg utób bi,
2017-es Iz ra el-el le nes tün te tés hul lá -
mon tör tént zász ló ége té sek mi att
mó do sí tot ták. Az ilyen bûn cse lek -
mény ért akár há rom év sza bad ság -
vesz tés is ki szab ha tó. 

Hét köz nap ok ra ké ta tûz ben
gyünk két eme let nyit, eszünk egy fa -
la tot, ki nyi tunk egy sört, be hoz zuk
kintrôl a ru há kat, ezek még is csak új
pó lók, még nem is vol tak raj tunk,
csak be ho zom ôket a ra ké tá zás elôl,
hát nem? Az tán pár perc múl va visz -
 sza a lépcsôházba. Mircike nem gon -
dol ja meg ma gát, nem akar ve lünk
jön ni.

Mint ha vé ge len ne, csa lád, ba rá tok
ír nak, érdeklôdnek. A macs ka is
meg nyug szik, a fér jem is el aludt,
csak én pö työ gök még min dig. A
lépcsôházba lemenôs ru ha be ké szít -
ve az ágy mel lé. A rakétafigyelô app
sze rint a kör nyék csen des, dé len vi -
szont még min dig lônek.

Ha leg kö ze lebb köl tö zünk, ab ban
a la kás ban le gyen óvó hely-szo ba,
jó? Ahol tu dunk alud ni, és nem kell
ar ra ké szül ni, hogy az éj sza ka kö ze -
pén ki kell men ni a la kás ból. Bár a
szom szé do lás hi á nyoz na. (Új vá ri
An na)

So ha nem lát tam Tel-Avivot
ilyen csen des nek, mint most. Üres
az ut ca, se hol egy busz, egy au tó,
nem hal lat szik ze ne, tré cse lés, ne vet -
gé lés az erkélyekrôl és a hát só
kertekbôl. A macs kák nem har col -

nak. Tûz szü net van, se hol egy ver -
nyo gás. Pe dig nincs is ki já rá si ti la -
lom. Csak vár juk a következô ra ké -
ta tá ma dást. (Mandor Be at rix)

Itt éj jel 2... Egy órá tól 15 per cen -
ként fel ug ra ni ál mod ban szi ré ná -
ra, az tán pon to san 90 má sod per ced
van, ha sze ren csés vagy, bun ker ban,
ha nem, ak kor egy más ba ka pasz kod -

va a lépcsôházban vár ni,
hogy ho va csa pó dik be,
vagy va jon el fog ja-e a
Vas ku po la.

Hogy fel lé le gez ve, há -
nyin ger rel küzd ve, kó má -
san vissza csat togj az
ágyad ba... Meg úsz tuk...
most meg... Né ha nem is
tu dom, mi lyen ka te gó ri á -
ba so rol jam ma ga mat...
sze ren csés nek, hogy lát -
ha tom az élet ron da ol da -
lát? Amit az em be rek ál -
muk ban sem tud nak el -
kép zel ni a bé ke ol da lán?
En  nyi re a po kol bugy ra i ra
azért nem va gyok kí ván -
csi, pe dig tu dom, hogy
még nem lát tam sem mit
sem, de nem is aka rom!
Jó éj sza kát nek tek, és
ôrizzétek a bé két!
(Korbély And rea)

Jó reg gelt, paj ti kák!
Meg volt a reg ge li
ébresztô! Köz ben szét -

megy a fe jem. Optalgin és szi ré na.
Jó kis pá ro sí tás.

Ja... Meg kér dez tem a szom szé do -
kat, és mes  sze van az óvó hely, úgy -
hogy ma rad a lépcsôház. Dol goz -
nom ké ne men ni, de le mond tam.
Majd hol nap. Van egy kis há nyin ge -
rem is.

Ez az elsô „há bo rúnk”. Az ad re na -
lin dol go zik ben nem. Na gyon ve -
gyes ér zel me im van nak. Elôször eu -
fó ri kus ál la pot, az tán kis pá nik, az tán
há nyin ger, az tán düh, az tán nyu gi.
Ez kb. per cen ként vál ta ko zik ben -
nem. Ér de kes. (Kút völ gyi Ág nes)

Megint lônek, dur rog tat nak. Az
elôzônél si ke rült a la kás kul csot bent
hagy nom a la kás ban, de a cu ki
szom széd át má szott hoz zánk, és még
a következô ri asz tás elôtt be ju tot -
tunk. Most ve lünk van a kulcs.
(Roósz Ancsi)

Hely zet je len tés, csak mert rosz -
 szul érez ném ma gam, ha nem ír -
nék. Teg nap itt fe lénk egyet len ri a -
dó volt csak , az is dél után, az éj sza -
kát si ke rült vé gig alud ni. Az élet
úgy megy, mint ha nem len ne sem -
mi baj. Ha nem lát nám a rakétafi-
gyelô appon, hogy dé lebb re fo lya -
ma to san megy a ra ké tá zás, csak azt
ven ném ész re, hogy ke ve seb ben
van nak az ut cán, az uta kon, az
edzé sen, a szu per mar ket ben. Üre -
sebb a vá ros, olyan, mint a lock-
down alatt volt.

A dé leb bi vá ro sok la kói szin te az
egész na pot az óvó he lyen töl tik. A
vá lasz csa pá sok ke mé nyek.

Va ló szí nû leg új kor mány nem
lesz, ez a kis há bo rú lehetôvé te szi,
hogy is mét új vá lasz tá sok le gye nek.
Az, hogy köz ben mi tör té nik az em -
be rek kel, nyil ván má sod la gos a po li -
ti kai ha ta lom meg tar tá sa szem pont -
já ból.

Az iz ra e li ek szo kás sze rint hu mor -
ral (is) küz de nek a meg bo lon du lás
el len. Vi gyáz za tok ma ga tok ra, és ne
bánt sá tok egy mást! (Új vá ri An na)

Szi asz tok! Lét re jött Je ru zsá lem -
ben és Beit Semesben egy öt ven nél
is több ta got szám lá ló, val lá sos
csa lá dok ból ál ló cso port, akik a tá -
ma dá sok elôl menekülô csa lá dok nak
ad nak szál lást (val lá si né ze tek re és
ho va tar to zás ra va ló te kin tet nél kül).
Ha bár ki nek szük sé ge van egy nyu -
godt hely re gye rek kel, gye rek nél -
kül, ku tyá val, ci cá val, hör csög gel
stb., ké rem, je lez ze pri vát üze net ben,
és ke re sünk ne ki és a sze ret te i nek
megfelelô szál lást, amíg ki tör a bé ke.
Vi gyáz za tok ma ga tok ra, sábbát
sálom. (Dvora Adler)

Karoline Edtstadler oszt rák al kot mány- és európaügyi mi nisz ter is ag go -
dal má nak adott han got a je len tés kap csán, és fel hív ta a fi gyel met a ko ro na ví -
rus-jár ván  nyal ös  sze füg gés be hoz ha tó, an ti sze mi ta tar tal mú ös  sze es kü vés-
mí to szok ra. Ha egy ko ro na ví rus el le ni tün te té sen ná ci kar len dí té se ket vagy
ép pen Dá vid-csil la got viselô em be re ket le het lát ni, akik ez zel a holokausztot
kí ván ják ár tal mat lan nak fel tün tet ni, az min den képp elítélendô, és nem sza bad
el hall gat ni – je len tet te ki a mi nisz ter.

Hoz zá tet te, az an ti sze mi tiz mus el le ni nem ze ti stra té gia, me lyet a kor mány
ja nu ár ban tárt a nyil vá nos ság elé, fon tos és ha té kony esz köz a küz de lem ben,
de még sok a ten ni va lónk, az an ti sze mi tiz mus el le ni harc össz tár sa dal mi fel -
adat.

Iz ra e li zász ló kat éget tek
zsi na gó gák elôtt
Né met or szág ban

Áll a bál Auszt ri á ban 
az iz ra e li zász ló mi att
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Ös  sze ült az a bét din, amely
Heisler And rás nak, a Mazsihisz el -
nö ké nek ke re se tét tár gyal ja Kö ves
Slomónak, az EMIH vezetô rab bi -
já nak az el nök kel kap cso lat ban
nyil vá no san tett kijelentéseirôl.
Heisler sze rint Kö ves – aki a val lá -
si bí ró ság tól tá vol ma radt – a rá -
gal ma i val hi tel te le ní te ni igyek szik
a sze mé lyét. Rad nó ti Zol tán fôrab-
bi sze rint Kö ves Slomónak bo csá -
na tot kel le ne kér nie Frölich Ró -
bert fôrabbitól.

Heisler And rás, a Ma gyar or szá gi
Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek
el nö ke azért nyúj tott be ke re se tet
Kö ves Slomó el len a val lá si bí ró ság -
ra, mert az Egy sé ges Ma gyar Iz ra e li -
ta Hit köz ség (EMIH) vezetô rab bi ja
a köz vé le mény elôtt több al ka lom -
mal olyan sértô meg jegy zé se ket tett
rá néz ve, ame lyek ben megkérdô-
jelezte a Mazsihisz el nö ké nek is ten -
hit ét, az az lé nye gé ben Heisler And -
rás iden ti tá sát. A bét din fe je,
Frölich Ró bert fôrabbi, a Do hány
ut cai zsi na gó ga rab bi ja be fo gad ta a
do ku men tu mot.

A val lá si bí ró ság a Mazsihisz Síp
ut cai szék há zá ban ült ös  sze. A bét
din vezetôjén, Frölich Ró bert fôrab-
bin kí vül a tes tü let má sik két tag ja
Dar vas Ist ván fôrabbi és
Schönberger And rás fôrabbi volt.

Heisler And rás meg je lent az ülé -
sen, Kö ves Slomó azon ban nem, ami
azért fi gye lem re mél tó, mert ko ráb -
ban az EMIH vezetô rab bi ja azt
mond ta: ha a Mazsihisz nem fo gad ja
el egy je ru zsá le mi val lá si bí ró ság
jog ha tó sá gát, ak kor dek la rál ja, hogy
nem te kin ti ma gát zsi dó egy ház nak.

A val lá si bí ró ság mos ta ni ülé se
után Heisler And rás érdek-

A kö zel múlt egyik leg szebb, leg -
szín vo na la sabb chanukkai ün nep -
sé gén, 2019-ben is mer tem meg
Schwajda Gergôt. Az ese ményt az
I. ke rü le ti Pol gár mes te ri Hi va tal
szer vez te, és ô még az in téz mény
mun ka tár sa ként eb ben jelentôs
sze re pet töl tött be.

– Ak ko ri ban a Bu da vá ri Ön kor -
mány zat kom mu ni ká ci ós vezetôje
vol tam. No vem ber ele jén kezd tem
dol goz ni, és em lék szem, ta lán a leg-
elsô „hi va ta los” hí vá som ban Heisler
And rást ke res tem meg, hogy csi nál -
junk egy kö zös chanukkát a Vár ban,
az el te me tett zsi na gó gá nál. Na gyon
so kat nem kel lett mon da ni, ne ki lát -
tunk, és ös  sze hoz tuk. A sors fin to ra,
hogy vé gül nem az el te me tett zsi na -
gó gá nál gyúj tot tunk gyer tyát, mert a
fe jün ket majd le vit te a szél, ha nem az
egyik kö ze li ut cá ban, de vé gül min -
den ös  sze jött, és még a fánk sem hûlt
ki na gyon. 

– Idén áp ri lis elsejétôl a
Mazsihisz kom mu ni ká ci ós igaz ga -
tói poszt ján dol go zik, ami hez ez -
úton is gra tu lá lok. Kér ném, elsô-
sorban mu tas sa be ön ma gát, tar tal -
mas mun kás sá gá nak ál lo má sa it,
majd be szél jen ar ról, ki hí vás nak
ér zi-e új fel adat kör ét, mi lyen ter -
vek kel, öt le tek kel, eset le ges vál toz -
ta tá sok kal kí ván ja be töl te ni azt.

– Ne héz be mu tat ni ma ga mat, sok
min dent csi nál tam, vol tak ered mé -
nye sebb és ke vés bé jól végzôdô fel -
ada ta im, de amit ki emel nék, az biz to -
san a Ma gyar Te le ví zi ó ban töl tött 13
évem, aho vá szá mos si ker köt, így a
Monte Carlo-i Te le ví zi ós Fesz ti vál
kü lön dí ja, vagy az egyé ni Ní vó dí jam.

A sze líd gúny böl cses sé ge:
Kar dos Pé ter fôrabbi 85.

szü le tés nap já ra
Idén 55 éve há za so dott, idén 50 éve avat ták rab bi vá, idén 30 éve, hogy

ô az Új Élet szerkesztôje, a ma gyar rabbikar kor el nö ke, so kat lá tott em -
ber, aki nek min den re van egy re zig nál tan szel le mes, éles és még is meg -
bo csá tó meg jegy zé se. Hát igen, ilye nek va gyunk. Ô már tud ja, hi szen 85
éve néz min ket.

Ami kor meg szü le tik 1936 má ju sá ban, épp Göm bös Gyu la Ma gyar or szág
mi nisz ter el nö ke, ô né hány hó nap múl va meg hal, kö ve ti majd Imrédy,
Bárdossy, Sztójay és a töb bi ek, a ma gyar holokauszt, amely az édes ap ját el -
pusz tít ja, ne ki ma gá nak pe dig so ha sem gyógy uló lel ki se be ket okoz még ki -
csi gyer mek ko rá ban. Ne ki és egész apát lan nem ze dé ké nek.

Hú szas éve i ben, a nagy öt ven ha tos tá vo zá si hul lám után kez di el a kán tor -
kép zést Scheiber Sán dor hí vá sá ra, de sze ré nyen meg ma rad idegenvezetônek
éve ken át, mielôtt
rab bi vá is vál na.
Mert ki vé te les
nyelv te het ség, olyan
neo lóg rab bi, ami -
lye nek a ré gi ek vol -
tak, bevethetô, ott -
hon van egész Eu ró -
pá ban Len gyel or -
szág tól Svéd or szá -
gig, mind két he lyen
dol go zik is. To váb -
bá tud éne kel ni,
multifunkciós rab bi
és kán tor egy sze -
mély ben, mi az,
hogy tud éne kel ni, gyö nyö rû, fe lejt he tet le nül me leg hang ja van, és olyan re -
per to ár tu dó ja, amely már szin te csak ve le, ál ta la és a ta nít vá nyai ál tal él to -
vább.

Az év ti ze dek tel tek, és ô hû sé ges ma radt, egy szer há za so dott, 55 éve, egy -
szer vá lasz tott zsi na gó gát, a fel ava tá sa utá ni év ben, és az óta is ott szol gál, má -
ig. Pe dig vi lág lá tott és moz gé kony, érdeklôdô, éle sen lá tó, jól tá jé ko zó dó em -
ber.

Néz. Néz Göm bös Gyu la or szág lá sá nak utol só éve óta, né zi Hor thyt,
Szálasit, Rá ko sit, Ká dárt, néz te a rend szer vál tást és né zi a mai Ma gyar or szá -
got. Meg ta nult ben nün ket, em be re ket ala po san, ez a mun ká ja, az em ber is me -
ret rab bi ként. És né ha tesz egy-egy ha lá lo san pon tos meg ál la pí tást ar ról, hogy
az élet olyan, mint a Síp ut ca, mi, ma gyar zsi dók ép pen olya nok va gyunk,
mint a töb bi ma gya rok és nem ma gya rok és zsi dók és nem zsi dók, szó val
hogy mi, em be rek nem va gyunk an  nyi ra ve szet tül bo nyo lul tak, nem min dig
va gyunk an  nyi ra von zó ak sem, de ô bír min ket tü re lem mel, meg fi gye lés sel,
éles, még is meg bo csá tó meg jegy zés sel, fi gye lem mel.

Ön ma gá val ké szí tett kis ri por tok ban szá mol be az Új Élet ben megfigyelé-
seirôl, rö vid, kar cos szö ve gek ben, ame lyek vi lá gos sá te szik, hogy an nak el le -
né re, hogy jól is me ri, még is sze re ti az éle tet. Az élet pe dig, sze ren csé re, vi -
szont sze re ti ôt, él te ti az Örök ké va ló.

Él tes se még mi ni mum 35 éven át, az em be ri kor legvégsô ha tá rá ig. Bol dog
szü le tés na pot!

Mazsihisz

In ter jú Schwajda Gergôvel,
a Mazsihisz új kom mu ni ká ci ós

igaz ga tó já val

Ez volt új ság írói pá lya fu tá som ta lán
leg szebb idôszaka, szám ta lan mû sor -
ban dol goz tam együtt ki vá ló szak em -
be rek kel, operatôrökkel, vá gók kal,
rendezôkkel. Ez után jött hét év ATV,
amelybôl ki emel ném a Szó kincs cí -
mû, zsi dó ság gal fog lal ko zó mû so ro -
mat, amely nek ren ge teg ba rát sá got
kö szön he tek a zsi dó kö zös ség ben. 

Az, hogy ki hí vás-e a Mazsihisz
kom mu ni ká ci ós igaz ga tó já nak len ni,
nem is kér dés. Ez éle tem egyik leg na -
gyobb fel ada ta, és hi szek ben ne, hogy
az Örök ké va ló pont ak kor ta lál ja meg
az em bert a ten ni va lók kal, ami kor an -
nak ide je van. Ko ráb ban, úgy ér zem,
nem áll tam ké szen ar ra, hogy ezt a
komp lex és fan tasz ti kus te vé keny sé -
get el vál lal jam. Meg kel lett ér ni hoz -
zá, ami ab ban se gít, hogy fel épí tett
ter vek kel, cél tu da to san ha lad jak elôre
a mun ká ban. 

Ter vek? Elsôsorban él jük túl a
Covidot. Ez a leg fon to sabb cél. Per -

lôdésünkre azt nyi lat koz ta: a tár gya -
lá son szó ban is megerôsítette írás ban
be adott ke re se tét, ezek után pe dig a
val lá si bí ró ság a háláchá (zsi dó val -
lás jog) alap ján fog ja azt meg vi tat ni.
Hoz zá tet te: zsi dó em ber ként to vább -
ra is rend kí vül sé rel mes nek tart ja,
hogy egy má sik zsi dó em ber
megkérdôjelezi az is ten hit ét, mert
ez zel sze rin te Kö ves Slomó va ló já -
ban az egész éle tét és a zsi dó kö zös -
sé gért tett, több év ti ze des szol gá la tát
igyek szik hi tel te le ní te ni.

Az el nök azt mond ta: töb bek kö zött
azért tar tot ta fon tos nak, hogy val lá si
bí ró ság elé vi gye az ügyet, mert nem
sze ret né, ha a zsi dó szel lem ben föl -
ne velt gyer me kei és az ugyan csak
zsi dó szel le mi ség ben ne velt uno kái
va lót lan, ha zug és le já ra tó mon da to -
kat ol vas ná nak ró la a jövôben.

A tár gya lás ról tá vol ma ra dó Kö ves
Slomó saj tó hí rek sze rint azért nem
ment el a bét din ülé sé re, mert an nak
tag ja it nem tart ja füg get len nek,
ebbôl következôen nem te kin ti igaz -
sá gos nak, hogy ezek a rab bik ítél je -
nek ró la. Ke res tük Kö vest is, hogy
meg kér dez zük tôle az ál lás pont ját,
de az EMIH vezetô rab bi ja üze ne -
tünk re nem re a gált. (Amen  nyi ben
meg gon dol ja ma gát, to vább ra is ál -
lunk ren del ke zé sé re.) Kér tünk nyi -
lat ko za tot Frölich Róberttôl is, de a
fôrabbi fo lya mat ban lévô ügyrôl
nem kí vánt nyi lat koz ni.

Rad nó ti Zol tán: Kö ves
Slomó kér jen bo csá na tot
Frölich Róberttôl!

Kö ves Slomó tá vol ma ra dá sá nak
in do ka it a neokohn.hu is mer tet te.
Az EMIH vezetô rab bi já nak ma gya -

sze már én is na gyon szí ve sen hall -
gat nék va la mi jó kis klezmert a Do -
hány ban vagy a nem so ká ra meg nyí ló
Rumbachban a nyá ri fesz ti vá lon, de
le gyünk elôször is egész sé ge sek.
Elképesztô az a ha tal mas mun ka,
amit az egész csa pat vé gez a jár vány
alatt. Több ször is vol tam a Sze re tet -
kór ház ban, de az a han gu lat, az a
lelkesítô pezs gés, ami az ol tó pon tok
kör nyé kén van, egy sze rû en ma gá val
ra ga dó. Az em ber nem csak ol tást
kap, de hi tet is, az ott dol go zók sze -
mé ben csil lo gó oda fi gye lés és a gon -
dos ko dás lenyûgözô. Örü lök, hogy
lesz egy pár olyan meg je le né sünk, vi -
de ónk, ame lyen lát sza nak azok, akik -
nek az erôfeszítései egyéb ként min -
dig a hát tér ben ma rad nak. El áru lok
egy tit kot: nem so ká ra egy kü lön le ges
kis film mel is elôrukkolunk, amely
egy szer re ré sze az 1%-os kam pány -
nak és mond kö szö ne tet az egész ség -
ügyi és szo ci á lis dol go zók nak. So kat
nem árul ha tok el ró la, de azt igen,
hogy lát vá nyos lesz!

Vál toz tat ni min vál toz tat nék?
Elsôsorban na gyon ha tá ro zott ar cot
kell kap nia a Mazsihisznek. Sok szor
tû nik ez a szer ve zet bi zony ta lan nak,
las sú nak és ré gi es nek, an nak el le né re,
hogy szám ta lan nagy tu dá sú em ber
dol go zik ben ne. Az a cél, hogy hi te -
les, át lát ha tó kom mu ni ká ci ó val ad -
junk lehetôséget az em be rek nek ar ra,
hogy meg ta lál ják a zsi dó sá gu kat, és
tud ja nak ho vá kap cso lód ni. Mert ez
az élet leg fon to sabb fel ada ta: a kap -
cso ló dás. So kan nem is tud ják, nem is
ér tik, mi lyen fon tos meg ta lál ni, hogy
mi is az, ami fon tos, és mi is az, ami -
ért iga zán meg éri él ni. De az
elkötelezôdés nem le mon dás, ha nem
a kulcs egy új, jobb élet hez, a meg ta -
lált je len hez. Ha ezt, a zsi dó ság hoz
va ló kap cso ló dás igé nyét el tud juk ül -
tet ni az em be rek ben, már nem dol -
goz tunk hi á ba.
– Kö szö nöm a vá la sza it.

gáljuli

A val lá si bí ró ság ös  sze ült,
Heisler And rás ott volt, Kö ves Slomó nem

rá za tá ról Rad nó ti Zol tán fôrabbi
meg ke re sé sünk re ki fej tet te: a Tó rá -
ból az kö vet ke zik, hogy egy rab-
binikus bí ró ság alapvetôen füg get -
len, aki te hát egy bét din rab bi ja i nak
füg get len sé gét és el fo gu lat lan sá gát
két ség be von ja, az va ló já ban az
adott rab bik val lá sos sá gát és al kal -
mas sá gát kérdôjelezi meg. A bí rók
ugyan is ép pen at tól bí rók – tet te
hoz zá –, mert a mun ká juk ban el fo -
gu lat lan ok.

A fôrabbi Kö ves Slomó fi gyel mé -
be aján lot ta a Mazsihisz alap sza bá -
lyát, amely tar tal maz za, hogy a
Mazsihisz el nö ke nem mun kál ta tó ja
és nem fe let te se a rab bik nak, sôt, lé -
nye gé ben ép pen a rab bik a fe let te sei
a Mazsihisz el nö ké nek, hi szen töb -
bek kö zött ôk vá laszt ják meg.

En nek kap csán Rad nó ti Zol tán föl -
ele ve ní tet te egy sze mé lyes él mé nyét:
al pe res ként meg je lent egy szer egy
olyan bét din elôtt, amely nek egyik
tag ja Oberlander Baruch rab bi volt,
ho lott a szó ban for gó ügy ben a fel pe -
res fél – hit köz sé gi el nök ként – ép pen
Oberlander rab bi fe let te se volt. En -
nek el le né re Rad nó ti Zol tán nem
von ta két ség be Oberlander rab bi el -
fo gu lat lan sá gát. Hoz zá tet te: Kö ves
Slomónak sem sza bad na két ség be
von nia, hogy a bét din fe je, Frölich
Ró bert ké pes el fo gu lat lan ítél ke zés -
re.

Ha Kö ves még is megkérdôjelezi
Frölich el fo gu lat lan sá gát, ak kor ez -
zel a fôrabbi el múlt har minc éves
mun ká ját von ja két ség be, ami mi att
– mint Rad nó ti fo gal ma zott – „rab-
bikollégámnak, Frölich Ró bert nek
Kö ves Slomó bo csá nat ké rés sel tar to -
zik”.

Kácsor Zsolt / Mazsihisz

Már tír-is ten tisz te le tek 
or szág szer te

Jú ni us 6., va sár nap
Kis kun ha las 11.00 zsi na gó ga
Kecs ke mét 15.00 temetô
Kis pest 11.00 temetô
Gyôr 11.00 gyôrszigeti temetô
Za la eger szeg 11.00 temetô
Mo son ma gya ró vár 15.30 temetô
Nyír egy há za 10.30 temetô, ill. Bernstein tér

Jú ni us 13., va sár nap
Ceg léd 9.30 ima te rem
Nagykôrös 10.30 zsi na gó ga
Szol nok 14.00 zsi na gó ga
Szé kes fe hér vár 11.00 temetô
Kápolnásnyék 15.00 temetô
Ta ta 10.00 temetô
Ta ta bá nya 12.30 em lék park
Esz ter gom 11.00 temetô

Jú ni us 20., va sár nap
Nagykáta 11.00 temetô
Gyön gyös 11.00 temetô
Eger 14.00 temetô
Debrecen 10,00 temetô

Június 27., vasárnap 
Kaposvár 11.00 temetô
Szeged 10.00 hajdani gettó

11.00 zsinagóga
Veszprém 14.00 temetô
Gyula 11.00 temetô
Békéscsaba 15.00 temetô
Miskolc 11.00 avasi temetô
Hódmezôvásárhely 17.00 zsinagóga  
Dombóvár 14.00   temetô

A to váb bi idôpontokat fo lya ma to san kö zöl jük. Kér jük ol va só in kat,
hogy az idôpontokat, hely szí ne ket rend sze re sen kí sér jék fi gye lem mel a
hon la pon is (mazsihisz.hu), mert vál to zás le het sé ges.
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Atyánk, ki oda fenn la ko zol, Iz ra el szirt je és
meg vál tó ja, áldd meg Iz ra el ál la mát, meg -
vál tá sunk elsô sar ját. Védd meg ôt ir gal mad
szár nyá val, és ter jes  szed ki fö lé bé két óvó
sát ra dat, és küldd fé nye det és igaz sá go dat
vezetôire, mi nisz te re i re és ta nács adó i ra,
hogy ôk bölcs ta nác  csal lép je nek eléd.

Erôsítsd meg szent or szá gunk védôinek
kar ját, és le gyen az osz tály rész ük Tôled, Is -
te nünk, a se gít ség, és ko ro názd ôket a
gyôzelem ba bér ja i val. Adj bé két az or szág -
nak és örök örö möt la ko sa i nak.

Testvéreinkrôl, Iz ra el egész há zá ról ké -
rünk, em lé kezz meg a szét szó ra tá suk min -
den or szá gá ban, és hozd ôket mi nél ha ma -
rább, fel egye ne sed ve, Cionba, a Te vá ro sod -
ba, Je ru zsá lem be, ahol a Ne ved la ko zik, ami -
képp Mó zes szol gád Tó rá já ban ta lál juk:

„Ha lesz nek a szét szórt ja id akár az ég szé -
lén is, még on nan is ös  sze gyûj töm ôket, és

még on nan is el ho zom ôket az Örök ké va ló
Is te ned hez. És be visz Té ged az Örök ké va ló
Is te ned ab ba az or szág ba, ame lyet atyá id
meg kap tak, és te meg örök löd azt. És ne ked
job ban fog men ni, és töb ben lesz tek ott, mint
atyá i tok.” (Mó zes V. 30.)

Ké rünk, egye sítsd szí ve in ket sze re tet ben és
Is ten nagy ne vé nek fé lel mé ben, hogy tud juk
ôrizni Tó rád min den sza vát, és küldd el ne -
künk mi ha ma rább nap ja ink ban Dá vid fi át,
az igaz sá god Fel kent jét, a Meg vál tót, hogy
meg vált sa azo kat, akik an  nyi ra kí ván ják
már a se gít sé ge det.

Emel ked jen fel szép sé gé ben erôd ha tal -
mas sá ga a vi lág min den or szá gá nak la kói
szá má ra. És mond ja min den ki, ki ben élô lé -
lek van:

„Az Örök ké va ló, Iz ra el Is te ne az ural ko dó,
és az ô ki rály sá ga min dent át ölel!”

Úgy le gyen, ámen!

Ima Iz ra e lért
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Ló a felhôkarcoló lift jé ben
Két sze mélyt le tar tóz tat tak, mi u tán egy ló ke rült egy tel-avi vi lu xus fel-

hôkarcoló lift jé be, kö zöl te a Ynet hír ol dal nyo mán az ujkelet.live.
A HaArgazin ne gyed ben, a Park TLV épü le té ben lévô biz ton sá gi ka me rák

rög zí tet ték, ahogy be ve zet nek egy lo vat a ház kis lift jé be. A fel há bo ro dott la -
kók a vi de ót meg osz tot ták sa ját WhatsApp-csoportjukban.

Az épü let bérlôi a rendôrség be vo ná sa elôtt sa ját vizs gá la tot foly tat tak. Ki -
de rült, hogy a ló tu laj do no sa a ba rát ját lá to gat ta meg, és az ál lat tal a lif tet
hasz nál va ment fel a ha to dik eme let re.

Ar ra ké rik az iz ra e li e ket,
hogy ne utaz za nak kül föld re
Az egész ség ügyi mi nisz té ri um uta zá si fi gyel mez te tést adott ki az iz ra e -

li ek nek, hogy ke rül jék a fe les le ges kül föl di uta zá so kat a Covid-19 jár -
vány kö ze pet te.

A ri asz tás hét sú lyos hely ze tû or szág ra vo nat ko zik elsôsorban: Uk raj ná ra,
Eti ó pi á ra, Bra zí li á ra, Dél-Af ri ká ra, In di á ra, Me xi kó ra és Tö rök or szág ra. A
repülôjáratok vi szont to vább ra is köz le ked nek.

Át ve rés
Az ultraortodox zsi dó kö zös ség ál tal tá mo ga tott és se gí tett egyik ame -

ri kai csa lád tag ja i ról ki de rült, hogy nem is zsi dók, sôt, az apa be épí tett
ke resz tény mis  szi o ná ri us. A ma gát kohanita rab bi nak be ál lí tó családfô
te vé keny sé gét a Bejnejnu ne vû ci vil szer ve zet lep lez te le, amely az Iz ra -
el ben mûködô mis  szi o ná ri u so kat ellenôrzi.

Az egyik je ru zsá le mi ultraortodox zsi dó kö zös sé get sok kol ta a be je len tés,
mi sze rint egyik pro mi nens tag juk nem hogy nem zsi dó, de iga zá ból ke resz -
tény mis  szi o ná ri us.

Az iz ra e li Bejnejnu ci vil szer ve zet azt ál lít ja, évek óta fi gyel ték a „fe dett ál -
lás ban” tevékenykedô fér fit, s
azért áll tak elô ép pen most a le -
lep le zés sel, mert az egyik lá nya
hit té rí tés be kez dett az is ko lá -
ban. Az iz ra e li mé dia el mond ta
a szó ban for gó illetôrôl, hogy
kohanita rab bi nak ad ta ki ma -
gát, és kö rül me té lé se ket is vég -
zett „mohélként”.

A csa lád ról ki de rült, hogy az
ame ri kai New Jersey-bôl jött
ke resz té nyek, akik ha mis zsi dó -
sá gi iga zo lás sal te le ped tek le a
Szent föl dön. A fér fi fe le sé ge
(aki rá kos meg be te ge dés kö vet -
kez té ben már el hunyt) azt ál lí -
tot ta ma gá ról, hogy holokauszt-
túlélôk lá nya. Az álrabbiról ki -
de rült az is, hogy egy ame ri kai
te le ví zi ó ban tíz éve még ar ról
be szélt, hogy Jé zus a Mes si ás.

A fér fi ta gad ja az el le ne fel ho zott vá da kat, és ki tart amel lett, hogy ô zsi dó -
nak szü le tett. Ha bár el is mer te, hogy az em lí tett té vé fel vé te len ô be szél, az zal
vé de ke zett: az óta már „meg bán ta” a dol got.

Az érin tett ultraortodox kö zös ség tag jai most úgy ér zik, át let tek ver ve.
Töb ben azt mond ták: a csa lád ugyan olyan zsi dó nak né zett ki, mint bár ki más
a kö zös ség ben, tá mo gat ták ôket, se gí tet tek ne kik, de most az zal kel lett szem -
be sül ni ük, hogy – mint fo gal maz tak – „be csap tak min ket”.

„Ol tás” 
szá jon át

Szá jon át bevehetô gyógy szert
tesz tel nek Iz ra el ben a ko ro na ví rus
el len – ír ta a Ti mes of Israel cí mû
he lyi hír por tál. A cég tu do má nyos
ta nács adó ja a Ma gyar or szág ról
szár ma zó, No bel- és Iz ra el-dí jas
bio ké mi kus, Avram Hersko.

Az Oramed Pharmaceuticals ne vû
iz ra e li gyógy szer gyár szá jon át beve-
hetô tab let tát fej lesz tett ki, amely a
lap sze rint for ra dal ma sít hat ja a ko ro -
na ví rus el le ni küz del met az im mu ni -
zá lás fel gyor sí tá sa ré vén.

Az Oramed az in di ai szék he lyû
Premas Biotech jövendô ol tó anya gá -
nak egy ada gos, orá lis vál to za tát ké -
szí tet te el. Az iz ra e li vál lal ko zás azt
re mé li, hogy ha ma ro san el kezd he tik
az em be ri tesz te lés elsô fá zi sát, és fél
év alatt be is fe jez he tik a tel jes fo lya -
ma tot.

Ed dig ál lat kí sér le tek ben, ser té sek -
nek ad ták be a ké szít ményt, és azok
a megfelelô men  nyi ség ben el len -
anya got ter mel tek a ko ro na ví rus el -
len.

Ma jo néz zel ke ze lik 
az olajszennyezéstôl szenvedô

teknôsöket

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Sú lyos olaj szi vár gás tör tént a
Föld kö zi-ten ger iz ra e li part ja i nál,
a ka taszt ró fa ko moly fe nye ge tést
je lent a he lyi élôvilágra.

Az iz ra e li Tengeriteknôs-mentô
Köz pont csa pa ta ma jo néz se gít sé gé -
vel pró bál se gí te ni azo kon a ve szé -
lyez te tett levesteknôsökön, ame lye -
ket érint a szennye zés – szá mol be az
AP. A szi vár gás ról a park szol gá lat
azt mond ta, az or szág tör té ne té nek
egyik leg ko mo lyabb öko ló gi ai ka -
taszt ró fá ja: a föld kö zi-ten ge ri part vi -
dé ket 195 ki lo mé ter hos  szan te rí tet te
be a kát rány.

Az olaj sú lyo san ká ro sít ja a he lyi
fa jo kat, köz tük a kö zön sé ges

levesteknôsöket (Chelonia mydas).
Guy Ivgy, a Mikmoretben mûködô
teknôsmentô köz pont mun ka tár sa
sze rint ed dig 11 egye det ke zel tek.
Kát rány  nyal meg tel ve ér kez tek hoz -
zánk. Lég csö vük kívülrôl és belülrôl
is te le volt kát rán  nyal – mond ta a
szak em ber.

A köz pont mun ka tár sai a pél dá -
nyok tisz tí tá sa so rán ha té kony és
kre a tív mód szert ta lál tak ar ra, hogy
ki ürít sék a szennyezôdést a teknôsök
emésztôrendszerébôl. A szakértôk
ma jo nézt és ha son ló anya go kat ad -
nak az ál la tok nak, ame lyek ki tisz tít -
ják a teknôsök szer ve ze tét, és se gí te -
nek az olaj le bon tá sá ban. Ivgyék

becs lé se alap ján az élôlények re ge -
ne rá ló dá sa egy-két hé tig tart hat, csak
ezt követôen en ged he tik sza ba don
ôket.

Több ezer ön kén tes és hi va tá sos
dol go zik azon, hogy meg tisz tít sák a
par to kat a szennyezôdéstôl. A szak-
értôk úgy gon dol ják, a mun ka hó na -
po kig is el tart hat. Az iz ra e li kör nye -
zet vé del mi mi nisz ter már be je len tet -
te, hogy vizs gá lat in dul a szi vár gás
ügyé ben. A szen  nye zés feb ru ár ele -
jén kezdôdhetett, Iz ra el pe dig sem -
mi fé le fi gyel mez te tést nem ka pott,
mielôtt a mint egy ezer ton na kát rány
meg je lent a par to kon. A kár oko zás
Li ba nont is érin ti.

National Geographic

Ke resz tény rab bi

Szá jon át szedhetô gyógy szer rel kí -
sér le tez nek

Fo tó: Oravax

Ez a gyógy szer sok kal gyor sabb és
egy sze rûbb ol tást tesz lehetôvé szá -
munk ra. Nem kell kli ni ká ra, or vo si
rendelôbe men ni, a tab let ta akár a
pos ta lá dá ba, ott ho ná ba is meg ér kez -
het – ecse tel te a mód szer elônyeit
Mirjam Kidron, a cég tu do má nyos
igazgatónôje.

A két vál la lat Oravax már ka né ven
kö zö sen ter ve zi a szer pi ac ra do bá -
sát, és en nek ér de ké ben új cé get ala -
pí tot tak Oravax Medical né ven.

Az Oramed ko ráb ban az in zu lin
be vi tel éhez fej lesz tett ki orá lis fe -
hér je szál lí tó plat for mot, amely a
tesz te lés utol só fá zi sá ban jár, és ha -
ma ro san a vi lág elsô ilyen ter mé ké vé
vál hat.

A Ma gyar or szág ról szár ma zó, No -
bel- és Iz ra el-dí jas bio ké mi kus,
Avram Hersko a vál lal ko zás egyik
tu do má nyos ta nács adó ja.

Shiri Zsu zsa / MTI

A be ol tott iz ra e li ek nek és a betegségbôl fel épül tek nek is azt ja va sol ják, ne
utaz za nak kül föld re.

Chezi Lévi, az egész ség ügyi mi nisz té ri um fôigazgatója ki fej tet te: ez a lé -
pés ab ból a félelembôl fa kad, hogy a si ke res ol tá si ak ci ót veszélyeztetô új va -
ri án sok jut hat nak be az or szág ba. Szá mos mu táns sze re pel már így is a nyil -
ván tar tás ban, ame lyek ag go da lom ra ad hat nak okot, köz tük egy új in di ai vál -
to zat, amely nek hét ese tét fe dez ték fel Iz ra el ben.

Még min dig nem vi lá gos, hogy az új törzs re zisz tens-e a vak ci ná val szem -
ben, de va ló szí nû leg fertôzôbb, mint az ere de ti ví rus.

Lévi sze rint Iz ra el ben a leg gya ko ribb Covid-19-variáns az, amit elôször az
Egye sült Ki rály ság ban fe dez tek fel, és or szá go san az ös  szes eset 95%-át te szi
ki. An nak el le né re, hogy fertôzôbb, mint az ere de ti ví rus, ez a törzs nem ké -
pes át tör ni a vak ci na vé del mét.

A dél-af ri kai mu táns vi szont az egész ség ügyi tisztviselôk szá má ra nagy ag -
go dal mat okoz, mi vel le het, hogy a vak ci na ke vés bé ha té kony el le ne, de Lévi
azt is kö zöl te, hogy ez az ös  szes ko ro na ví rus-eset nek mind ös  sze az 1%-át
okoz za Iz ra el ben.

A ne gyed a mezôgazdasági far mok kö ze lé ben ta lál ha tó, és a he lyi par kon
ke resz tül kön  nyen elérhetô. A bérlôk úgy vé lik, hogy a lo vat az egyik kö ze li
farm ról hoz ta a gaz dá ja.

Tel-Aviv–Jaffa ön kor mány za ta kö zöl te, az épü let ma gán tu laj don ban van,
így nem tud nak be avat koz ni.

A rendôrség a ma ga részérôl azt mond ta, hogy vizs gá la tot in dí tot tak, és két
sze mélyt már le tar tóz tat tak, mi u tán az egyik bérlô fel je len tést tett.

A gya nú sí tot ta kat ál lat kín zás vád já val hall gat ták ki. Egyi kü ket há zi
ôrizetbe he lyez ték, míg a má sik bör tön ben ma radt, mert ki de rült, hogy meg -
sér tet te a más bûn cse lek mé nyek mi att el ren delt há zi ôrizetét. Ha ma ro san bí -
ró ság elé ál lít ják.

A rendôrség fel kér te az ál lat egész ség ügyi szol gá la to kat, hogy ál la pít sák
meg, bán tal maz ták-e a lo vat.
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Az átlagmagyarnak Erdélyrôl
elsôként Tri a non jut eszé be, majd
csak utá na a ter mé sze ti szép sé gek, a
ba kancs lis tás fel ke res ni va lók.

Ezen könyvismertetô író ja Trans -
syl va nia sze rel me se. Meg mász ta a
Bi har-hegy ség, a Radnai-havasok
he gye it, a Szé kely kö vet. A berethal-
mi erôdtemplomtól a tordai ró mai
ka to li kus temp lo mon át az 1695-ben
fá ból emelt batizai or to do xig szám -
ta lan he lyen járt. Er dély múlt ja, sok -
szí nû sé ge ra bul ej ti. Ezért is vet te ke -
zé be meg kü lön böz te tett érdeklôdés-
sel Hal mos Sán dor: A nyu ga ti és ke -
le ti kul tú ra ha tá sa Er dély re a hon fog -
la lás tól 1945-ig c. köny vét.

Hal mos Sán dor a deb re ce ni zsi dó -
ság meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. Az
Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye -
tem nyu gal ma zott do cen se, a Deb re -
ce ni Zsi dó Hit köz ség nyu gal ma zott
igaz ga tó ja. Év ti ze de ken át kul tu rá lis
és ok ta tá si te rü le ten dol go zott. Be -
val lá sa sze rint kb. négy ezer cik ket
írt, ko mo lyabb, fôleg a zsi dó val lás -
sal fog lal ko zó mun ká i nak se sze ri, se
szá ma. Éven te pub li kál a
Keresztény-Zsidó Te o ló gi ai Év -
könyv be, il let ve a Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szem lé be. Köny vei
ed dig nem vagy csak rész ben meg -
ku ta tott val lá si te rü le tek ös  sze fog la -
lói.

A szerzô az utób bi hó na pok ban
nagy lelkierôrôl tett ta nú sá got. A
Covid-vírus ôt is meg tá mad ta. Egy
hó nap ra kór ház ba ke rült. Poszt tü net -
ként szin te já rás kép te len né lett, ám
aka rat ere jé vel fe lül emel ke dik tes ti
szen ve dé se in. Friss el mé vel újabb
al ko tá son dol go zik. Ön élet raj zát ír ja.

Most meg je lent köny ve nem
elôzmények nél kü li: ko ráb ban két
partiumi vár me gye, Bi har és
Szatmár zsi dó val lá si em lé ke it dol -
goz ta fel. Ezek foly ta tá sa ként fog ha -
tó fel a most meg je lent kö tet, tíz év
ku ta tó mun ká já nak ös  szeg zé se. A
nem tu dás tu dá sa az iga zi tu dás. Aki

Rassz iz mus el le ni em lék na pot
tar tot tak az oszt rák par la ment ben
Rassz iz mus és erôszak el le ni em lék na pot tar tot tak az oszt rák par la -

ment két há za el nök sé ge i nek rend kí vü li ülé sén a mauthauseni ná ci kon -
cent rá ci ós tá bor fel sza ba du lá sá nak 76. év for du ló ja al kal má ból.

A ta va lyi év hez ha son ló an a ko ro na ví rus-jár vány mi att a meg em lé ke zést
csak szû kebb kör ben le he tett meg tar ta ni, ír ja tu dó sí tá sá ban az MTI.

Ale xan der Van der Bel len államfô hang sú lyoz ta, hogy az ame ri kai csa pa -
tok a felsô-ausztriai Mauthausen fel sza ba dí tá sá val az egyik leg na gyobb bûn -
cse lek mény nek ve tet tek vé get az em be ri ség tör té ne té ben. Fon tos nak ne vez te,
hogy – mint fo gal ma zott – vi lá go san ne met mond junk az ön kény ura lom min -
den meg nyil vá nu lá si for má já ra, és ne le gyünk elnézôek a rassz iz mus sal és az
an ti sze mi tiz mus sal szem ben.

Wolfgang Sobotka, a tör vény ho zás al só há zá nak el nö ke be szé dé ben az an -
ti sze mi tiz mus nak a min den nap ok ban jelentkezô for mái el le ni fel lé pés re szó -
lí tott fel. Auszt ri á nak – mint utalt rá – az an ti sze mi tiz must til tó szi go rú tör vé -
nye van, az or szág vi lá gos po li ti kai irány vo na lat kö vet e te kin tet ben, és ki ala -
kult egy nem zet kö zi szö vet ség is az an ti sze mi tiz mus sal szem ben. Ami hi ány -
zik, az a zsi dó- és a ci gány el le nes ség gel szem be ni olyan tár sa dal mi el kö te le -
zett ség, amely ott is meg nyil vá nul, ahol nincs büntetôjogi ér te lem ben
üldözendô cse le ke det, ugyan ak kor az em be re ket ösz tön zi ar ra, hogy ak tí van
szem be száll ja nak az an ti sze mi ta né ze tek kel – hang sú lyoz ta Sobotka.

Je len írás té má ját nem szép zsi dó
lá nyok vagy fi úk kép zik. Sok kal in -
kább olyan zsi dó ér té kek, me lyek
ak kor is se gí te nek vá laszt ta lál ni ar -
ra, hogy mi ért fog lal ko zom a zsi dó -
ság gal, ami kor úgy lá tom, hogy nem
ké ne. A pes  szi miz must pe dig fel vált -
ja ál ta luk az op ti miz mus.

Elôször is vizs gál juk meg, mi re
mond juk azt, hogy szép. A mo dern
nyu ga ti kul tú rák jelentôs több sé ge
csak a külsô szép ség gel törôdik. A
belsô szép ség szin te tel je sen fe le dés -
be me rült. Nem vé let len, hogy egy re
töb ben ke res nek ki utat a nyu ga ti tár -
sa dal mak ból, és leg alább egy kis
idôre olyan te rü let re utaz nak (sôt él -
nek is ott), ahol a külsôségek he lyett
a belsô ér té kek re kon cent rál a he lyi
kö zös ség. Jó pél da er re Bali vagy
Thai föld. Nap ja ink ban az iz ra e li fi a -
ta lok kö zött is el ter jedt szo kás, hogy
ka to na ság elôtt vagy után el men nek
vi lá got lát ni (akár egy vagy két év re
is), mely nek so rán fel fe dez nek olyan
kul tú rá kat, me lyek más ér ték rend
sze rint mû köd nek, mint az ál ta luk
meg szo kott.

Az, hogy ki nek mi a szép, na gyon
szub jek tív. Nyil ván va ló, hogy a zsi -
dó sá gon be lül is na gyon sok min den -
ki más dol go kat ti tu lál na szép nek,
mint most én. Sôt azt is meg koc káz -
ta tom, hogy 20-30 év múl va más
dol gok fog nak szép nek tûn ni ne kem
is. A szép ség, gon dol juk nyu ga ti fe -
jünk kel, a szem ál tal érzékelhetô, pe -
dig nem így van. A szép dol gok sok -
kal in kább a szí vünk re hat nak.

Írá som ban öt szép sé get gyûj töt tem
ös  sze, me lyek kö zött nincs sor ren di -
ség.

1. Gyer tya gyúj tás
Ter mé sze te sen az ün ne pi gyer tya -

gyúj tást ér tem ez alatt, amit az év fo -
lya mán leg gyak rab ban a szom bat be -
jö ve te le kor vég zünk. A He ge dûs a
háztetôn cí mû klas  szi kus ban is igen
meg ha tó ze nét és je le ne tet fûz tek a
hét ezen ki emelt ese mé nyé hez. Szá -
mom ra a gyer tya gyúj tás egyet je lent
az zal az ér zés sel, hogy kap cso lat ba
ke rü lök ál ta la felmenôimmel, hi szen

Az oszt rák par la ment

Zsi dó szép sé gek, avagy 
a pesszi miz must legyôzi 

az op ti miz mus

ôk is így vé gez ték a gyer tyák meg -
gyúj tá sát akár több száz vagy ezer
év vel ezelôtt.

2. Pikuách nefes – élet men -
tés min den áron

A zsi dó ság ban az egyik leg fon to -
sabb ér ték az em be ri élet. Az em be ri
élet meg men té se ér de ké ben min dent
meg kell ten nünk. Az élet men tés
fon to sabb, mint bár me lyik val lá si
pa rancs, így ezek meg sze gé se meg -
en ge dett an nak ér de ké ben, hogy
meg ment sünk egy éle tet. Na gyon jól
is mert a következô tal mu di mon dás
(me lyet az embermentôk kap csán
gyak ran idé zünk): Aki egy éle tet
meg ment, az olyan, mint ha egy egész
vi lá got men te ne meg. (Je ru zsá le mi
Tal mud, Szánhedrin 23a) Azon ban
ke vés bé is mert a mon dat elsô fe le:
Aki el pusz tít egy lel ket (éle tet),
olyan, mint ha az egész vi lá got pusz -
tí ta ná el. A lé lek pusz tí tás nem fel tét -
le nül gyil kos sá got je lent, ezért ér de -
mes oda fi gyel ni ar ra, hogy sem mi -
lyen szin ten se te gyünk olyat má sok -
kal, amit nem sze ret nénk, hogy ve -
lünk meg te gye nek.

3. Tikkun olám – a vi lág
job bá té te le

Na gyon szép gon do lat, de még is
hol ér de mes el kez de ni? A zsi dó ha -
gyo má nyok sze rint kö te les sé günk
ar ra tö re ked ni, hogy job bá te gyük a
vi lá got. Ez nem egy sze rû fel adat, és
egy egész élet re szól. Úgy gon do -
lom, hogy min den ge ne rá ci ó nak
meg volt és meg is lesz az ak tu á lis

fel ada ta ezen a te rü le ten. Ér de mes
elôször sa ját ma gunk kal kez de ni a
fo lya ma tot, majd ki ter jesz te ni a kört.
Nem hi szem, hogy cél sze rû rög tön a
bra zil esôerdôk meg men té sé vel pró -
bál koz ni...

4. Cedáká – ado mány
Cedákát rá szo ru lók nak adunk. Cé -

lunk ez zel a tár sa dal mi igaz sá gos ság
meg te rem té se, mint ahogy a hé ber
cedek (igaz sá gos ság) szó is utal rá. A
Pirké Ávot egyik hí res mon da ta: Há -
rom dol gon áll a vi lág, a Tó rán, a
szol gá la ton (Örök ké va ló) és a gmilut
chászadimon (ke gyes cse le ke de tek –
nincs iga zán rá ma gyar for dí tás).
(Pirké Ávot, 1.2.) Ez utób bi is egy -
faj ta adást vár el a zsi dók tól, azon -
ban ez eset ben nem csak sze gé nyek -
nek kell ad ni. A cedáká adá sá nak
sza bá lya i val a Kicur Sulchán Áruch
egyik fe je ze te kü lön fog lal ko zik.

5. Zsi dó lé lek/zsi dó szív
Eh hez nem ta lál ha tó de fi ní ció

sem mi lyen zsi dó val lá si iro da lom -
ban. A zsi dó szív a kö zös ség ál tal
lét re ho zott fo ga lom, mely min den ki
fe jé ben más tar ta lom mal bír. Vé le -
mé nyem sze rint a zsi dó szí vet/lel ket
nem le het ta nul má nyok kal, pénz zel
vagy bár mely más mó don meg sze -
rez ni. Vagy van az em ber ben, vagy
nincs.
Fel hasz nált for rá sok:
https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.
1.2?lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Jerusalem_
Talmud_Sanhedrin.23a?lang=bi

Mik lós Dó ri

Erdélyrôl más kép pen
tud ja, mit nem tud, de tud ja, mit és
hol kell ke res nie, az en nek ered mé -
nye kép pen csak egy ilyen ala pos
kultúr- és val lás tör té ne ti mû vet hoz -
hat lét re.

Az ol va só vas tag, sú lyos köny vet
tart hat ke zé ben. Há rom száz har minc -
egy ol dal te le ada tok kal, in for má ci -
ók kal. Öku me ni kus mun ka, mint
ahogy az idôk so rán Er délyt is a hit -
bé li tü re lem, az unió jel le mez te. E
kö zös ség je gyé ben az elsô két fe je zet

a te rü let jellemzô val lá sa i nak rö vid
tör té ne tét tag lal ja, va la mint ál ta lá nos
szel le mi, tár sa dal mi át te kin tést ad.
Ör ven de te sen bôségesek az egyes
építményekrôl is me re te ket nyúj tó ré -
szek. Egy faj ta multikulturális ki vo -
na tot nyújt Er dély év szá za da i ról.

A szerzô ter mé sze te sen fôképpen
a zsi dó ság éle té nek, val lá sá nak küz -
del mes el fo gad ta tá sá val fog lal ko zik.
Az er dé lyi zsi dó kö zös ség ki ala ku lá -
sa a 17. szá zad ra tehetô, a 20. szá za -
di er dé lyi zsi dó kö zös ség pe dig a
18–19. szá za di be te le pe dé sek nyo -
mán jött lét re. Zsi dó te le pe sek nek
elôször Beth len Gá bor fe je de lem

adott ki vált ság le ve let 1623-ban. Ele -
in te jo gi és val lá si kor lá to zá sok
elszenvedôi. Pol gá ri egyen jo gú sí tá -
suk ra egé szen a 19. szá zad má so dik
fe lé ig kel lett vár ni. A le te le pe dett
zsi dók el ma gya ro sod tak. Er re utal a
fe je zet cí me is: „Er dély ben a zsi dók
ma gya rul hal nak”.

Az er dé lyi zsi dó sá got a szerzô me -
gyén ként, te le pü lé sek re le bont va
mu tat ja be. Min de nütt meg em lí ti a
még meglévô mû em lé ke ket, em lék -
he lye ket, temetôket. Kü lön fi gyelt
azon ada tok ra, me lyek a Tri a non kö -
vet kez mé nye ként el szen ve dett vesz -
te sé gek re utal nak. Szót ejt a Ro má -
ni á ban az 1920-as évektôl megjelenô
an ti sze mi tiz mus ról. A ki sebb sé gi lét
ke ser ve it a val lá si meg kü lön böz te tés
is ne he zí tet te.

Hal mos Sán dor a té mát szám ta lan,
fe ke te-fe hér fény kép pel il luszt rál ja.
A mû ti zen két és fél ol dal nyi bib li -
og rá fi á val bír, jel zé se kép pen a lel ki -
is me re tes, ap ró lé kos, körültekintô
ku ta tá si te vé keny ség nek.

Vé gül is mi ért ol vas sák e köny vet?
1. Min den so rán érzôdik a szerzô

zsi dó ság irán ti el kö te le zett sé ge.
2. Er délyt meg lát ni, meg sze ret ni

egy élet re szó ló él mény.
3. Er dély tör té nel münk ré sze.
4. Min den ma gyar nak ha za fi as kö -

te les sé ge el jut ni oda.
5. Hé zag pót ló mun ka.
6. Szer te ága zó in for má ci ó kat tar -

tal ma zó tu do má nyos mû.
7. A for rá sok fel ku ta tá sa, az ada -

tok ös  sze gyûj té se, a té ma meg írá sa
ha tal mas tel je sít mény.

8. A tu dás, a tü re lem és a ki tar tás
ered mé nye.

(Hal mos Sán dor: A nyu ga ti és ke -
le ti kul tú ra ha tá sa Er dély re a hon -
fog la lás tól 1945-ig. A zsi dók Er dély -
ben ma gya rul hal nak. Deb re cen,
2021, ma gán ki adás. 331. o.)

So mo gyi Fe renc
a DISZPolgár online új ság

mun ka tár sa

Az ausch witzi és a mauthauseni ha lál tá bor ok nem egy éj sza ka le for gá sa
alatt, ha nem ese mé nyek lán co la ta ként jöt tek lét re – je len tet te ki, hoz zá té ve:
lét re jöt tü ket so kak együtt mû kö dé se tet te lehetôvé mind az zal, amit el kö vet tek,
il let ve amit el mu lasz tot tak meg ten ni.

Ami ak kor tör tént, az zal most és a jövôben is tisz tá ban kell len ni ük az em -
be rek nek, kü lö nö sen pe dig a po li ti kai dön tés ho zók nak – fo gal ma zott Sobotka.

Em lé kez tet ni, em lé kez ni, so ha nem fe lej te ni, ez a mi kül de té sünk. A mi kö -
te les sé günk az em be ri es ség – emel te ki Pamela Ren di-Wag ner, az el len zé ki
Oszt rák Szo ci ál de mok ra ta Párt el nö ke.

Mauthausenbe és a hoz zá tar to zó 49 ki sebb tá bor ba csak nem 200 ezer em -
bert in ter nál tak, kö zü lük mint egy szá zez ren hal tak meg. Ar ról nin cse nek pon -
tos ada tok, hány egy ko ri fo goly van még élet ben.

Az ame ri kai csa pa tok 1945-ben sza ba dí tot ták fel a tá bort, a meg em lé ke zést
1946 óta tart ják.

Lauderes növendék Zuglóval
nyert a Centropa versenyén

A Lauder-iskola diákja által készített videóban a Thököly úti zsinagó-
ga múltja és jelene ismerhetô meg.

Az európai zsidó iskolákat összefogó Centropa Jewish Network idén hato-
dik alkalommal hirdette meg éves projektpályázatát, adta hírül a Kibic. A diá-
kok Virtuális zsidó szakácskönyv, Családtörténet, Közösségem, illetve
Mûvészeti projekt kategóriákban küldhették be munkáikat. A pályázatra hat
országból 47 alkotás érkezett.

Idén a Közösségem kategóriában a Lauder-iskola diákja, Krauth Eszter által
készített A zuglói zsinagóga története címû videó végzett az elsô helyen,
megosztva az isztambuli Ulus Zsidó Iskola tanulójának alkotásával.
Ugyanebben a kategóriában egy másik lauderes kisfilm, a Hiányzó láncsze-
mek, halvány nyomok is elismerésben részesült.

A Thököly úti épületet bemutató videóból megtudhatjuk, hogy a holokauszt
elôtt hány zsinagóga mûködött Zuglóban, miként tért magához a hitélet a
háborút követô idôszakban a kerületben, de az is kiderül, hogy Kardos Péter
fôrabbi mióta teljesít szolgálatot ebben a templomban. A kisfilm bemutatja
többek között azt is, mi történt a 2016-os sajnálatos tûzeset óta a zsinagógá-
val és annak közösségével.

A pályázat tavalyi kiírását szintén lauderes diákoknak sikerült megnyerniük.

A Lauder-iskola. Pályázatok „erőműve”
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a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

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

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter
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AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô-szerda 15-16-ig. Dr. Szi ge ti Mik -
lós, tel.: 220-0230.

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

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze lés
Bu da pes ten! Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák!
Dr. Bí ró An na, Lôrincz Pé ter, 06-70-
383-5004.

Ba la ton tól 10 km-re, Veszp rém
Jeruzsálemhegyi kert vá ros ré szé ben há -
rom szo bás, jó ál la po tú csa lá di la kó ház
900 m2-es te lek kel el adó. Irány ár: 71
mil lió Ft. Mo bil: +36-30-457-3232.

Szakápoló idôs ember gondozását
vállalja. 06-30-134-5926.

NAP TÁR
Jú ni us 4., pén tek Sziván 24. Gyer tya gyúj tás: 8.18
Jú ni us 5., szom bat Sziván 25. Szom bat ki me ne te le: 9.38

Új hold hir de tés
Jú ni us 9., szer da Sziván 29. Jajm kippur kóton
Jú ni us 10., csü tör tök Sziván 30. Rajs chajdes 1.
Jú ni us 11. pén tek Támmuz 1. Rajs chajdes 2.

Gyer tya gyúj tás: 8.23
Jú ni us 12., szom bat Támmuz 2. Szom bat ki me ne te le: 9.44

Zsi dó szer ve ze tek éle sen bí rál -
ják a Guardian c. nagy múl tú brit
na pi la pot, ami ért az a zsi dó nem -
ze ti ott hon tá mo ga tá sát 1917-ben
utó lag az új ság tör té ne té nek leg sú -
lyo sabb té ve dé sei kö zött tart ja szá -
mon.

A Guardian két száz éves ju bi le u -
ma al kal má ból cik ket tett köz zé,
amely ben fel so rol ják a lap két száz
éves fenn ál lá sá nak leg sú lyo sabb té -
ve dé se it – köz tük azt, ami kor 1917-
ben üd vö zöl te a Balfour-
nyilatkozatot, amely ben a
brit kor mány tá mo ga tá sá -
ról biz to sí tot ta a zsi dó
nem ze ti ott hon lét re ho zá -
sát Pa lesz ti ná ban.

Vezetô brit zsi dó szer ve -
ze tek és iz ra e li hi va ta los -
sá gok fel há bo ro dá su kat
fe jez ték ki a cik kel kap -
cso lat ban, amely a
következôképpen in dul.

Kép te len ség, hogy egy
na pi lap két száz éven ke -
resz tül so ha ne kö ves sen el
hi bát. Itt té ves nek bi zo -
nyult ál lás fog la lás ok föl -
so ro lá sa kö vet ke zik, pl. a
fér fi adófizetôk vá lasz tó -
jo gá nak kor lá to zá sa mel -
let ti ki ál lás, az Abraham
Lin coln iránt ta nú sí tott el -
len sé ges ség, majd a cikk
rá tér Arthur Balfour kül -
ügy mi nisz ter 1917 no -
vem be ré ben ki adott nyi -
lat ko za tá ra.

Balfour sza vai meg vál -
toz tat ták a vi lá got. A
Guardian 1917-ben tá mo gat ta, üd -
vö zöl te és mond hat ni elôsegítette a
Balfour-nyilatkozat meg je le né sét. C.
P. Scott ak ko ri fôszerkesztô a ci o -
niz mus ügyét tá mo gat ta, és ez ér zé -
ket len né tet te ôt a pa lesz ti nok jo gai
iránt. A nyi lat ko zat meg je le né sé nek
nap ján ve zér cik ket írt, amely ben
bár mely más, a Szent föld re vo nat ko -
zó igényt el uta sí tott, mond ván: „Pa -
lesz ti na je len le gi la kos sá ga cse kély,
és a ci vi li zá ció ala csony fo kán áll.”
Akár ho gyan is néz zük, a mai Iz ra el
nem olyan or szág, ami lyen nek a
Guardian meg jó sol ta, vagy ami lyen -
nek sze ret te vol na, hogy le gyen.

Marie van der Zyl, a brit zsi dó sá -
got képviselô The Board of Deputies
of Bri tish Jews el nö ke nyi lat ko za tá -
ban a cik ket elképesztôen el hi bá zott -
nak minôsítette. Ab bé li igye ke ze té -
ben, hogy el ha tá rol ja ma gát a ci o -
niz mus ko rai tá mo ga tá sá tól, a

To vább ra is igé nyel het nek ese -
ten kén ti (nem ál lan dó) tá mo ga tást

Deutsch Gá bor Er zsé bet vá ros
Dísz pol gá ra

Deutsch Gá bort, a Vas vá ri Pál ut -
cai temp lom kör zet elöl já ró ját, a
Mazsihisz és a BZSH képviselô-
testületének tag ját, az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem ok ta -
tó ját, az Új Élet és a Re mény rend -
sze res szerzôjét az er zsé bet vá ro si
zsi dó örök ség és hely tör té net ku ta tá -
sá ért, fel dol go zá sá ért, megôrzéséért
tett erôfeszítései és mun ká ja el is me -
ré se kép pen ter jesz tet ték fel a cím re.

„Mé lyen meg va gyok hat va, hogy
Er zsé bet vá ros Dísz pol gár díj jal
mél ta tott. Ez szá mom ra el is me rést
je lent, me lyért kö szö ne tet mon dok.
Val lá sos csa lád ban szü let tem Bu da -
pes ten a VI. ke rü let ben, en nek el le -
né re az éle tem egy ré sze a VII. ke rü -
let hez kötôdik. Az ele mi is ko lát Bu da pes ten, a Dob ut ca 35.-ben, az or to dox
is ko lá ban kezd tem. A há bo rú elôtt az édes apám mal és a bá tyám mal a
Király–Rumbach ut ca sar kán mûködô la kás temp lom ba (stibulba) jár tam. Itt
töl töt tem a fi a tal sá gom egy ré szét. Írá sa im ban, köny ve im ben igye kez tem ké -
pet ad ni az or to dox zsi dó ság életérôl, szo ká sa i ról, be mu tat ni a Dob ut ca és a
Ki rály ut ca haj dan volt vi lá gát, elôdeink éle tét.”

Er zsé bet vá ros

Ag go da lom mal tölt el ben nün ket
a mo dern ko ri Iz ra el tör té ne té ben
nem elôször be kö vet ke zett vagy ki -
újult, a zsi dó ál lam, il let ve a ma gu -
kat pa lesz tin ként meg ha tá ro zó pol -
gá rok és ka to nai szer ve ze tek kö zött
ki rob bant fegy ve res konf lik tus szo -
mo rú ered mé nye, amely ben ci vi lek
is éle tü ket vesz tet ték. Hisszük, hogy
Je ru zsá lem és Iz ra el, il let ve a pa -
lesz tin kö zös ség bé kes sé ge még a
Mes si ás meg ér ke zé se elôtt meg va ló -
sul hat. Is ten min den nép teremtô és
gondviselô Men  nyei Aty ja. Vis  sza -
von ha tat lan dön té sé vel a Jor dán
meg ha tá ro zott vi dé két Iz ra el nek ad -
ta. Ez a hely zet felelôsséget és szol -
gá la tot is je lent, mely re elôremutató
pél dát je lent het nek azok a ko ráb bi
ígé re tes tö rek vé sek, ami kor az újabb
ko ri pa lesz tin kér dés ben a fe lek az
együtt vagy egy más mel lett élés
ügyé ben meg egye zés re tud tak jut ni.
Bí zunk ab ban, hogy mind két ol da -

Guardian: a zsi dó ál lam
szü le té sét tá mo gat ni

a leg sú lyo sabb té ve dés volt
Guardian meg fe led ke zik ar ról a
tényrôl, hogy amen  nyi ben a zsi dó ság
nem ze ti ott ho na 1948-nál ne gyed
szá zad dal ko ráb ban jön lét re, sok
mil lió zsi dó – kö ze li ro ko na ink – él -
ve ma radt vol na. Je len leg egy biz -
ton sá gos és szi lárd zsi dó ál lam mel -
lett a Board of Deputies tá mo gat ja a
pa lesz tin ál lam lét re jöt tét, amit a
Balfour-nyilatkozat sem zárt ki. A
Guardiannek in kább emel lett kel le ne
ki áll nia, ahe lyett, hogy a vi lág egyet -

len zsi dó ál la má nak le gi ti mi tá sát ta -
gad ná – mond ta van der Zyl.

A lap fel idéz te az 1917. no vem ber
9-i szám szerkesztôségi cik két is,
amely a dek la rá ció be je len té sét egy
tö rek vés be tel je sü lé sé nek, a sors
útjelzôjének ne vez te. A szét szó ra tás
óta a mo dern eu ró pai or szá gok ban

és az arab ci vi li zá ci ó ban vi lág szer te
élô vá lasz tott né pet egy pil la nat ra
sem hagy ta el a re mény, hogy vis  sza -
tér het a tör té nel mi hely szín re, ahol
nem zet ként élt.

A Rá gal ma zás el le nes Li ga (ADL)
kommentje a Twitteren: Az zal, hogy
a Kon fö de rá ció és a brit im pe ri a liz -
mus tá mo ga tá sá hoz ha son ló an el -
ma rasz tal ja a ci o niz mus tá mo ga tá -
sát is, a Guardian ki rí vó an an ti sze -
mi ta ál lás pon tot kép vi sel, mi sze rint
ha zá juk ban csak is a zsi dók nak nincs
jo guk az ön ren del ke zés re.

Ohad Zemet, a lon do ni iz ra e li
nagy kö vet ség szóvivôje ezt ír ta: Szó -
val mi nem fe le lünk meg a @guardian
szab vá nya i nak. Ér de kes, mit szól na
C. P. Scott (az ak ko ri fôszerkesztô) a
lap nak a mai Izraelrôl szó ló szé gyen -
tel jes cik ké hez.

Min den vi lá gos – jegy zi meg gú -
nyo san Itay Milner, Iz ra el New
York-i kon zu lá tu sá nak szóvivôje. A
Guardian sze ret ne vis  sza men ni az
idôben, hogy Iz ra el öt le te még föl se
me rül hes sen.

Avi Mayer, az American Jewish
Committee (AJC) Global Communi-
cations rész le gé nek ügyvezetô igaz -
ga tó ja sze rint a cikk szé gyen tel jes és
vis  sza ta szí tó, amit vis  sza kell von ni.
Ha Iz ra el ak kor, 1917-ben meg ala -
kul, nem lett vol na holokauszt. Ne ta -
lán azt is saj nál ják?

Daniel Schwammenthal, az AJC
Transatlantic Institute igaz ga tó ja:
Kép zel jük el, hogy a zsi dók túl élé se a
Guardian mai szerkesztôin és a hoz -
zá juk ha son ló kon múlt vol na. Az ô
vak buz gó sá guk még job ban alá húz -

za Iz ra el nek mint a zsi dók biz ton sá -
gos me ne dé ké nek jelentôségét. Nincs
két ség, az 1917-es Guardian
szerkesztôi késôi utó da i kat tar ta nák
„két száz év leg sú lyo sabb hi bá já -
nak”.

Algemeiner – Bassa Lász ló /
Szom bat

A MET ál lás fog la lá sa 
az iz ra e li–pa lesz tin 

konf lik tus sal kap cso lat ban

lon kü lö nö sen fon tos nak tart ják a
pol gá ri la kos ság és ezen be lül a gye -
re kek éle té nek vé del mét és meg kí -
mé lé sét. Imád ko zunk a bé kes ség
hely re ál lí tá sá ért, a se bek be gyógy u-
lá sá ért.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi
Test vér kö zös ség ne vé ben:

Iványi Gá bor el nök

Gyógy szer és tá mo ga tás
szo ci á li san rá szo ru ló be te gek az
aláb bi ak hoz:

Át la gos nál drá gább (kb. 5.000 és
50.000 Ft kö zöt ti) gyógy szer be -
szer zé se.

Magánorvosi MRI-vizsgálat el -
vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat
ki de rí té sé hez ab ban az eset ben, ha
az ál la mi egész ség ügy csak késôi
határidôre tud ja vál lal ni.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a
következô te le fon szá mon kérhetô:
06-1-321-3497, lehetôleg az es ti
órák ban.

Arthur Balfour

Fa jok tûn nek el
a Föld kö zi-ten ger ke le ti ré szén

Ös  sze om ló ban van a biodiverzitás a Föld kö zi-ten ger ke le ti ré szén. Az
oszt rák ku ta tók ve ze té sé vel vég zett vizs gá lat sze rint az ott élô fa jok nem
tud ják tar ta ni a lé pést a víz erôteljes fel me le ge dé sé vel, Iz ra el part ja i nál
bi zo nyos víz mély ség ben a ho nos fa jok mint egy 95 szá za lé ka már el tûnt.

Ugyan ak kor nagy szám ban je len tek meg a te rü le ten tró pu si élôlények – ír -
ták a tu dó sok a Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences cí -
mû tu do má nyos lap ban meg je lent ta nul má nyuk ban.

Az Iz ra el mel let ti vi zek a Föld kö zi-ten ger leg me le gebb ré szei. A te rü let
rég óta ho nos la kói ed dig ké pe sek vol tak el vi sel ni ezt, de lát ha tó an al kal maz -
ko dó ké pes sé gük ha tá rá ra ju tot tak, ír ja az MTI.

A klí ma vál to zás kö vet kez té ben a part men ti vi zek gyor san és erôteljesen
fel me le ged tek az el múlt év ti ze dek ben, ez zel pe dig nem tud ták tar ta ni a lé -
pést az élôlények – ol vas ha tó a Bé csi Egye tem Pa le on to ló gi ai In té ze té nek
mun ka tár sa, Paolo G. Albano ve zet te nem zet kö zi ku ta tó cso port köz le mé -
nyé ben.

A szakértôk vizs gá la tuk ban a csi gá kat és kagy ló kat ma guk ba fog la ló ten -
ge ri pu ha tes tû ek cso port já ra kon cent rál tak. A je len le gi ál la po tot ös  sze ha son -
lí tot ták a ten ger fe né ken ta lált ma rad vá nyok alap ján re konst ru ált tör té nel mi
múlt tal.

A leg na gyobb kü lönb sé get a se kély vi zek ben lévô élôhelyeknél ész lel ték.
Az ot ta ni üle dék ben a fa jok mint egy 95 szá za lé ká nak nem ta lál ták élô pél -
dá nyát.

A ku ta tók sze rint ez an nak a je le, hogy ezek az ál la tok csak né hány év ti -
ze de rit kul tak meg vagy tûn tek el vég le ge sen. Albano sze rint az is egy ér tel -
mû je le a fa ji sok szí nû ség ös  sze om lá sá nak, hogy a fel lelt ál la tok kö zül sok
nem éri el azt a mé re tet, amely a sza po ro dá sá hoz szük sé ges.

Egé szen más a hely zet a tró pu si kö rül mé nyek kel bí ró Vörös-tengerbôl a
Szu e zi-csa tor nán át a 19. szá zad ban be ván do rolt új fa jok ese té ben. A Föld -
kö zi-ten ger ezen tér sé gé ben szin te tel je sen hi á nyoz nak a ho nos fa jok, mi -
köz ben min de nütt tró pu si fa jo kat lát hat nak a bú vá rok.

A se kély vi zek kel el len tét ben az ár apály tar to má nyok ban élô ál la tok job -
ban al kal maz kod tak a ma ga sabb hômérsékletekhez. A mély ten ge ri te rü le te -
ken sem szembetûnô a vál to zás, mi vel a hômérséklet emel ke dé se ott ke vés -
bé erôteljes.

– Kiegészítés. Berman
Dávidnak, a szolnoki hit-
község elnökének kérésére
közöljük, hogy az általa
küldött és a május 1-jei szá-
munkban megjelent tudósí-
tásból kimaradt, hogy a
hitközség képviselôi is lerót-
ták kegyeletüket a mártír
megemlékezés mindkét hely-
színén.
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Film fel vé tel re ke re sünk
Scheiber Sán dor ra emlékezô

sze mé lye ket
Ked ves emlékezô ol va sók!
For ga tó cso por tunk meg nyert egy pá lyá za tot: a Nem ze ti Film alap el fo gad ta

an nak a fil münk nek a ter vét, ame lyet Scheiber Sán dor pro fes  szor ról, a ma -
gyar tu dós ról, a Rabbiszeminárium egy ko ri igaz ga tó já ról ké szü lünk for gat ni
Scheiber Sán dor kül de té se cím mel.

Ar ról szól, hogy a vész kor szak után
ô volt az az em ber, aki kül de té sé nek
te kin tet te, hogy a na gyon meg fo gyat -
ko zott ma gyar zsi dó ság val lá sos és kö -
zös sé gi éle tét, a neo lóg kö zös sé ge ket
ha zánk te rü le tén új já é les  sze. Em be ri
nagy sá ga, tu do má nyos kom pe ten ci á ja,
ked ves sé ge, di na mi kus sze mé lyi sé ge
si ker re vit te tö rek vé se it.

Ke ve sen van nak már, akik az 1945-
ben in du ló te vé keny sé gé nek emlékezô
ta núi le het né nek, hi szen akik ak kor
gye rek ként élet ben ma rad tak, ma már
mind 80 év fe let ti höl gyek és urak. De
mi re mél jük, hogy ta lán lesz nek olya -
nok, akik ha nem a sa ját em lé ke ik
alap ján, de szü le ik, nagy szü le ik
történeteibôl fel tud nak majd idéz ni
egy-egy em lé ket, ese ményt, ami kor Scheiber fôrabbi meg lá to gat ta az
újjáéledô kö zös sé ge ket, részt vett egy há zi szer tar tá so kon, csa lá di ün nep sé -
gen, be szé det mon dott, ta ní tot ta az if jú sá got, lel ket ön tött vá ro sok és fal vak
meg ma radt zsi dó kö zös sé ge i be. A szó be li em lé ke zé sek is óri á si ér té ket kép -
vi sel nek, de ha fény ké pek, tár gyi em lé kek, do ku men tu mok is nyil vá nos ság ra
ke rül né nek, azok mind gaz da gí ta nák ter ve zett fil münk tar tal mát és for má ját.

Az al ko tó cso port azt re mé li, hogy az or szág sok területérôl fel kelt he ti az
érdeklôdôk fi gyel mét, és ha így lesz, kér jük, ér te sít sék az Új Élet
szerkesztôségét.

Fa ze kas La jos filmrendezô
Be ne dek Ist ván Gá bor szerkesztô

Böhm And rás pro du cer

A vi lág legidôsebb olim pi ai baj -
no ka, a szá za dik szü le tés nap ját
ünneplô Ke le ti Ág nes jól ér zi ma -
gát, min den nap mo zog, még spár -
gáz ni is tud. Csak az hi ány zik ne -
ki, hogy nem a ked venc cuk rász -
dá já ban eszi meg a gesz te nye pü rét
vagy a fa gyit. A 2000-es évek ben
tért vis  sza Izraelbôl Bu da pest re,
fia sze rint meg hos  szab bí tot ta az
éle tét ez a dön tés.

Sok hí res spor to ló nál lát hat juk,
hogy egy vé let len meg ha tá roz za a
késôbbi kar ri er jét. Ke le ti
Ág nes csel lis ta akart len ni,
te het sé ge sen ját szott, már a
Ze ne aka dé mi án is fel lé -
pett, de gim na zis ta ko rá ban
jött egy ka rá cso nyi ün nep -
ség, ami kor hi bá zott. A
hat  tyút (Saint-Saëns) akar -
ta el ját sza ni, ami kor be -
ütött egy hir te len rö vid zár -
lat, és le fa gyott. Le het,
hogy játsz ha tott vol na fel-
nôtt ko rá ban szim fo ni kus
ze ne kar ban, le het, hogy az
or szág egyik leg jobb csel -
lis tá ja lett vol na.

Így vi szont a kor egyik
leg ered mé nye sebb spor to -
ló ja lett, aki nek a vi lá gon
min den hol is me rik a ne vét.
És aki nek, ha csak ki csi vel
több sze ren csé je van, még
öt nél is több olim pi ai ara -
nya len ne most a vit rin jé -
ben – akár nyolc is ös  sze -
jö he tett vol na ne ki. Per sze
az öt sem cse kély ség,
nincs is má sik olyan ma -
gyar spor to ló, aki egy
olim pi án négy ara nyat
nyert vol na. A tör té ne lem
fur csa fin to ra, hogy nem
ün ne pel het ték meg a si ke re it, sôt
1956 után leg kö ze lebb 1983-ban lé -
pett csak is mét ma gyar föld re, így
itt hon alig is me rik ôt.

16 éves volt, ami kor el kezd te a
tor nát, elôször csak ön ma ga szó ra -
koz ta tá sá ra. Moz gá sá ra azon ban fel -
fi gyelt Dückstein Zol tán, a kor egyik
jó edzôje 1940-ben, és Ke le ti 20 éve -
sen már ma gyar baj nok volt. Ha
meg ren de zik ab ban az év ben az
olim pi át, ott lett vol na a he lye a csa -
pat ban – már ha a zsi dó tör vé nyek el -
le né re be vá lo gat ják. Zsi dó szár ma -
zá sa mi att a következô évek az élet -
ben ma ra dá sá ról, nem a sport ról
szól tak.

A túl élé sért küzd ve
Szûcs inas nak állt, min den mun kát

el vál lalt, lôszergyárban is dol go zott,
és min den for télyt be ve tett a túl élé -
sért. Nem tûz te ki a mel lé re a meg bé -
lyeg zést jelentô sár ga csil la got, egy
bi zo nyos Ju hász Pi ros ka ira ta it vá sá -
rol ta meg, min den ér ték tár gyát és
pén zét oda ad ta ér te. Nagy báty ját és
uno ka test vér ét a sze me lát tá ra vit ték
el a nyi la sok. Ak kor már tud ta, amit
ad dig csak sej tett: a ha mis pa pí rok
ment he tik meg az éle tét. Va gyo nos
édes ap ja, aki egy gyár rész tu laj do no -
sa volt, Ausch witz ban halt meg.

A Klein né ven szü le tett Ke le ti nek
meg kel lett ta nul nia, hogy hív ják Ju -
hász Pi ros ka szü le it, új sze mé lyi sé ge
alap ada ta it, mert ha hi bá zik és le bu -
kik, az egyet je lent a ha lál lal.
Szalkszentmártonban húz ta meg ma -
gát 1944-ben, de fér je, Sár kány Ist -
ván mi att Bu da pes ten is járt né hány -
szor, még ha koc ká za tos volt is a
bom bá zá sok és a har cok mi att. Cse -
léd lett, és mint késôbb ki de rült, a
vá ros pa rancs nok he lyet te sé nek há -
zá ban dol go zott. A há bo rú alatt, pon -
to sab ban ami kor a pin cé ben vé szel -
ték át a bom bá zást, sok szor gon dolt
a tor ná ra, s a ma ga mód ján erôsített,
aka rat la nul is fel ké szül ve a
következô éle té re.

Ott fe küdt az ut cán két vi asz ba ba,
egy anya a lá nyá val, kéz a kéz ben,
ró zsa szín se lyem há ló kön tös ben,
jég gé vol tak fagy va. Fel tet tük ôket a
tar gon cá ra más ha lot tak kal együtt,

Öt gye re kes or to dox maratonfutó
az Adi das új kam pány ar ca

Ke rüld a tük röt,
ez a hos  szú élet tit ka

és el gu rí tot tuk az Er zsé bet té ri tö -
meg sír ba. Éle tem leg bor zasz tóbb
em lé ke ez mind a mai na pig – idéz te
vis  sza meg rá zó él mé nyét. Nem is
sze ret vis  sza gon dol ni er re az idôre –
sze ren csés volt a sze ren csét len ség -
ben, ahogy ta lá ló an meg fo gal maz ta
éle te ezen sza ka szá ról. Ja nu ár ban
vé get ért Bu da pest ost ro ma, a fér je
ta vas  szal 33 ki ló san tért vis  sza a
mauthauseni kon cent rá ci ós tá bor -
ból.

Ôszre már olyan ál la pot ba hoz tak

egy tor na ter met, hogy ott spor tol ni
le hes sen. El ér ték, hogy a
kitelepítésbôl vis  sza tér he tett a
sport ág hoz Herpich Rezsôné, a kor -
szak leg te kin té lye sebb edzôje, és a
vá lo ga tott új ra ös  sze állt. Az 1948-
as lon do ni olim pi á ra gyôzelmi esé -
lyek kel uta zott a csa pat, Ke le ti
azon ban meg sé rült. Re mény ked tek,
hogy a sza lag sza ka dá sa rend be jön,
de nem gyógy ult meg, így csak a le -
lá tó ról néz te, hogy a csa pat má so dik
lett a cseh szlo vák ok mö gött. Ha ô is
be mu tat hat ja a gya kor la ta it, szin te
ga ran tált lett vol na az elsô hely, és
per sze egyé ni ben is jó esé lye volt
ér mek re. Volt a ver se nyen né mi
pon to zói rész re haj lás is a vis  sza em -
lé ke zé sek sze rint, ami még el szán -
tab bá tet te a csa pa tot, hogy 1952-
ben már arany ér mek kel tér hes se nek
ha za.

Az elsô olim pi ai arany
Ke le ti az 52-es hel sin ki olim pi án

már 31 éves volt, és ott akar ta va ló ra
vál ta ni nagy ál mát, hogy olim pi ai
baj nok le gyen. A fe le más kor lát dön-
tôjére úgy ké szül tek, hogy po li ti kai
nyo más ra át kell en ged ni az arany ér -
met a szov je tek nek, de Rá ko si Má -
tyás az utol só pil la nat ban meg gon -
dol ta ma gát, és ar ra kér te a csa pat
vezetôit, te gye nek meg min dent a
ma gyar si ke rért. A gyôztes Korondi
Mar git lett. Ikonikus kép, ahogy Ke -
le ti a do bo gó har ma dik fo kán áll, és
ugyan éle te leg na gyobb si ke rét ér te
el ép pen, nem bol dog. Pár óra el tel -
té vel a ta laj gya kor lat ban már Ke le ti
volt a baj nok. Ezt az ara nyat gon dol -
ja egyéb ként a leg ked ve sebb nek.
Ge ren dán ron tott, le szo rult a do bo -
gó ról, a kéziszercsapatnak pe dig egy
el ej tett bu zo gány mi att a har ma dik
hel  lyel kel lett be ér nie, ami is mét
mo ti vá ci ót adott a következô négy
év re.

A vis  sza vo nu lás meg sem for dult a
fe jé ben, in kább az mo tosz kált ben ne,
hogy hét év vel idôsebb nôvére, Ve ra
Auszt rá li á ban él, és a mel bourne -i
olim pia ré vén új ra lát hat ja. Már ak -
kor úgy gon dol ták, hogy édes any -
juk kal ki e gé szül ve azon a kon ti nen -
sen foly tat ják éle tü ket.

Négy arany egy olim pi á ról –
ma gyar re kord

Egy pil la nat ra sem huny tam le a
sze mem éj sza ka. Min den eszem be ju -
tott. Az elsô vá lo ga tott ke ret tag ság
még 1938-ból. Az tán a sok-sok meg -
aláz ta tás a következô évek ben. De
most itt többrôl van szó, a búcsú-
szereplésemrôl – mond ta fér jé nek,
ami kor kö ze led tek az olim pi ai tor na -
csar nok fe lé.

A bú csú sze rep lés négy arany érem -
mel zá rult, és ha nincs egy ron tott
ug rá sa, az egyé ni ös  sze tet tel meg le -
he tett vol na az ötö dik is. Így is két
fon tos re kord fûzôdik a ne vé hez:

• két egy mást követô olim pi án
so ha más ma gyar tornásznô nem
nyert ara nyat;

• a mai na pig az övé a leg több
olim pi ai érem (10), Egerszegi
Krisz ti na és Ko zák Danuta elôtt.

Nem zet kö zi leg sem cse kély ség a
tel je sít mé nye, a tornásznôk örök -
rang so rá ban a har ma dik hely az övé
a szov jet Larisza Latinyina és a cseh -
szlo vák Ve ra Caslavska mö gött. Az
élô le gen da Nadia Comanecinek
ugyan szin tén öt ara nya és há rom
ezüst je van, ám Ke le ti nek emel lett
van két bron za is, míg a ro mán nak
csak egy. A hal ha tat lan tor ná szok
kö zé egy kis film mel vá lasz tot ták be.

Auszt rá li á ban a sport nak há tat for -
dít va, egy le mez ját szó gyár ban ka -
pott mun kát, de az tán el hagy ta a
föld részt, és Né met or szág érin té sé -
vel vé gül Iz ra el ben te le pe dett le. Ott
meg re for mál ta a tor na spor tot, az tán
se gí tett az olasz csa pat fel ké szü lé sé -
ben az 1960-as olim pi á ra. 1983-ban
a bu da pes ti vi lág baj nok ság ra tér he -
tett ha za elôször, majd 1990 után
egy re gyak rab ban. A 2000-es évek
elejétôl pe dig új ra itt hon la kik, és
mint fia, Ra fa el mond ta, ha nem len -
ne ez a nyüzs gés kö röt te, az él mény -
be szá mo lók, a fo ga dá sok, ta lán már
nem is él ne.

Hu mor, élet sze re tet, ka ca gás.
Így le het ne leg job ban ös  sze fog lal ni,
mi jellemzô rá. A hu mor ra jó pél da,
hogy a tü kör tá vol sá gát ne vez te a
hos  szú élet tit ká nak. Nem néz be le,
így olyan nak kép ze li ma gát, ami -
lyen nek csak akar ja. De akár az is,
ami kor kér dez ték tôle, ha már en  nyi -
re sze ret utaz ni, ho vá sze ret ne még
el jut ni? A menny or szág ba, de az rá -
ér – hang zott a vá lasz. A ka ca gás az
egész éle tét vé gig kí sé ri: egy szer egy
50-es évek be li ál lam vizs gán rá kel -
lett szól nia a vizs ga bi zott ság
vezetôjének, hogy mo de rál ja ma gát,
ne rö hög jön olyan fel sza ba dul tan a
bi zott ság tag ja ként a vizs gá zó egyik
mon da tán.

Mond já tok már, még is ki él száz
évig? Tud já tok, mi lyen sok az? –
tet te fel a kér dést nem rég csa lá di
kör ben, ami kor egy re több ször szó ba
ke rült a szü le tés nap ja. Mos tan ra
meg ba rát ko zott a gon do lat tal, hogy
ne ki ez is si ke rült.

(A cikk meg írá sá hoz for rás ként
Dá vid Sán dor és Dobor Dezsô Ke le -
ti 100 cí mû köny vét hasz nál tuk.)

Ághassi Attila / Te lex

Az USA-ban szü le tett, je len leg
Iz ra el ben élô öt gye re kes anyu ka,
Beatie Deutsch csat la ko zott a
Sem mi sem le he tet len ne vû kez de -
mé nye zés hez, és min den vá gya,
hogy ki jus son az olim pi á ra.

Az or to dox maratonfutó most az
Adi das új kam pá nyá nak ar ca lett. A

Sem mi sem le he tet len cí mû kez de -
mé nye zést a sport már ka in dí tot ta,
és Beatie Deutsch az zal hív ta fel
ma gá ra a fi gyel met, hogy a hi tét
hang sú lyoz ta a si ke re i vel kap cso lat -
ban, ír ja a Jewish News nyo mán a
Ki bic.

A 29 éves nô, aki sze re tett vol na

idén részt ven ni az olim pi án, meg -
kö szön te az Adidasnak, hogy tá mo -
gat egy büsz ke or to dox zsi dó mara-
tonfutót.

Egész hé ten azt erôsítettem ma -
gam ban, hogy azt a célt, ame lyet
fel ál lí tot tam ma gam nak, és amit
szin te le he tet len nek tû nik el ér ni, va -

ló já ban kön  nyen fo gom tel je sí te ni.
A han gok a fe jem ben azt mond ják,
nem tu dok 42,2 km-t 3,32 km/h-s se -
bes ség gel le fut ni. De az tán rög tön
el tûn nek a ké te lyek, ami kor eszem be
jut a hi tem, és em lé kez te tem ma -
gam, hogy Is ten a va ló di for rá sa az
erômnek, mond ta a futónô.

Hoz zá tet te: Kön  nyû fel ad ni, ami -
kor a dol gok ne héz nek tûn nek, és fo -
gal munk sincs, si ker rel já runk-e.
De ha va la mit ta nul tam a fu tás ból,
ak kor az az, hogy erôsnek és op ti -
mis tá nak kell ma rad ni, ra gasz kod ni
kell a hi tünk höz, és ak kor sem mi
sem le he tet len.

Deutsch 2020-ban meg nyer te a
Mi a mi félmaratont, és az zal ké rés -
sel for dult a Nem zet kö zi Olim pi ai
Bi zott ság hoz, te gyék át a to ki ói
maratont szom bat ról egy má sik
nap ra, hogy ô is részt tud jon ven ni.
A jár vány mi att vé gül a ver seny
egy évet csú szott, és idén ren de zik
meg. Az or to dox futónônek vé gül
nem si ke rült tel je sí te nie az olim pi ai
kva li fi ká ci ó hoz szük sé ges idôered-
ményt.

Ke le ti Ág nes öt szö rös olim pi ai baj nok
tornásznô, a Nem zet Spor to ló ja 

Fo tó: Ko vács Ta más / MTI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




