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Magyar állami, kormányzati és
egyházi méltóságok, hazai és kül-
földi diplomaták, politikusok rész-
vételével, valamint a magyar zsidó
közösség rabbijainak, vezetôinek,
képviselôinek jelenlétében a
Mazsihisz átadta rendeltetésének
a teljes körûen felújított Rumbach
Sebestyén utcai zsinagógát. Az
avatás elôtt a tóra díszmenetben
érkezett meg új otthonába.

A magyar állam 3,2 milliárdos
támogatásával valósulhatott meg a

Felavattuk a Rumbachot
Heisler András a tórával

Lauder: A nagyszüleim esküvôje volt ebben a zsinagógában

Az elsô ima (Zucker Immánuel fôkántor)

Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga
külsô-belsô felújítása és rekonstruk-
ciója, a munkálatok végére most
került pont az épület ünnepélyes fel-
avatásával.

Az ünnepségen többek között részt
vett Ronald S. Lauder, a Zsidó
Világkongresszus elnöke, Jákov
Hadas-Handelsman, Izrael Állam
budapesti nagykövete, Novák Kata-
lin családokért felelôs tárca nélküli
miniszter, Erdô Péter katolikus bíbo-
ros-érsek, Balog Zoltán református
püspök, Fabiny Tamás evangélikus
elnök-püspök, továbbá Fónagy János
nemzeti vagyonnal kapcsolatos par-
lamenti ügyekért felelôs államtitkár,
Karácsony Gergely, Budapest fôpol-
gármestere, Tóth József, Budapest
XIII. kerületének polgármestere és
Niedermüller Péter, Erzsébetváros
polgármestere is.

A ceremónia a hagyományoknak
megfelelôen a tóra díszmenetével
kezdôdött: a díszes ruhába öltöztetett
tekercset a Hitközség és a közösség
rabbijai, vezetôi, dolgozói által veze-
tett menet vitte körbe a környezô
utcákban. A tóra Heisler Andrással,
a Mazsihisz elnökével indult el az
Emanuel-emlékfától, majd Mester
Tamással, a BZSH elnökével érke-
zett meg új lakhelye elé, az utcáról
két bár micva fiú, Gordon Áron és
Gordon Balázs vitte be a zsinagógá-
ba, majd helyezte be a frigyszek-
rénybe.

Amint azt Kiss Henriett, a
Rumbach igazgatónôje az ünneplô
közönség elôtt elmondta: különleges
és ritka nap ez a mai, hiszen a
magyar neológ zsidó irányzat utoljá-
ra az 1930-as években avatott zsina-
gógát. Az avatás részeként három
mezüzét helyeztek el a ház bejáratá-
nál. Kiss Henriett kifejtette: jelké-
pesnek szánták, hogy kiket kérnek
meg a mezüzék áldással kísért felra-
kására, így e tisztességben hatan
részesültek.

Az elsô mezüzét Novák Katalin
családokért felelôs tárca nélküli
miniszter és Ronald S. Lauder, a
Zsidó Világkongresszus elnöke
helyezte el: e gesztussal a Mazsihisz
kifejezte köszönetét a magyar kor-
mány és a nemzetközi zsidó szerve-
zetek segítségéért. A második mezü-
zét – mivel komoly szerepet játszott
a Rumbach felújításában – Kônig
Tamás építész rakta fel a még tanuló
Kramer-Nagy Ráchel társaságában:
e jelképes lépéssel az ifjúság is ott-

hagyta kézjegyét az újonnan felava-
tott zsinagógában. A harmadik
mezüze elhelyezésére Gádorné
Wéber Ágnest – aki a Mazsihisz
önkénteseivel éjt nappallá téve dol-
gozott a vírusjárvány alatt – és Nagy
Gergelyné Hajnalkát kérték fel, aki
kórházi ápolónôként, a betegek szol-
gálatában kapta el a koronavírus-fer-
tôzést, és az maradandó egészségká-
rosodást okozott számára. Kiss
Henriett azt mondta: ezzel a zsidósá-
gért dolgozó önkéntesek és az orszá-
gért dolgozó egészségügyisek mun-
káját ismerték el.

A tóra elhelyezése és a mezüzék
felrakása után az avatás immár a
belsô térben folytatódott: az ünnep-
ségen többek között közremûködött
Deutsch Péter fôrabbi, aki az új zsi-
nagóga vallási vezetôje lett, valamint
Fekete László fôkántor, Zucker
Immánuel fôkántor és a Hamsa zene-
kar. Kardos Péter fôrabbi áldása
mellett gyulladt fény az örökmécses-
ben, majd az ünnepi beszédek követ-
keztek.

Frölich Róbert: 
országos fôrabbi Dávid király háza-
vató zsoltárának szavait idézte,
amely az Örökkévalóhoz szólva
mondja: gyászomat víg örömmé vál-
toztattad, eltávolítottad gyászruhá-
mat, s felöveztél vigassággal, bol-
dogsággal, örömmel. E szavak el-
mondásához szükséges az áhítat –
mondta a fôrabbi –, s ehhez tudnunk
kell, hogy ki elôtt állunk, miért
fohászkodunk, s tisztában kell len-
nünk vele, hogy mit mondunk.

Habár a vallásos zsidók ezt a zsol-
tárt minden reggel elmondják, a sza-
vak értelmét most értjük meg igazán,
ezekben a pillanatokban, amikor
körülnézünk ebben a csodálatosan
felújított templomban – mondta a
fôrabbi, felidézve egy évekkel eze-
lôtti tisa beávhoz (azaz a jeruzsálemi
elsô és második Szentély lerombolá-
sának napjához) kötôdô emlékét.
Azon a gyásznapon a zsidók a még
elhanyagolt, lepusztult állapotban
lévô Rumbach-zsinagógában imád-
koztak, s a környezet azt a benyo-
mást keltette, mintha a lerombolt

jeruzsálemi Szentélyben ültek volna.
Ám az épület mára megújult, újra a
régi pompájában, fényében ragyog, s
immár világossá válnak Dávid zsol-
tárának szavai: az Örökkévaló így
változtatja gyászunkat víg tánccá és
örömmé.

Frölich Róbert megköszönte
mindazok munkáját, akiknek kö-
szönhetôen az épület megújult és
újra szívet-lelket melengetô látványt
nyújt. Ma itt egy zsinagóga született
– fogalmazott –, és a zsinagóga dol-
ga az, hogy kapocs legyen az anyagi
és a spirituális világ között, ez a
gyönyörû régi-új zsinagóga pedig
méltó arra, hogy új kapocsként funk-
cionáljon a föld és az ég között. Az
országos fôrabbi a beszéde végén azt
kívánta: amíg a zsinagóga ajtaja
nyitva lesz, addig mindig legyenek
itt zsidók, akik imáikkal kiemelked-
nek egy idôre az anyagi világból és
méltó örököseivé válhatnak e temp-
lom hagyományainak.

Novák Katalin
Magyarország kormánya támogat-

ja, ha egy alkotó vallási közösség
építkezésbe fog. Ha valami újjáépül,
az kettôs öröm, hiszen egyszerre
mentjük meg a múlt egy darabját és
készítünk valamit a jövônek. Ha az
újjáépítés ráadásul egy olyan közös-
ség megerôsödését segíti, amelyet a
történelmi gonosz teljesen el akart
pusztítani, akkor ez már hármas
öröm. Ezt a hármas örömöt jöttem
megosztani önökkel a magyar kor-
mány nevében, a haza nevében –
mondta beszédében Novák Katalin
családokért felelôs tárca nélküli
miniszter.

„Nemes feladat megmenteni egy
épületet az enyészettôl, ezért is
támogattuk ezt az újjáépítést. De van
ennél fontosabb okunk is: azt remél-
jük, hogy élet költözik e falak közé”
– fogalmazott. Hozzátette: büszkék
vagyunk rá, hogy ma Magyarország
a zsidó közösség számára biztonsá-
got nyújtó otthon, szabadon megél-
hetik hitüket, és a szükséges zsidó
intézmények rendelkezésre állnak.

Büszkék vagyunk arra is – mondta
Novák Katalin –, hogy míg másutt
erôsödik az antiszemitizmus,
Magyarországon az elmúlt tíz évben
több zsinagóga megnyitását ünne-
pelhettük közösen.

„Gratulálunk és köszönjük min-
denkinek, akinek része volt abban,
hogy ma együtt ünnepelhetjük az
elkészült zsinagógát. Kívánom, hogy
soha ne némuljon el itt az imádság
szava, és legyen ez a hely a magyar
zsidó kultúra egyik kiemelt otthona”
– mondta a családokért felelôs tárca
nélküli miniszter.

Ronald S. Lauder 
Nehéz könnyek nélkül beszélni

most – kezdte beszédét a Zsidó
Világkongresszus elnöke. Szónok-
latában kiemelte magyar gyökereit,
valamint felmenôinek a Rumbach-
zsinagógához fûzôdô szoros és sze-
mélyes kapcsolatát elevenítette föl.
Mint felidézte, sátoraljaújhelyi
születésû nagymamája annak idején
elvált, hogy hozzámehessen késôbbi
férjéhez, egy poznani férfihoz, aki a
zsidó vallási reform egyik kiemelke-
dô alakja volt. Budapesten kerestek
rabbit, aki majd összeadja ôket. Erre
egyedül a Rumbach akkori vallási
vezetôje vállalkozott, de ortodox
liturgia szerint. A nagyapja – elvei
ellenére – belement az ortodox szer-
tartásba, így a család számára örökké
emlékezetes maradt ez az esküvô.

A házaspár az erôsödô antiszemi-
tizmus elôl elôször Bécsbe, majd az
Egyesült Államokba költözött, így
már ott született meg Ronald S.
Lauder édesanyja, majd 1944-ben ô
maga. „Ha a nagyszüleim Buda-
pesten maradtak volna, valószínûleg
nem élik túl a vészkorszakot, és én
sem állhatnék ma itt” – tette hozzá a
világkongresszus elnöke.

A családban élénken élt Budapest
és a Rumbach-zsinagóga emléke, így
Ronald S. Lauder édesanyja sokáig
álmodozott arról, hogy egyszer majd
ô maga is megtekintheti a családi
hagyományban oly kitüntetett szere-
pet játszó templomot, de erre – habár
többször járt Budapesten – nem
kerülhetett sor.

A családi emlékek miatt a
Rumbach különleges hely számára.
Ez az oka annak, hogy – tette hozzá
– „habár általában nem szoktam
elfogadni a zsinagógaavatásokra
szóló meghívásokat, ide mégis eljöt-
tem, és ez az oka annak, hogy nehéz
itt könnyek nélkül beszélni most”.

Ronald S. Lauder végül köszönetet
mondott Orbán Viktor miniszterelnök-
nek a zsinagóga felújításának támoga-
tásáért, egyúttal háláját fejezte ki a

magyar kormánynak, hogy a legutóbbi
gázai harcok során azon kevés orszá-
gok közé tartozott, amelyek hezitálás
nélkül Izrael mellé álltak.

Jákov Hadas-Handelsman 
Izrael Állam budapesti nagykövete

ünnepi beszédében így fogalmazott:
„óriási öröm számomra, hogy itt
lehetek ebben a felújított zsinagógá-
ban, amely lélegzetelállítóan szép
remekmû”. Mint mondta, ezek a
csaknem százötven éves falak sokat
láttak, és ha beszélni tudnának, sok
mindenrôl tudnának mesélni.

Beszélhetnének a magyar zsidóság
virágzásáról éppen úgy, mint a pusz-
tulásról, hiszen ezek a falak nemcsak
az aranykor tanúi voltak, hanem a
sötét napoké is, amelyek a zsidóság
pusztulását hozták el.

A diplomata a beszédét ezzel
zárta: „Izrael Állama, kormánya és
népe nevében köszönetet mondok
mindenkinek, aki a felújítást segítet-
te, és e lista elsô helyén természete-
sen a magyar kormány áll.”

Heisler András
A Mazsihisz elnöke ünnepi beszé-

dében elöljáróban köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik a felújítás
négyéves folyamatában részt vettek,
a kômûvesektôl az építészekig, a
Mazsihisz szakmai vezetésétôl a
Rumbach-ház menedzsmentjéig, s
köszönetét fejezte ki az Orbán
Viktor vezette magyar kormánynak
is, amely a felújításhoz szükséges
3,2 milliárd forintot biztosította.

Hozzátette: a kormány támogatá-
sának köszönhetôen több mint het-
venéves hányattatás után olyan mul-
tifunkcionális tér alakult ki, ahol –
mint fogalmazott – „újra felhangoz-
hatnak imáink ôsi dallamai, ahol
lehetôséget biztosítunk a zsidó
közösség fejlôdéséhez és fantasz-
tikus kulturális, közmûvelôdési és
turisztikai aktivitást tudunk kifejteni,
ami jó nekünk, jó Budapestnek és jó
Magyarországnak”.

Heisler András a hetedik kerület
zsidó negyedérôl szólva azt mondta:
elôdeink – létrehozva a Do-
hány–Rumbach–Kazinczy utca kö-
zötti, úgynevezett zsidó háromszöget
– e környéken három különbözô
karakterû zsinagógát hagytak ránk
örökül. „Habár mi tudjuk, hogy
miben különböznek egymástól ezek
a zsinagógák, a zsidó negyedként
emlegetett városrész ma mégis
egységes szövetet alkot.” Hozzá-
fûzte: méltán lehetünk büszkék a
magyar zsidóságon belül egymás
mellett élô hagyományokra, ezek
léte és elfogadása láthatóan nem a
Mazsihisz új keletû hóbortja, hiszen
– mint mondta – „számunkra a zsidó
közösség sokszínûsége alapérték”.

A Mazsihisz elnöke Ronald S.
Lauderhez fordulva így folytatta: a
napokban a világ tíz legjelentôsebb
nemzetközi zsidó szervezete egysé-
ges nyilatkozatot tett, és köszönet jár
a Zsidó Világkongresszus elnökének
azért, hogy segítette ezt a folyama-
tot, példát mutatva ezzel a zsidó egy-
ség megteremtésére. Kifejtette: a
zsidó szervezetek azt kérték az
Európai Uniótól, hogy segítse a tör-
ténelmi gyökerekkel és legitim kép-
viselettel bíró felekezetek egyenran-
gú kezelését. Az európai zsidó élet
sokszínûségét Ursula von der Leyen,
az Európai Bizottság elnöke is érték-
nek tartja – tette hozzá.

Az épület jövôjérôl szólva a
Mazsihisz elnöke azt mondta:
„Álmaimban a Rumbach igazi
együttélés házaként jelenik meg,
hasonlatosan egy ünnepi asztalhoz,
ahol ott ülnek a családtagok, a köze-
li és távoli rokonok, a szomszédok, a
barátok, a vallásunkra figyelô rab-
bik, de még a városon átutazó idege-
nek, kosztos diákok vagy éhezô sze-
gények is – mert mindannyiukért
felelôsséggel tartozunk, hiszen
mindannyian Isten képmására terem-
tettünk.”

Kácsor Zsolt
Fotók: Szentgyörgyi Ákos
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Ré gi temetôk lá to ga tá sa akár
ismeretterjesztô ki rán du lás ként is
fel fog ha tó, ha értô szem mel ol vas -
suk a sír fel ira to kat, pil lan tunk a
jel ké pek re. A ré gi zsi dó temetôk
kü lö nö sen be szé de sek, ha já ra to -
sak va gyunk a szo kás- és ha gyo -
mány rend szer ben.

Mi ért és mi ó ta ál lí ta nak sír kö vet,
mer re tá jol ják ôket, mi ért hagy ják
gon do zat la nul a sír ker tek nö vé nye it,
mit je len te nek a sír kö ve ken szereplô
szim bó lu mok? Utá na jár tunk a vá la -
szok nak.

A zsi dó val lás elôírásai szi go rú
sza bá lyok hoz kö tik az el huny tak
végsô nyug he lyé nek ki ala kí tá sát,
ezek az elôírások év szá zad ok óta
nem vál toz tak. A mes si ás hit ve le já -
ró ja, hogy a sír hely az el hunyt tu laj -
do na, meg vál tá sa örök idôkre szól, e
szo kás ismerôi és tisztelôi ezért sem
há bor gat ják a ré gi temetôket. A sí ro -
kat sír kö vek je lö lik. A Bib lia sze rint
Ráchel tisz te le té re ál lí tott elôször
osz lo pot Já kob, amely Ramat Ráchel
(Ráchel ma gas la ta) né ven ma is za -
rán dok hely. A kôállítási szo kás nak
két fé le ere det ma gya rá za ta is van.

A Kö zel -Ke let kö ves, si va ta gos
föld je nem nyúj tott kellô vé del met a
holt test nek, ezért a jó ba rá tok, ro ko -
nok kö vet hord tak az el hunyt fö lé.
Jó té te mény nek szá mí tott, ha va la ki
ar ra já ró kö vet he lye zett el a sí ron.

In nen ered het az a szo kás, hogy
vi rá gok he lyett ka vi cso kat tesz nek
a zsi dó sí rok ra.

A kôállítás má sik ma gya rá za ta ri -
tu á lis ere de tû: az apai ágon pa pi csa -
lád ból szár ma zó fér fi ak nak – a
kohanitáknak – ti los holt tes tek hez
kö ze lí te ni ük, ezért az óko ri Iz ra el ben
szük sé ges nek érez ték a sí rok
messzirôl lát ha tó meg je lö lé sét, ne -
hogy a pa pok négy kö nyök tá vol ság -
nál job ban meg kö ze lít sék ôket.

A sze fárd te met ke zé si szo ká sok
sze rint la pos, fek te tett sír kö vet hasz -
nál tak, míg a Ma gyar or szá gon is el -
ter jedt askenáz vál to zat az ál ló szté -
lét ír ta elô.

A holt tes tet lehetôség sze rint még
ha lá la nap ján, de há rom na pon be lül
min den kép pen el kell te met ni. A ha -
lot tat láb bal Je ru zsá lem fe lé egy sze -
rû, gya lu lat lan fá ból ké szült ko por -
só ba kell fek tet ni. Sír kö vet a te me -
tést követô gyász év el múl tá val, az
elsô év for du ló nap ján szo kás ál lí ta ni
az el hunyt fe jé nél. A sír kö vön hé ber
fel irat sze re pel het az el hunyt ne vé -
vel, dá tum mal, sír fel irat tal, eset leg
jel ké pek kel.

Em ber alak nem, mert a Tíz pa -
ran cso lat tilt ja az em ber áb rá zo -
lást és a fa ra gott ké pek tisz te le tét.

A fal lal kör be vett zsi dó temetôket
a vá ro sok szé lén ala kí tot ták ki, ám a
te le pü lé sek gyak ran körbenôtték
ôket, így idôvel a ré gi sír ker tek egy
ré sze a megnövekedett te rü le tû vá ro -
sok belsô te rü le te i re ke rült, és a
hely hi ány na gyon sû rû, sôt akár egy -
más ra történô te met ke zést is ered mé -
nye zett.

A tal mu di elôírások sze rint a
temetôi nö vény ze tet nem sza bad fel -
hasz nál ni. Ezért nem met szik, vág ják
a fá kat, bok ro kat, nem nyír ják a fü -
vet. A zsi dó sír ker tek sok szor el ha -
nya golt nak tûn nek, ho lott a ter mé -
sze tes kör nye zet meg óvá sa a cél, mi -
vel a ha gyo mány sze rint az enyé -
szet tel nem sza bad szem be száll ni.

Ma gyar or szág te rü le tén még az
ókor ból szár maz nak az elsô zsi dó
sír em lé kek. Pan nó nia pro vin ci á ban a
lé gi ók hoz kötôdve je len tek meg a
zsi dó kereskedôk. A ró ma i ak sír kö -
ve it hasz nál ták fel: hé ber nyel ven
be lé jük vés ték az el hunyt ne vét,
eset leg egy sti li zált menórát, és
gyak ran az „Egy az Is ten” fel ira tot.
A ré gi ró mai fel irat ok el tün te té sé vel
nem fog lal koz tak, sôt még a ko ráb -
ban a sírkôbe be vé sett, szá muk ra szi -
go rú an til tott em ber áb rá zo lás sem
tán to rí tot ta el az egy ko ri megren-
delôket.

Ha zánk te rü le tén 1278-ból ma -
radt fenn a leg ré geb bi hé ber nyel -
vû fel irat.

Az elsô ma gyar zsi dó nap tár
meg je le né se

Szegfy Mór szer kesz té sé ben 1848 elsô nap ja i ban je lent meg az Elsô ma gyar
zsi dó nap tár és év könyv az 1848-ik szökôévre cí mû ki ad vány, amely a ma gyar
zsi dó kul tú ra szem pont já ból kiemelkedô jelentôségû mun ka volt. Ezen nap -
tárt és év köny vet min den zsi dó s nem zsi dó hon la kos fi gyel mé be leg me le geb ben
ajánl juk.

Az elsô ma gyar zsi dó nap tár és év könyv mai ki fe je zés sel él ve egy ci vil szer ve -
zet ki adá sá ban je lent meg, ame lyet rö vi den Ma gya rí tó Egy let nek, hos  szab ban pe -
dig így ne vez tek: A ho ni iz ra e li ták kö zött ma gyar nyel vet terjesztô pes ti egy let.

A szer ve zet Szegfy Mór szer kesz té sé ben 1848 ele jén ad ta ki a be cses ki ad -
ványt, amely nem csak a ha zai zsi dó ság kö ré ben kel tett fel tû nést, ha nem az ak ko -
ri pol gá ri kul tu rá lis köz élet ben is. A Vahot Im re ál tal szer kesz tett Pes ti Di vat lap
(amely nek meg ha tá ro zó mun ka tár sai vol tak töb bek kö zött Petôfi Sán dor és Jó kai
Mór) az 1848. ja nu á ri szá má ban e sza vak kal mél tat ta a mû vet:

(E na pok ban je lent meg az elsô ma gyar-zsi dó nap tár és év könyv 1848-dik év re.) E
könyv czíme ollyan, hogy az ol va só már meg pil lan tá sá nál sejditheti sa ját sze rû s ér de -
kes mi vol tát. A pes ti iz ra e li ta ma gya rí tó egy let az, melly azelôtt a ma gyar nyel vet ter-
jesztô esz kö zök kel, mint kis ded óvo da, ta no dák, ol va só te rem, könyv tár, föl ol va sá sok
stb-vel tö re ke dett czéljának meg fe lel ni. Most azon ban te vé keny sé gé nek új stá di u má ba
lép vén, az iro dal mi té ren is a nyil vá nos ság kö ré be lép.

Ezen csak rö vid idô óta mûködô egy let az ál tal, hogy fi a tal zsi dó író kat ko szo -
rú ba fûz, s mun ká la ta i kat a fen teb bi könyv ben át nyújt ja nem ze ti sé günk ba rá ti nak,
el vi táz ha tat lan ér dem mel bír mind a ma gyar zsi dók, mind ha zánk irá nyá ban;
mert mind ez ör ven de tes ta nú je lül szol gál hat, mi sze rint a hazánkbeli zsi dók gon -
do la tai s ér zel me it ho ni nyel ven kez dik nyil vá ní ta ni.

Vé le mé nyünk sze rint ezen vál la lat a
ho ni zsi dók tör té ne té ben új kor sza kot nyi-
tand, s ma rad jon csak hû ezen egy let ki -
tû zött czéljához, meg va gyunk gyôzôdve,
hogy jöni fog – a mi nek jönie kell – egy
jobb kor, melly után két száz ezer zsi dó aj -
kán hû imád ság epe dez. Ed dig is ezen
nap tárt és év köny vet min den zsi dó s nem
zsi dó hon la kos fi gyel mé be leg me le geb -
ben ajánl juk.

Az elsô ma gyar zsi dó nap tár és év -
könyv tar tal ma a nap tár ré szen kí vül:

Diósy Már ton: A ho ni iz ra e li ták kö zött
ma gyar nyel vet terjesztô pes ti egy let; rö -
vi den: a ma gya rí tó egy let czélja, szer ke -
ze te, mû kö dé sei, és tör té ne té nek váz la ta

Szegfy Mór: A zsi dó val lás 13 alap el ve.
Maimonides után (köl te mény)

Reich Sa la mon: Chorin Áron ara di
fôrabbi életleirása

Pollák Hen rik: Ada tok a ma gyar iz ra e -
li ták statistikájához

Davidovics Sá mu el: Öröm és há la be széd, mellyet tar tott a tü rel mi adó el en ge -
dé se nagy ün ne pe kor M.-Szigeten

Rockonstein Li pót: Vi rág fü zér a tal mud mezejérôl
Rosenfeld Jó zsef: Né hány szó a nevelésrôl ál ta lá ban és kü lö nö sen hitsor-

sosinkra vo nat ko zó lag
Fischer Kár oly: Né hány szó az os ko la ügy ben
Einhorn Ignácz: A ha lál bün te tés a hé be rek nél. Archaeologiai ér te ke zés
Szegfy Mór: Az el át ko zott bachúr. Ere de ti be szély
Schlesinger Iganácz: Köz le mé nyek a ne héz kéz mû ve ket és a földmívelést az iz -

ra e li ták közt terjesztô pes ti egy let körébôl
Einhorn Ignácz: A zsi dó ügy és a saj tó ho nunk ban. U. a. Vis  sza pil lan tás. Egy-

két szó a ma gyar zsi dó teendôi kö rül
Rosenzweig Sa la mon tól 2 köl te mény

***
Az 1825-ben a So mogy me gyei Szil köz ség ben szü le tett Szegfy Mór Mi hály (a

for ra da lom után: Szegfi) író, új ság író, ta nár a már ci u si if jak egyi ke ként küz dött a
ha zá ért. A sza bad ság harc ban fegy ver rel is szol gált, a fegy ver le té tel után buj do -
sott. A ki egye zés után mi nisz té ri u mi tisztviselô lett, majd ta nár ként ment nyug -
díj ba 1886-ban.

Köl te mé nye ket, el be szé lé se ket és tár ca cik ke ket írt az Élet ké pek be (1846–47), a Zsi -
dó Nap tár ba (1848), a Pes ti Di vat lap ba (1847–48), a Hölgy fu tár ba (1853–57), a Di -
vat csar nok ba (1853), a Religióba (1855, for dí tá sok), a Csa lá di La pok ba (1856), a
Szép iro dal mi Köz löny be (1857–58); a lôcsei ál la mi fôreáliskola Értesítôjébe. Szegfy
Mór 1896-ban halt meg a So mogy me gyei Tabon.

Moszab Juszef sze rint az ap já -
hoz ha son ló Hamász-vezetôk va -
ló szí nû leg biz ton sá gos föld alat ti
bun ke rek ben vé szel ték át a kö zel -
múlt be li erôszakot, mi köz ben sa -
ját em be re ik ha lá lát hasz nál ták
fel kül föl di pro pa gan da pon tok
meg szer zé sé re.

A Hamász-alapító Has  szán
Juszef fia ar ra szó lí tot ta fel Iz ra elt,
hogy a tûz szü net után is ve gye szá -
mí tás ba a ter ror cso port vezetôinek
meg gyil ko lá sát.

„A Hamász ve ze té sé nek meg -
gyil ko lá sa nem fog ja el pusz tí ta ni a
Hamászt, de mó res re ta nít ja ôket.
Leg kö ze lebb két szer is meg gon dol -
ják, hogy mind két ol da lon ci vi le ket
von ja nak be egy vérfürdôbe. Ez az
én sze mé lyes ja vas la tom” – idé zi a
Ki bic Moszab Has  szán Juszefnek a
New York Postnak adott te le fon in -
ter jú ban el hang zott sza va it.

Moszab Juszef sze rint az ap já hoz
ha son ló Hamász-vezetôk va ló szí -
nû leg biz ton sá gos föld  alat ti bun ke -
rek ben vé szel ték át a kö zel múlt be li
erôszakot, mi köz ben sa ját em be re ik

„Élô kap ja a vi rá got, 
ka vi csot a holt nak hant ja”

Fo tó: MTI/Soós La jos

Ez a szö ve ge: „Az örök ké va ló ság -
ba tért Peszách, Pé ter fi á nak fe jé -
nél”. A bu da pes ti Alag út ut ca és
Pauler ut ca sar kán meg ta lált ré gi sír -
kö vön ol vas ha tó. A sír kö vek
minôségi kôbôl ké szül tek, ezért a
késôbbi ko rok elôszeretettel hasz nál -
ták fel ôket építôanyagként. Több
zsi dó sírkô így ma radt fenn az utó kor
szá má ra, pél dá ul az egy ko ri bu dai
kar me li ta ko los tor fa lá ba be épít ve.

A tö rök hó dolt sá got követô be te le -
pí tés és be te le pü lés so rán több hul -
lám ban is ér kez tek zsi dók ha zánk te -
rü le té re, így ebbôl a kor ból már szá -
mos temetô, sír em lék ma radt fenn.
Ér de kes meg fi gyel ni, hogy mi vel a
te met ke zé si szo ká sok hoz kö vet ke ze -
te sen ra gasz kod tak, az egy más tól
mes  sze fekvô te rü le te ken fel ál lí tott
sír kö vek is jelentôs egye zé se ket mu -
tat nak. Az egyik be te le pü lé si hul lám
Cseh- és Mor va or szág ból in dult, sír -
kö vei elsôsorban az észak nyu ga ti or -
szág rész re jellemzôk, de tá vo lab bi
he lyek re is el ju tot tak – ha son ló sír -
kö ve ket ta lá lunk Ta tán, Pá pán, Óbu -
dán, de még Ma kón is, mint Prá gá -
ban. A sír kö vek for má ja na gyon jel -
leg ze tes: fél kör íves zá ró dá sú ak, és a
te te jü kön meg a két sar ku kon egy-
egy göm böt he lyez tek el.

Ugyan ilyen te rü le ti ha son ló sá got
fe dez he tünk fel a Bécsbôl el me ne -
kült és Bur gen land ban, va la mint a
ma gyar–oszt rák ha tár kö ze lé ben le -
te le pült zsi dó ság szo ká sai kö zött is:
fél kör íves sír kö ve ik íves ré szei
volutában, az az csi ga vo nal ban
végzôdnek, rá adá sul so kat kö zü lük
ko ro ná val dí szí tet tek. A ko ro na a tu -
dást vagy az elôkelô szár ma zást jel -
ké pe zi.

A sír kö ve ken te rü le ti elhe-
lyezkedéstôl füg get le nül is szá mos
jel kép, szim bó lum sze re pel.

A zsi dó szár ma zás ra utal a
menóra, a chanukkai gyer tya tar tó és
a Dá vid-csil lag is. A kan csó mo tí vum
is gyak ran meg je le nik. Ez Lévi tör -
zsé nek le szár ma zott ját je lö li, míg az
ál dást osz tó ke zek (kis- és gyû rûs uj -
jak, középsô és mu ta tó uj jak ös  sze -
zár va, a gyû rûs uj jak pe dig ös  sze ér -
nek) a kohanita, va gyis pa pi szár ma -
zás ra hív ják fel a fi gyel met.

A sófár, az az a kos szarv ból ké szült
haj lí tott kürt a fel tá ma dást jel ké pe zi,
mi vel an nak hang ja jel zi majd a mes -
si ás el jö ve tel ét is. Nö vé nyi és ál la ti
szim bó lu mok is fel tûn nek. A
szôlôfürt az észak ke le ti tá ja kon, a
Ga lí ci á ból be te le pült zsi dó ság ra
jellemzô: a val lá si ra gasz ko dás és a
csa lá di élet jel ké pe. Szo mo rú fûz-áb -
rá zo lás is gyak ran sze re pel a sír kö -
ve ken. A fûz fák elsôsorban nôi sí ro -
kon lát ha tók, ugyan úgy, mint a ga -
lam bok, a jó ság és a szép ség
megtestesítôi.

A sír kö ve ken a sze mély né ven, az
apa meg ne ve zé sén túl az el ha lá lo zás
dá tu ma sze re pel még, de ez a zsi dó
idôszámítás sze rin ti, úgy ne ve zett
zsi na gó gai dá tum ként.

A szü le té si dá tum nem je le nik
meg.

Az el hunyt ról el ha lá lo zá sa év for -
du ló ján min den év ben meg em lé kez -

nek, ne ve ze tes sze mé lyek, csodatevô
rab bik ese tén ez több év szá za don ke -
resz tül is fenn ma ra dó szo kás sá vál -
hat. Ha zánk ban pél dá ul Reb Steiner
Sáje cso da rab bi sír ja vált za rán dok -
hel  lyé Bodrogkeresztúron.

A zsi dók egész or szág ra kiterjedô
le te le pe dé sét csu pán az 1840. évi or -
szág gyû lés en ge dé lyez te, ek kor tól
kezdôdött meg a zsi dó ság as  szi mi lá -
ci ó ja, amely elôbb-utóbb a te met ke -
zé si szo ká sok meg vál to zá sá ban is
tükrözôdött. A 20. szá zad ban a tö -
me ges sírkôgyártás vá lik jellem-
zôvé; so kan el hagy ják a hé ber fel ira -
to kat, és em ber ala kok is meg je len -
nek a sír kö ve ken. A funerális rep re -
zen tá ció ér de ké ben krip ták és na -
gyobb sír em lé kek is ké szül nek, mint
ezt a Sal gó tar já ni úti vagy a Koz ma
ut cai temetôben is lát hat juk. Ezek
már a te met ke zé si szo ká sok as  szi mi -
lá ci ó ját jel zik.

Ré gi or to dox temetôkkel, sír em lé -
kek kel szer te az or szág ban ta lál koz -
ha tunk: Bu da pes ten a Csörsz ut cá -
ban, vi dé ken pe dig pél dá ul Apos-
tagon, Ba las sa gyar ma ton vagy
Bony há don.

A cím ben szereplô idé zet Ada
Christen oszt rák költônôtôl szár ma -
zik.

A cikk hez hasz nált for rá sok:
Dr. Ba logh Ist ván elôadása Mirôl

me sél nek a zsi dó sír kö vek fel ira tai és
szim bó lu mai? cím mel a Holokauszt
Em lék köz pont könyv tá ri es ték so ro -
za tá ban.

Sárosi Lász ló és Váli Dezsô Ta nú
ez a kôhalom – Zsi dó temetôk Kö zép-
Eu ró pá ban cí mû fo tó al bu má nak Raj
Ta más ál tal írt bevezetôje.

Bu dai Krisz ta / Kul tú ra

A Hamász ala pí tó já nak fia sze rint Iz ra el nek
meg kell öl nie a ter ror cso port vezetôit

ha lá lát hasz nál ták fel kül föl di pro -
pa gan da pon tok meg szer zé sé re.

„Gye re kek szá zai fi zet ték meg az
árát. Az ilyen em be rek nem úsz hat -
ják meg azt, amit tet tek. Egy na pig
sem érez he tik ma gu kat biz ton ság -
ban” – mond ta. „A Hamász job ban
gyû lö li Iz ra elt, mint a sa ját gyer me -
ke i ket.”

A 43 éves Moszab Juszef el -

mond ta, hogy szo ro san kö ve ti a re -
gi o ná lis fej le mé nye ket, és a leg -
utób bi erôszakhullámot an nak tu -
laj do ní tot ta, hogy a Hamász az el -
múlt évek ben egy re in kább mar gi -
na li zá ló dott. A ke let-je ru zsá le mi
Sheikh Jarrah ne gyed ben zaj ló in -
gat lan vi ta – a mos ta ni za var gá sok
lát szó la gos ki vál tó ja – sze rin te csak
ürügy volt.

For rás: Pinterest/Aegitna
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Mú ze um lett a zsi na gó gá ból
A val lá si jel le gû épü let a mé re te i vel a zsi dó ság lé lek szá mát és te kin té -

lyé nek sú lyát fe jez te ki az 1900-as évek ben.
So ro za tunk ban be mu tat juk azo kat a kin cse ket, ame lye ket a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Me gyei Ér ték tár Bi zott ság fel vett ed dig a me gyei büsz ke sé -
gek kö zé. Szá mos épü let is meg ta lál ha tó e gyûj te mény ben, kö zöt tük van a
kisvárdai Rét kö zi Mú ze um épü le te, ami egy ko ron zsi na gó gá nak ké szült.

Növekedô lét szám
Kisvárda a 14. és 15. szá zad ban a ma gas egy há zi és vi lá gi mél tó sá go kat

viselô Várdai csa lád bir to ka volt. A vá ros te rü le tén met szet ték egy mást azok
az utak, ame lyek Mun kács, Be reg szász és Szatmár felôl a Ti sza-ka nya ron át
tar tot tak Királyhelmec és Kas sa, il let ve a Szepesség vá ro sai és a bá nya vá ro-
s ok fe lé. Ezek a köz le ke dé si kap cso la tok ma gya ráz zák, hogy Várdának mint
pi ac köz pont nak nagy volt a jelentôsége – ol vas ha tó a me gyei ér ték tár hon lap -
ján.

Kisvárdán a zsi dók az Es ter ház yak en ge dé lyé vel te le ped tek le. A for rá sok
ta nú sá ga sze rint 1747-ben Kisvárdán egy zsi dó élt, de 1784–85-ben már 118

A Mazsihisz köz gyû lé se a leg -
utób bi ülé sén tu do má sul vet te a
Rabbitestület azon dön té sét, amely
sze rint a neo ló gia or szá gos fôrabbi-
ja dr. Frölich Ró bert, a Do hány ut -
cai zsi na gó ga rab bi ja. Ebbôl az ap -
ro pó ból be szél get tünk az or szá gos
fôrabbival az elképzeléseirôl, a ter-
veirôl, va la mint a Mazsihiszt és a
Rabbitestületet meg osz tó el len té tek
ren de zé sé nek kérdéseirôl.

– Or szá gos fôrabbiként mi lyen el -
kép ze lé sei van nak a Mazsihisz val -
lá si, hit éle ti te vé keny sé gét illetôen?

– Há rom év vel ezelôtt, ami kor le -
mond tam, fél be ma radt az a pro jek -
tem, amely a neo ló gia tisz tá zá sá ra, a
neo ló gia iden ti tá sá nak meg ha tá ro zá -
sá ra irá nyult. Ezt a le tisz tá zást meg
kel le ne ten ni, fôleg most, mi u tán a
Mazsihiszbe be ke rült két re form kö -
zös ség. Az egyik vád a neo ló gia el len
az szo kott len ni, hogy ez egy orto-
doxia-light, a má sik vád meg az, hogy
reform-light. Egyik vád sem igaz. A
neo ló gia el mé le ti leg egy mar kán san
val lá sos szer ve zet, amely nek iden ti tá -
sa tisz tá zás ra, fi no mí tás ra szo rul, s
eb ben a mun ká ban szá mí tok a rab-
bikollégáim se gít sé gé re, hi szen en nek
egy szin té zis nek kell len nie, a meg ha -
tá ro zás nem ala poz ha tó csak a sa ját
vé le mé nyem re. A kö zös iden ti tá sunk
ak kor le het min den ki nek a sa ját ja, ha
min den ki meg ta lál ja ben ne azt, amit ô
ma ga kép vi sel. Az én neo ló gi ám más,
mint a fi a ta lab ba ké, s nem csak a ge -
ne rá ci ós kü lönb sé gek mi att, ha nem
azért is, mert mind an  nyi an más hon -
nan jö vünk, és más ha tá sok ér tek ben -
nün ket. De az ô neo ló gi á juk sem mi -
vel sem ke ve sebb, mint az enyém,
csak egy sze rû en más, más ho vá te szik
a hang súlyt, mint én.

– Ön a hang súlyt ho vá he lye zi?
– A neo ló gia mar kán san val lá sos,

de a kül vi lág fe lé nyi tott és al kal maz -
ko dó irány zat, amely be fo ga dó ugyan,
de a be fo ga dást szi go rú ke re tek kö zött
tart ja. S nem csak ar ról van szó, hogy
mi kép pen imád ko zunk a temp lom -
ban. A tra di ci o ná lis judaizmus ke re te -
it kis sé ki tá gí tot tuk, mi köz ben nem
tér tünk el a val lá si nor mák tól. Chátám
Szofer azt mond ta, hogy ami új, az tó -
rai ala pon ti los. Én vi szont azt mon -
dom, hogy ne met mon da ni a vi lág
leg kön  nyebb dol ga. De úgy mon da ni
va la mi re igent, hogy a háláchá sza bá -
lya in be lül ma rad jak, de egyút tal
lehetôséget te remt sek a fejlôdésre –
ez már egy faj ta mû vé szet.

– Mit érez be lül, a szí vé ben, ami -
kor az or to do xok, ultraortodoxok
részérôl azt a le fity má ló vé le ke dést
hall ja, hogy a neo ló gok nem zsi dók?

– Iszo nya tos fáj dal mat. Nem fo ga -
dom el a vé le mé nyü ket, de meg ér tem
ôket.

– Mi ért ér ti meg ôket?
– Mert úgy szo ci a li zá lód tak, hogy

aki nem olyan, mint ôk, az nem zsi dó.
Is me rem ôket, kö zü lük jö vök, az or to -
do xi á ban nôttem föl, csak ne kem sze -
ren csém volt, mert én ta nul hat tam
Scheiber Sán dor tól, Schweitzer
Józseftôl, Schöner Alfréd tól, Jólesz
Kár oly tól. Mind olyan mes te rek,
akik nek a val lá si el kö te le zett sé gé hez
két ség nem fér het, nem vol tak ke vés -
bé val lá so sak, mint akár az iz ra e li
askenázi fôrabbi, de meg mu tat ták, ho -
gyan kell eb ben a vi lág ban nyi tott és
al kal maz ko dó zsi dó ként él ni. Más or -
to dox zsi dók nak nem volt ilyen sze -
ren csé jük, mint ne kem. Szó val meg -
ér tem ôket, de a vé le mé nyü ket nem
fo ga dom el. Hi szen rab bi ként nem
mond ha tok mást, csak ezt: az a zsi dó,
akit zsi dó anya szült, vagy aki tisz tes -
sé ges mó don tisz tes sé ges bét din elôtt
be tért. Más út nincs. Neo lóg em ber -
ként pe dig hoz zá ten ném: az is be il -
lesz ked het a zsi dó kö zös ség be, aki
kö zös sé get vál lal a zsi dó ság gal, ren -
del ke zik va la mi fé le zsi dó gyö kér rel,
kötôdéssel, és nyi tott ar ra, hogy zsi -
dó ként él jen. A val lá si szer tar tá sok -
ban azon ban ér te lem sze rû en nem ve -
het részt. Ah hoz zsi dó vá kell len nie.

– In ter júnk má sik fe lé ben be szél -
jünk az or szá gos fôrabbi azon fel -
ada ta i ról, ame lyek nem a szû ken
vett hit éle ti te vé keny ség hez
köthetôk. Ja vít son ki, ha té ve dek,

A Los An ge les-i fér fi azt mond ta, biz tos volt ben ne, hogy meg fog ják öl -
ni.

A Fox News tu laj do ná ba ke rült térfigyelô ka me rás fel vé te len az lát ha tó,
hogy két au tó ül döz egy Los An ge les-i la kost ott ho ná nak kö ze lé ben. A pa -
lesz tin zász lós ko csik sofôrjei azt ki a bál ták, hogy Allahu akbar, mi köz ben
meg pró bál ták el gá zol ni a zsi dó fér fit.

A fér fi a Fox Newsnak név te le nül nyi lat koz va el mond ta, hogy a sávuot ün -
nep ide jén ott ho ná ból in dult a kö ze li zsi na gó gá ba, ami kor ész re vet te, hogy
egy au tó szá guld fe lé. Mil li ó szor tet tem meg ezt az utat, és so ha nem fél tem –
mond ta a hirado.hu cik ke sze rint, majd hoz zá tet te: Ar ra vár tam, hogy a
jelzôlámpa át vált son, ami kor meg pil lan tot tam egy cso mó au tót, és a sze mem
sar ká ból lát tam, hogy pa lesz tin zász lók lo bog nak raj tuk. El kezd tek gyor sí ta -
ni, és hal lot tam, hogy Allahu akbart ki ál ta nak. Ak kor kezd tem el fut ni az éle -
te mért.

A térfigyelô ka me rák fel vé te lén az lát szik, hogy a fér fi, akit két szá gul dó
au tó ül döz, be ro han a Bank of America par ko ló já ba.

A fér fi még a Sömá imát is el mond ta ma gá ban. Meg me re ved tem, és csak
ar ra gon dol tam, hogy egy hat gyer me kes apa va gyok, és ma es te ha za aka rok
men ni hoz zá juk.

A zsi dó val lá sú fér fi nak vé gül úgy si ke rült meg me ne kül nie, hogy be fu tott
egy zsi na gó gá ba.

A Los An ge les-i rendôrség vizs gá la tot in dí tott az eset mi att.

Frölich Ró bert: Nem a fé le lem, ha nem
a meg egye zés bé ké jét kell meg te rem te ni

Fo tó: Archív/MML

de az ön mun ká ját illetôen há rom
fôbb te vé keny ség csok rot lá tok: egy -
részt van dol ga a Mazsihiszen be lül;
más részt a zsi dó fe le ke ze tek kö zöt ti
pár be széd ben; har mad részt a nem
zsi dó tár sa da lom elôtti rep re zen tá -
ci ó ban, meg je le nés ben. Mi re fó ku -
szál ezek kö zül?

– A há rom fel adat tí pus kö zül az
elsô kettô egy más ból kö vet ke zik. Ab -
ban két ség te le nül egyet kell ért sek
Heisler And rás sal, a Mazsihisz el nö -
ké vel, hogy egy olyan szer ve zet, ame -
lyet belsô vi ták té páz nak, az gyön ge, s
mi vel ma gam is így gon do lom, ezért
or szá gos fôrabbiként szá mom ra a
belsô bé ke meg te rem té se az
elsôdleges. Eh hez egye dül ke vés le -

szek, rá adá sul meg osz tó sze mé lyi ség
va gyok, ezt tu dom.

Egy meg osz tó sze mé lyi ség gel ko hé -
zi ót te rem te ni ne héz, de azt hi szem, alá
tu dom ren del ni a sa ját in du la ta i mat az
adott cél nak. Most olyan szi tu á ci ó ban
va gyunk, hogy aki nek meg ada tik az
esé lye a belsô bé ke meg te rem té sé re, és
még sem él ve le, az bû nös.

Nem a fé le lem, ha nem a meg egye -
zés bé ké jét kell meg te rem te ni. Nem
lesz kön  nyû, mert pon to san tu dom,
hogy sok a seb. A vi lá gi ve ze tés sok
se bet ej tett a rab bi kon, a rab bik sok
se bet ej tet tek a vi lá gi ve ze té sen. Én
sem ma rad tam ki ebbôl, én ma gam is
ad tam, és én ma gam is kap tam, ha -
zud nék, ha azt ál lí ta nám, hogy csak
sod ród tam az ese mé nyek kel. A Pré di -
ká tor köny ve azon ban azt mond ja:
minden nek ide je van. Van idô se be ket
ej te ni, de van idô, ami kor a se be ket
gyó gyí ta ni kell.

– A Rabbitesületbôl az el múlt egy
év ben ki lé pett rab bik nak sze ret ne
gesz tu so kat ten ni?

– Gesz tu sok kal nem le het dol goz ni,
azok csak jel zés re va lók, nem több re.
Én a jel zé sek nél töb bet aka rok. Most
nyol can va gyunk a Rabbitestületben,
de azok is kol lé gá ink, akik ki lép tek, a
kö zös mun ká hoz rá juk is szük ség van.
Ren dez ni kell ve lük a vi szonyt. A rab -
bik kö zött ke vés olyan kol lé gám van,
aki nem meg osz tó sze mé lyi ség a szó -
nak a jó ér tel mé ben, ilyen pél dá ul
Verô Ta más, Dar vas Ist ván, Kar dos
Pé ter, Schöner Alfréd, vi szont va la -
men  nyi rab bi aka ra tos és küzdô em -
ber.

– Ma kacs és ke mény nya kú nép,
mond ja a Tó ra...

– Így van. És ezek az aka ra tos rab -
bik mind an  nyi an a ma gyar zsi dó sá -
gért küz de nek. Az ô el kép ze lé se i ket
kö zös nevezôre kell hoz ni egy olyan
hely zet ben, ami kor ret te ne tes sze mé -
lyi el len té tek szab dal ják a kö zös sé get.

– Hogy csak egy ne vet mond jak:
Ró na Ta más sze mé lye is el len té te -
ket szült. Azt hi szem, ô a leg vi ta tot -
tabb szereplôje a tör té né sek nek.
Or szá gos fôrabbiként mi kép pen ke -
zel né a Ró na-ügyet?

– Ró na-ügy?
– Ró na Ta mást a Mazsihiszbôl el -

bo csá tot ták, per ben áll a szer ve zet -
tel, rabbitestületi el nök ként nem te -
kin ti ôt le gi tim nek a vi lá gi ve ze tés.

– A per hez ne kem sem mi kö zöm. Ró -
na illegitimitásának kérdésérôl meg any -
 nyit, hogy a vi lá gi ve ze tés jo gá sza i nak ez
a jo gi vé le mé nyük, más jo gá szok nak
meg más a jo gi vé le mé nyük. Ha a jog
egy ér tel mû vol na, nem vol na szük ség
ügy vé dek re. A Rabbitestületnek az a vé -

fôbôl állt a kö zös ség, ami ab ban a kor ban jelentôs nagy sá gú nak tekinthetô.
(1851-ben kö rül be lül az össz la kos ság 22,5 szá za lé ka, 1910-ben pe dig 30,2
szá za lé ka volt zsi dó.)

A hit köz ség 1796-ban ala kult, és 1801-ben már zsi na gó gát épí tet tek. Nem
tud ni pon to san, hol áll ha tott ez az épü let, az azon ban bi zo nyos, hogy a zsi dó -
ság a ko ra be li Ser ház ut cá ra, Pos ta ut cá ra és Szent Lász ló ut cá ra kon cent rá -
ló dott, te hát a hit élet köz pont ja is ezen a kör nyé ken le he tett, ta lán ép pen a mai
zsi na gó ga he lye kö rül.

Mû épí tész a vármegyébôl
A szá zad for du ló elôtt a zsi dó ság szá má nak és anya gi ere jé nek gya ra po dá sa

ered mé nyez het te azt a dön tést, hogy új zsi na gó gát emel tet nek.
Az 1899. évi Kisvárdai La pok kö zöl te, hogy vár me gyénk szü löt te, Grósz

Fe renc mû épí tész a bu da pes ti tôzsdepalotához nyúj tott be ter ve ze tet, ugyan -
ez a fi a tal mû épí tész ké szí tet te az it te ni iz ra e li ta hit köz ség ál tal épí te ni czél-
zott új temp lom ter vét is. A meg va ló sí tás hoz pá lyá za tot hir det tek, és 1901 áp -
ri li sá ban már épülôfélben levô temp lom ról tu dó sít az új ság. Az új – Csil lag
ut cai – zsi na gó ga át adá sa va ló szí nû leg 1901-ben vagy 1902-ben volt. A
romantizáló hom lok za tú zsi na gó ga im po záns mé re te i vel a zsi dó ság lé lek szá -
mát és te kin té lyé nek sú lyát fe je zi ki.

SZON

le mé nye, hogy Ró na nem il le gi tim el -
nök. Egyéb ként a mos ta ni konf lik tu sok
kez de te ép pen ar ra az idôpontra da tál ha -
tó, ami kor Ró na rabbitestületi el nök lett,
hi szen ôt kezdettôl fog va nem fo gad ta el
a vi lá gi ve ze tés. A vi lá gi ve ze tés sze mé -
ben az a rab bik „ôsbûne”, hogy le vál tot -
ták a Rabbitestület ad di gi el nö két (az az
Rad nó ti Zol tánt – K. ZS.) és a he lyé re ül -
tet ték Ró nát.

– Ôt ar ra hoz tam fel pél da ként,
hogy mi lyen sze mé lyi el len té tek ta -
gol ják a Rabbitestületet.

– De ez nem a Rabbitestületen be lü -
li sze mé lyi el len tét. Ott más sze mé lyi
el len té tek van nak, és eze ket is meg
kell pró bál ni va la hogy fel ol da ni.

– Be szél jünk a zsi dó irány za tok
kö zöt ti párbeszédrôl is, er re mi a
stra té gi á ja?

– Elôször is szö gez zük le, hogy ret -
te ne tes, mél tat lan hely zet ben va -
gyunk: azt lát ni, hogy van há rom zsi -
dó szer ve zet, ame lyik té pi és mar ja
egy mást. Is me rem Heisler And rás vé -
le mé nyét, aki sze rint a má sik két egy -
ház – je le sül az EMIH és a MAOIH –
ar ra hajt, hogy le nul láz za a
Mazsihiszt. Heisler vé le mé nye nem
áll mes  sze az enyémtôl, sôt, egyet ér -
tek ve le, de azt gon do lom, a prob lé -
ma ke ze lés ben van köz tünk vi ta. Más -
kép pen kel le ne ke zel ni a konf lik tust,
mint ed dig. Nem biz tos, hogy egy
konf lik tus meg ol dá sá ra a leg jobb
mód szer a há bo rú.

Mi a hely zet az EMIH-hel? Az
EMIH ag res  szí ven ter jesz ke dik, ami -
vel nin csen baj, dol goz za nak. A baj
az zal van, hogy mi köz ben a
Mazsihisz és az EMIH ugyan ab ban a
tó ban pe cáz nak, a Mazsihisz a víz be
dob ja a hor got, míg az EMIH a
Mazsihisz vöd ré be.

Ez a baj, és er re nem az a meg ol dás,
hogy a má sik hor gászt be vá gom a tó -
ba, ha nem az, hogy rá ve gyem: ne az én
vöd röm ben hor gás  szon. Mi a hely zet
az or to do xi á val? Év ti ze dek óta azt pró -
bál ják el ma gya ráz ni, hogy ne kik a
közösbôl több jár. Nem tu dom, hogy
tény leg több jár-e ne kik, de ha húsz
éve áll ha ta to san ezt mond ják, ak kor le
kel lett vol na ül ni ve lük be szél get ni
errôl egy eset le ges se gít ség nyúj tás ér -
de ké ben.

– De hát se gí tett ne kik a
Mazsihisz, még hoz zá nem ke vés
anya gi köl csön nel.

– Er re mon dok egy pél dát: ön és én
be tár su lunk egy iro dal mi vál lal ko zás -
ba, én adom az öt le te ket, ön meg ír ja,
és a be vé telt el oszt juk 30-70 szá za lé -
kos arány ban. De ön nem a ki al ku dott
30 szá za lé kot kap ja meg, ha nem csak
20-at. És ami kor rek la mál, hogy több
jár na, ak kor azt mon dom: jár ni jár, de
nem jut. A MAOIH-elnök 10 mil li ár -
dot követelô le ve le nem volt ba rát sá -
gos lé pés, el is me rem, de nem há bo rúz -
ni kell ve le emi att, ha nem tár gyal ni.

– Mi lesz a mun ká ja si ke ré nek
fokmérôje?

– Ha si ke rül ko hé zi ót te rem te ni a
rab bik kö zött, az már rész ered mény.
Ha pe dig ko hé zi ót le het ne te rem te ni a
rab bik és a vi lá gi ve ze tés kö zött is, az
már ered mény. Or szá gos fôrabbiként
er re kap tam man dá tu mot a Mazsihisz
közgyûlésétôl. A pri o ri tás a Mazsi-
hiszen be lü li el len té tek el si mí tá sá nak
kí sér le te, ami nek az ügyé ben már tet -
tem lé pé se ket, nem la zsá lok. Né hány
ba rá to mat meg nyer tem ta nács adó nak
ma gam mel lé – ja va dal ma zás nél kül,
mielôtt va la ki az zal vá dol na, hogy
szó rom a pénzt –, akik kel ki ala kít juk
a stra té gi át a mun ká hoz.

Mi vel a Mazsihisz el nö ke több ször
ki je len tet te, hogy ne fog lal koz zunk a
múlt tal, ha nem men jünk elôre, hát én
is azt mon dom, hogy néz zünk elôre –
de csak ak kor tu dunk elôre men ni, ha
mind a rab bik ban, mind a vi lá gi ve ze -
tés ben tény leg meg van a kö zös aka rat
az egy más hoz va ló kö ze le dés re.

Ha a fe lek el fo gad nak en gem kvá zi
mediátornak, és ké pe sek el hin ni, hogy
felül tu dok emel ked ni a sze mé lyes ér -
zel me i men, ak kor van esé lyünk. Én
ugyan is tény leg el hi szem ró luk, hogy
együtt akar nak dol goz ni, és ez olyan
megelôlegezett bi za lom, amit min den -
ki nek meg kel le ne ad nia a má sik nak.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

Pa lesz tin zász lós au tók kal
ül döz tek egy zsi dó fér fit

Los An ge les ben
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El árul ta a Hamász ter ror ve zé re,
mi ért rob ban tot ták ki

a vé res ká oszt
Ismail Haniye, a Hamász pa lesz tin ter ror szer ve zet po li ti kai szár nyá -

nak vezetôje el mond ta, hogy a bô két hé tig tar tó vé res ká osz egyik
legfôbb gyôzelme szá muk ra az, hogy si ke rült meg aka dá lyoz ni uk Iz ra el
együtt mû kö dé sét az arab vi lág gal.

A ter ror szer ve zet kvá zi elsô em be ré nek nyi lat ko za ta tu laj don kép pen cá fol -
ja azt a narratívát a He tek írá sa sze rint, ami a nem zet kö zi saj tó ban ter jedt el,
mi sze rint a Ke let-Je ru zsá lem ben tör tént ki la kol ta tá si kí sér let, il let ve a Temp -
lom he gyen tör tént in ci den sek vé let len sze rû esz ka lá ló dá sa ve ze tett a két hé tig
tar tó ös  sze csa pá sok hoz.

A tûz szü ne tig a Hamász
ös  sze sen több mint 4300
ra ké tát lôtt ki iz ra e li ci vi -
lek re, mi köz ben a gáza-
iakat élô pajzs ként hasz -
nál ta az iz ra e li vá lasz csa -
pá sok so rán. A vé res ös -
 sze tû zé sek ha lá los ál do za -
ta i nak szá ma meg ha lad ta
a két szá zat, s több ez ren
se be sül tek meg.

Ismail Haniye be szé dé -
ben kö szö ne tét fe jez te ki
Irán nak, ami ért pénz ügyi
és ka to nai se gít sé get nyúj -
tott a gá zai öve zet nek.

A ter ror ve zér sze rint az
ak ci ó juk azért volt leg in -
kább si ke res, mert meg -
aka dá lyoz ták, hogy Iz ra el
in teg rá lód ni tud jon az
arab vi lág ba. Emel lett le rom bol ták az iz ra e li–arab együtt élés ter vét is, va la -
mint „a dip lo má ci ai kap cso la tok nor ma li zá lá sá nak pro jekt jét”.

Haniye a nyi lat ko za tát Ka tar ból in téz te a nyil vá nos ság hoz.

Si ker nek tart ja a pol gár há bo rús hely ze tet is
A két hét alatt va ló ban drá mai vál to zá sok áll tak be az érin tett te rü le te ken.

A konf lik tus egyik fô új don sá ga az volt, hogy több ut cai za var gás és in ci dens
tör tént olyan kör nyé ke ken is, ahol ed dig vi szony la gos bé kés együtt élés volt
ta pasz tal ha tó. Egyes saj tó or gá num ok már pol gár há bo rús helyzetrôl szá mol -
tak be.

Az Iz ra el lel egyéb ként egy re kö ze leb bi, né hol ba rá ti vi szonyt ápo ló arab
nem ze tek ben pe dig a pa lesz tin ügy fel lán go lá sa mi att felerôsödtek az Iz ra el-
el le nes han gok, nem csak a tár sa da lom, ha nem a po li ti ka szint jén is.

„Lát tuk, hogy az arab és isz lám nem ze tek kelettôl nyu ga tig min den háttér-
bôl egye sül tek Je ru zsá lem és Pa lesz ti na mö gött az el len ál lás ban” – fo gal ma -
zott Haniye.

A terrorvezetô a har cok és a küz de lem foly ta tá sá ról is be szélt. Mint fo gal -
ma zott, a cél a Temp lom he gyen ta lál ha tó al-Aksza me cset fel sza ba dí tá sa.

Örül az eu ró pai an ti sze mi ta fel lán go lás nak
„Intifáda van a Nyu ga ti Par ton, for ra da lom az 1948-os ha tá ro kon be lül, és

egy cso dá la tos moz go ló dás a di asz pó rá ban” – utalt Haniye ar ra, hogy ter ror -
tá ma dás ok tör tén tek Júdea-Szamáriában, va la mint lin cse lé sek vol tak több iz -
ra e li vá ros ban, de dur va an ti sze mi ta in ci den sek so rá ról szá mol tak be az egész
vi lá gon a pa lesz tin pár ti meg moz du lá so kon.

„Ha tal mas a tá mo ga tás a nyu ga ti és eu ró pai vi lág ból... még az eu ró pai
fôvárosokból is” – kom men tál ta a ter ror ve zér a tün te té se ket. Sze rin te eze ket
a nem zet kö zi kap cso la to kat a szer ve zet nek meg kel le ne erôsítenie.

A mauthauseni kon cent rá ci ós
tá bor ban ren ge teg ma gyar is
szen ve dett, il let ve lett gyil kos sá -
gok ál do za ta. A kö zel múlt ban a
lá ger em lék mû vé nél az oszt rák
rendôrség fel osz lat ta a ví rus ta ga -
dók be je len tett tün te té sét, mert a
szervezô Adolf Hit ler bi ro dal mi
kan cel lár be szé dét ját szot ta le.

Vizs gá ló dik
az al kot mány vé del mi hi va tal

Mint David Furtner rendôrségi
szóvivô be je len tet te, kö rül be lül 30
em ber vett részt a de monst rá ci ón.
Az al kot mány vé del mi hi va tal vizs -
gá la tot in dí tott az ún. ti lal mi tör -
vény meg sér té se mi att. A ki hall ga -
tá sok je len leg is tar ta nak.

Az ese ményt a kö zös sé gi mé dia
élôben köz ve tí tet te, aki néz te, ta nú -
ja le he tett, ahogy az után fu tón ál ló
szervezô az iz ra e li zász ló elôtt egy
Hit ler-be szé det ját szott be. Nagy já -
ból ugyan ak kor Ale xan der Van
der Bel len szö vet sé gi el nök épp ko -
szo rút he lye zett el a ná ci ál do za tok
em lé ké re a kon cent rá ci ós tá bor em -
lék mû vé nél.

Ralph Schallmeiner zöld pár ti or -
szág gyû lé si képviselô egy te le ví zió -
adás ban fel há bo rod va je len tet te ki:
Aki hagy ja, hogy ilyen ös  sze jö ve te -
lek tör tén je nek, an nak meg kell kér -

Katalónia
A mál agai Pi cas so Mú ze um ban

szim pó zi u mot ren de zett Ibn Gabirol
ne ves zsi dó fi lo zó fus és költô szü le -
té sé nek ez re dik év for du ló ja al kal -
má ból a ne vét viselô tár sa ság és a
Spa nyol or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek
Szö vet sé ge (FCJE). Isaac
Benzaquén, az FCJE vezetôje nyi -
tot ta meg a két na pos prog ra mot. Az
el nök el mond ta: 1021-ben egy kis
zsi dó ház ban szü le tett ko rá nak egyik
leg be fo lyá so sabb sze mé lye, aki nek
az örök sé ge ré sze az éle tünk nek. A
ne ves tu dós te vé keny sé ge nagy ha -
tás sal volt a spa nyol zsi dó kul tú rá -
ra. Mirjam Lopez, a Mál agai Egye -
tem rektorhelyettese hang sú lyoz ta:
Mi is oszt juk az Ibn Gabirol ál tal
kép vi selt ér té ke ket, a bé két, a to le -
ran ci át és a sza bad sá got. Foly tat juk
az örök sé gé nek fel tá rá sát.

Tel jes ne vén Slomo ben Jehuda
Ibn Gabirol egye te mi ta nul má nya it
Zaragozában vé gez te el, és 1070 kö -
rül halt meg Va len ci á ban. A ha zai és
nem zet kö zi érdeklôdéssel kí sért ren -
dez vény szer ve zé sét a re gi o ná lis és
a vá ro si ön kor mány zat, va la mint
más in téz mé nyek is tá mo gat ták.

Lí bia
Dr. David Gerbi, a Lí bi ai Zsi dók

Vi lág szer ve zet ének képviselôje til -
ta ko zott, ami ért a Tripoliban lévô
Sla Dar Bishi zsi na gó gát a ha tó sá -
gok isz lám kul tu rá lis köz pont tá
akar ják át ala kí ta ni. Ki je len tet te,
hogy a dön tés sér ti a tu laj don jo got,
va la mint az UNESCO -nak a tör té -
nel mi és kul tu rá lis em lé kek
megôrzésére vo nat ko zó irány el ve it.
A temp lo mot Umberto Di Segni zsi -
dó szár ma zá sú olasz épí tész ter vez -
te, akit a ró mai nagy zsi na gó ga pél -
dá ja ih le tett. A gyar ma ti ura lom ide -
jén III. Vik tor Emá nu el olasz ki rály
és más vezetôk is fel ke res ték Is ten
há zát. Dr. Gerbi el mond ta, hogy a lí -
bi ai kö zös ség nek ima he lyei,
temetôi, mikvéi és is ko lái vol tak, de
az el múlt évek ben min dent le rom -
bol tak.

A zsi dók a har min cas évek vé gé ig
nyu ga lom ban él tek Lí bi á ban, de
késôbb a ha tó sá gok diszk ri mi ná ci ós
in téz ke dé se ket hoz tak, és né met
nyo más ra mint egy 2.000 sze mélyt
si va ta gi tá bo rok ba hur col tak. Az ül -
dö zés nek a brit erôk ve tet tek vé get,
akik 1943-ban fel sza ba dí tot ták Lí bi -
át. Az or szág ban rend sze re sek vol -
tak a pog ro mok. 1945-ben több mint
140 zsi dót gyil kol tak meg a
Tripolitania ré gi ó ban. 1948 és 51
kö zött 31.000-en alijáztak. 1951-
ben az or szág füg get len né vált, de
hit test vé re ink hely ze te ros  szab bo -
dott. A hat na pos há bo rú után, 1967-
ben Idrisz ki rály en ge dé lyé vel az
olasz ha di ten ge ré szet 6.000 zsi dót
me ne kí tett ki Lí bi á ból. Az 1969-ben
ha ta lom ra ke rült Moammer Kad ha fi
a kö zös ség ma ra dék tag ja it is el ûz te,
va gyo nu kat pe dig ki sa já tí tot ta.
1974-ben már csak 20 hit test vé rünk
élt az or szág ban. Az utol só lí bi ai
zsi dó 2002-ben halt meg.

Hol lan dia
Mark Rutte mi nisz ter el nök avat -

ta fel Amersfoortban az egy ko ri ná -
ci kon cent rá ci ós tá bor te rü le tén lét -
re ho zott em lék mú ze u mot. A föld
alat ti fo lyo só kon el he lye zett tab ló -
kon az itt ôrzött sok ezer ül dö zött
fény ké pe lát ha tó, és érin tés re tra gi -
kus tör té ne te ik is megismerhetôk.
Egy ko ri do ku men tu mok sze rint a
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Ibn Gabirol szob ra Ma la gá ban

A Sla Dar Bishi zsi na gó gát isz lám kul tu rá lis köz pont tá akar ják át ala kí ta ni

Az amersfoorti mú ze u mot a mi nisz ter el nök avat ta fel

tran zit nak te kin tett lá ger ben 850 zsi -
dót ôriztek, de szá muk en nél sok kal
több le he tett. A zsi dó kat késôbb más
gyûjtôhelyre szál lí tot ták, ahon nan
Ausch witz ba, a végsô meg ol dás
szín he lyé re hur col ták ôket. A hol -
land kormányfô be szé dé ben ki je len -
tet te, hogy a ki ál lí tá son meggyôzôd-
hetünk azok ról az el kép zel he tet len
szenvedésekrôl, ame lye ket ezen a
he lyen él tek át a fog lyok. Az el hang -
zó tör té ne tek ta nul sá got je len te nek a
má nak is. 1941 és 45 kö zött a né met
meg szál lók Amersfoortban mint egy
37.000 sze mélyt tar tot tak fog va. Az
1939-ben lé te sí tett tá bor ban kez det -
ben a Hol lan di á ba me ne kült kül föl di
zsi dó kat ôrizték.

Ko vács

Bot rány! Hit ler-be széd a mauthauseni em lék mû nél

dez nie ma gá tól: hát sem mit sem ta -
nul tunk? Felsô-Ausztriában lát ha -
tó an nem ve szik ko mo lyan a jobb ol -
da li szélsôségesek el le ni küz del met,
tet te hoz zá, majd fel je len té sek he -
lyett tet tek re szó lí tott fel.

A Zöl dek na pok óta fi gyel mez tet -
tek az úgy ne ve zett más ként gon dol -
ko dók és a jobb ol da li szélsôségesek
ter ve zett pro vo ká ci ó já ra a kon cent -

rá ci ós tá bor em lék mû vé nek köz vet -
len kö ze lé ben. A gyû lést en nek el le -
né re en ge dé lyez ték.

Az SPÖ szóvivôje is
fel há bo ro dott

Az a tény, hogy ezt a de monst rá ci -
ót a mauthauseni em lék mû nél ren -
de zett már tír ün nep ség köz vet len kö -
ze lé ben tar tot ták, ön ma gá ban pro -

vo ká ció és el vi sel he -
tet len. Az pe dig, hogy
Mauthausenben, a
nem ze ti szo ci a lis ták
bûn tet te i nek egyik
me men tó já nál Hit ler
be szé dét idéz ték meg,
az em lé ke zet meg -
rom lá sát je len ti –
mond ta Sabine
Schatz, aki kö zöl te,
hogy a par la ment ben
is fel ve ti a tör tén te -
ket.

Karoline Edtstad-
ler (Oszt rák Nép -
párt) al kot mány ügyi
mi nisz ter meg döb be -
né sé nek adott han -
got, és ki je len tet te,
hogy ez volt a mély -
pont ja az el múlt hó -
na pok ban tör tént an -

ti sze mi ta meg moz du lá sok nak, ame -
lyek hez né hány nap ja Iz ra el-el le nes
tün te té sek is tár sul tak. A ten den cia
meglehetôsen ag gasz tó – hang sú -
lyoz ta. – Ha zánk ban nincs he lye az
an ti sze mi tiz mus nak, és so ha töb bé
nem is to le rál juk. Fel té te le zem,
hogy a rendôrség és a bí ró ság al -
kot má nyos ál la munk tel jes szi go rú -
sá gá val lép fel ezek ben az ese tek -
ben.

M. Emil / Vá ro si Ku rír

Ale xan der Van der Bel len szö vet sé gi el nök (jobb ra) meg ko szo rúz za az 
em lék mû vet
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Jair Lapidnak si ke rült
az új kor mány meg ala kí tá sa
A cent ris ta Van Jövô (Jes Atid) párt el nö ké nek, Jair Lapidnak si ke rült

az új iz ra e li ko a lí ci ós kor mány meg ala kí tá sa, és errôl azon nal tá jé koz tat -
ta Ruven Rivlin államfôt – kö zöl te Lapid szóvivôje.

Bô két órá val az éj fé li határidô le jár ta elôtt elôször Manszúr Abbász, az isz -
lám hagyományôrzô Raam párt el nö ke lát ta el szig nó já val párt já nak meg ál la -
po dá sát a Lapid–
Bennett kor mány -
 nyal, majd Gideon
Szaár, az Új Re -
mény (Tikva Ha -
da sa) ne vû jobb ol -
da li párt vezetôje
is csat la ko zott a
több pár ti egy ség -
kor mány hoz, ír ja
az MTI, és ez zel
lehetôvé tet ték a
kor mány ala kí tás -
sal meg bí zott La-
pidnak, hogy je -
lent hes se Rivlin-
nek: si ker rel jár -
tak az erôfeszí-
tései. A két éven
be lül meg tar tott
négy par la men ti
vá lasz tás után meg szü le tett ko a lí ci ó ban bal ol da li, cent ris ta és jobb ol da li pár -
tok vesz nek részt, de ki ma radt belôle a Ben já min Netanjahu ve zet te jobb ol -
da li Likud.

Az új ka bi net ben a kor mány za ti cik lus elsô fe lé ben Naftali Bennett, a jobb -
ol da li Jobb ra (Jamina) párt el nö ke lesz a kormányfô, mi köz ben Lapid kül ügy -
mi nisz ter ként te vé keny ke dik. Utá na sze re pet cse rél nek, Lapid ve szi át a mi -
nisz ter el nö ki hi va talt és Bennett a kül ügyi tár cát.

A nem ze ti egy ség kor mány – amen  nyi ben bi zal mat kap a kneszetben – Ben -
já min Netanjahu 12 éves, Iz ra el tör té ne té ben leg hos  szabb kormányfôi sze re -
pét zár ja le.

Az egy ség kor mány leg na gyobb ere je a 17 képviselôi hel  lyel rendelkezô
Van jövô (Jes Atid) lesz. A vé del mi tár ca élén vár ha tó an ma rad a 8 man dá -
tum mal bí ró, cent ris ta Kék-Fehért vezetô Beni Ganc.

A szo ci ál de mok ra ta Mun ka párt Meráv Michaeli ve ze té sé vel 7 man dá tum -
mal já rul hoz zá a kor mány hoz, s a balliberális Merec párt hat képviselôi sza -
va za tot biz to sít a kneszetben.

Avigdor Liberman Iz ra el a Ha zánk ne vû jobb ol da li párt ja hét hon atyá val
csat la ko zott, Gideon Szaár szin tén jobb ol da li Új Re mé nye hat tal, és ve lük fog
sza vaz ni az iz ra e li po li ti kai élet ben elsô al ka lom mal egy arab párt, a Raam is.

A ro tá ci ós, két kormányfôs rend szert, amely ben a meg ál la po dás ér tel mé ben
a cik lus két fe lé ben más-más töl ti be a mi nisz ter el nö ki posz tot, Ben já min
Netanjahu és Beni Ganc ala kí tot ta ki ta valy nyá ron, ami kor ko a lí ci ós kor -
mányt ala kí tot tak. Ez a kor mány ta valy év vé gén osz lott fel, és új vá lasz tá so -
kat ír tak ki idén már ci us 23-ra.

A ko a lí ci ós tár gya lá sok utol só órá i ban Kfar Makkabiában, a meg be szé lé -
sek nek ott hont adó épü let nél az ut ca két ol da lán gyü le kez tek a ko a lí ci ós meg -
ál la po dás tá mo ga tói és ellenzôi, és ki a bá lás sal pró bál tak ér vényt sze rez ni
aka ra tuk nak, mi köz ben az út tes ten a rendôrség fel ügyel te a két tá bor el kü lö -
ní té sét.

Te rülj-te rülj
asz tal kám 
az iz ra e li 

macs kák nak
Mi köz ben Iz ra el pol gá rai kés hegy -

re menô vi ták ban tor kol ták le egy -
mást a leendô kor mány ko a lí ció
összetételérôl, a mezôgazdasági tár -
ca szen zá ci ós hír rel lep te meg az or -
szág né pét: az ut cá kon, te re ken, par -
kok ban tenyészô kó bor macs kák lét -
szá ma el ér te a mil li ót.

Ezer nyi po li ti kai, tár sa dal mi és
biz ton sá gi gond dal ter helt ál la munk -
ban ezek a bun dás, fa lánk, imád ni va -
ló ra ga do zók is ké pe sek el len té te ket
ge ne rál ni. Etes sük ôket vagy ker ges -
sük el a közelünkbôl?

A mi nisz té ri um vi szony lag hu má -
nus meg ol dás sal pró bál ja ele jét ven -

Azok a ve te rán ka to nák, akik
rö vid del a Vas ku po lát üzemeltetô
egységekbôl tör tént le sze re lé sük
után rá ko sok let tek, azt ál lít ják,
ös  sze füg gés van a szol gá la tuk és a
meg be te ge dé sük kö zött.

A ka to nák kö zül töb ben jo gi küz -
del met foly tat nak a vé del mi mi nisz -
té ri um mal szem ben, míg má sok azt
mond ják, túl gyen gék ah hoz, hogy
harc ba száll ja nak, ír ja a Ynet nyo -
mán az ujkelet.live.

Rán Mázor, aki az egyik Vas ku -
po la-egy ség ben szol gált, azt nyi lat -
koz ta a Ynetnek, hogy vé gig ál lan dó
láb- és hát fáj dal mak tól szen ve dett,
ami ért tár sai nya valy gós nak ne vez -
ték.

Késôbb olyan csont rák kal di ag -
nosz ti zál ták, ame lyet ál lí tá sa sze rint
a rend szer ra dar do bo za oko zott.
Szol gá la ta so rán egy ka to nai or to -
péd or vos MRI-re küld te, de ar ra nem
volt jo go sult, hogy ala po sabb vizs -
gá lat ra utal ja be.

Mi u tán Mazor ka to nai szol gá la ta
le járt, meg kel lett sza kí ta nia egy ki -

rán du lá sát, mi u tán kép te len volt
meg bir kóz ni a fáj da lom mal. Ezt
követôen meg ál la pí tot ták, hogy rá -
kos da ga na ta van, ame lyet késôbb
mû tét tel el tá vo lí tot tak.

A 31 éves Jo na tán Chájimovic
két évig szol gált a had se reg lég vé -
del mi pa rancs nok sá gá nál, mielôtt át -
he lyez ték egy Vas ku po la-üteg hez.

Ami kor a ra dar do boz kö ze lé ben
tar tóz kodsz, ér zed, hogy az egész tes -
ted forr be lül – mond ta. El kép ze led,
hogy így ér zi ma gát az étel a mik ro -
hul lá mú sütôben. Ér zed a hôhul-
lámokat.

Chájimovicnál 22 éves ko rá ban
da ga na tot ta lál tak. A nya kam ban
lévô gom bóc ak ko ra volt, mint egy
ping pong lab da, amely a fôartérián
ült, és meg ál lí tot ta a vér áram lást.
Ke mo te rá pi án és su gár ke ze lé sen es -
tem át – mond ta.

Nem lát tak el min ket sem mi vel a su -
gár zás el len – mond ta Sir Táhár, akit tíz
hó nap pal a ka to nai szol gá la ta be fe je zé se
után le u ké mi á val di ag nosz ti zál tak.

Egy ba rá tom, aki szin tén az üteg -

Szo ro sabb ra fûz he ti a kap cso la tot
a di asz pó ra zsi dó sá gá val az el nök
Jichák Hercog vár ha tó an óri -

á si hang súlyt fog fek tet ni a di -
asz pó ra zsi dó sá gá ra.

Az ír szár ma zá sú po li ti kus, aki
legyôzte Mirjám Pe rec tár sa dal mi
ak ti vis tát a kneszeti sza va zá son,
je len leg a vi lág leg na gyobb szer -
ve ze te, a Zsi dó Ügy nök ség élén
áll, amely te vé ke nyen részt vesz
Iz ra el és a di asz pó ra kap cso la tá -
nak elômozdításában, ol vas ha tó a
Ki bic cik ké ben.

„Hercog na gyon ma gas szin ten
is me ri a di asz pó ra zsi dó sá gát, és
ez fon to sabb he lyet fog lal majd el
a te vé keny sé gei kö zött, mint a ko -
ráb bi el nö kök nél” – mond ta
Jonathan Rynhold, a Bar Ilan
Egye tem politológusprofesszora a
Jewish Newsnak.

Hercog ap ja, Chájim szin tén ír szár ma zá sú volt. Ô a brit had se reg ben har -
colt a má so dik vi lág há bo rú ban, és egész Iz ra el ben töl tött éle te so rán büsz ke
volt ír-brit iden ti tá sá ra, be le ért ve azt az év ti ze det is, ami kor 1983-tól el nök -
ként te vé keny ke dett.

„A most meg vá lasz tott el nök nem csak anya nyel vi szin ten be szél an go lul,
ha nem rend kí vül jól is me ri a zsi dó vi lág vezetôit, és is me ri a kul tú rát is” –
mond ta Rynhold.

Hercog, a Mun ka párt egy ko ri vezetôje rég óta hí ve a val lá si plu ra liz mus nak,
és köz tu dot tan jól ér zi ma gát a re form zsi na gó gák ban.

Ugyan ak kor büsz ke nagy ap ja és név adó ja, Jichák HaLevi Hercog, Iz ra el
elsô fôrabbija örök sé gé re. A nagy apa kö zös sé gi rab bi volt Bel fast ban, majd
Ír or szág fôrabbija és majd nem a brit nem zet kö zös ség fôrabbija lett. De vé gül
ehe lyett a brit man dá tu mú Pa lesz ti ná ban – amely 1948-ban Iz ra el lett – töl -
töt te be a fôrabbi posz tot.

Hercog, aki szá mos or to dox kö zös ség ér de ké ben dol go zott már, részt vesz
or to dox ese mé nye ken és elôadásokat tart nagy ap ja em lé ké re.

Az erôsen hárédi vá ros, Bét Semes egyik zsi na gó gá já ban Ír or szág ból szár -
ma zó nagy sze rû bú to rok ta lál ha tók, ame lye ket a kö zös ség be zá rá sa után ho -
za tott ide.

Még a vá lasz tá sok után is a di asz pó ra ügye in gon dol ko dott.
„Szán dé kom ban áll min den iz ra e li el nö ké nek len ni, fi gyel me sen meg hall -

gat ni min den ál lás pon tot és tisz te let ben tar ta ni min den em bert – mond ta. – A
cé lom, hogy még a leg tá vo lab bi cso por tok kö zött is kon szen zust te remt sek,
él je nek akár Iz ra el ben, akár a di asz pó rá ban.”

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
nél szol gált, meg lá to ga tott, amíg
kór ház ban vol tam, és el mond ta,
hogy ô is be teg. Azt mond ta, hogy is -
mer má so kat is, akik szin tén rá ko sok,
és hogy va la mi szo kat lan do log zaj -
lik. Nem hall gat tam rá túl sá go san,
nem gon dol tam, hogy en nek kö ze
van a had se reg hez. Egy év vel késôbb
a rák ja vis  sza tért, és el hunyt.

Livna Lévi azt nyi lat koz ta a
Ynetnek, hogy lá nya, Omér Hili két
év vel a szol gá la ta után hunyt el.

Nem hit tük el, a csa lád kór tör té -
net ében sem mi ilyen nem for dult elô
– mond ta. Em lék szem, hogy el men -
tem meg lá to gat ni, amíg a bá zi son
volt, és meg kér dez tem: Nem gon do -
lod, hogy túl ve szé lyes ilyen kö zel
len ni a ra dar hoz?

A rák át ter jedt Lévi nyi rok rend -
sze ré re, és ál la po ta vál sá gos sá vált.
Kimerítô ke mo te rá pi ás ke ze lé sek so -
ro za tán esett át. Ele in te úgy tûnt,
hogy be vál nak, de a be teg ség két hó -
nap pal késôbb is mét fel buk kant az
ideg rend szer ében. 23 éve sen hunyt
el.

Az ada tok sze rint 2011-ben há rom
to bor zá si cik lus ban min den 80, a
Vas ku po lá nál szol gá ló ka to na kö zül
egy nél rá kot di ag nosz ti zál tak. 240
ka to ná ból hat nál di ag nosz ti zál tak rá -
kot szol gá la ta so rán vagy köz vet le -
nül utá na.

Beni Ganc az egyik Vas ku po la-üteg
mel lett

Fo tó: vé del mi mi nisz té ri um 
saj tó osz tá lya

A Cáhál szóvivôi egy sé ge ki je len -
tet te, hogy a had se reg a ka to nái
egész sé gét tart ja a leg fon to sabb nak,
és azon dol go zik, hogy fenn tart sa és
fel ku tas sa a ki vé te les be teg sé ge se te -
ket. Azt is hoz zá tet ték, hogy az ese -
tek át fo gó át te kin té se so rán nem ta -
lál tak túl zott ará nyú meg be te ge dést a
Vas ku po lá nál szol gá lók kö ré ben, to -
váb bá hogy a Vas ku po la-üte gek kö -
rü li su gár zá si szin tet a szak em be rek
fo lya ma to san ellenôrizték.

ni az ellenôrzés alól ki csú szó sza po -
ro dá suk nak, és pe dig mi nél több kó -
bor ál lat be fo gá sá val és ivar ta la ní tá -
sá val. Ame lyik macs ká nak hi ány zik
az egyik fü le hegyébôl, azon már
vég re is haj tot ták. A gond csak az,
hogy bár az anya gi fe de zet meg len -
ne, nincs er re elegendô kép zett szak -
em ber.

Ho gyan kezdôdött az egész?
Va la mi kor az öt ve nes évek ben a

bú za tá ro ló si lók ban meg je len tek az
ege rek, és sú lyos ká ro kat okoz tak a
ga bo na tar ta lé kok ban. Vegy sze res
meg ol dás ak kor nem jö he tett szó ba,
csak a létezô leg ter mé sze te sebb: a
macs ka. Amibôl, és ez ma hi he tet -
len nek tû nik, nem volt elég.
Repülôgép-rakományokként im por -
tál tunk ci cá kat Eu ró pá ból, akik meg
is ol dot ták a rág csá ló mi zé ri át – majd
las san, de an nál biz to sab ban ôk
kezd tek sza po rod ni.

***
So kan van nak olyan macskaked-

velôk, aki ket nem von za nak a ké -
nyes és drá ga faj ták, ha nem meg -
elég sze nek egy ma guk hoz édes ge tett

ut ca ci ca házikedvenccé fo ga dá sá val.
Így tett e so rok író ja is. És nem

bán ta meg sem ô, sem a csa lád tag gá
avan zsált cir mos.

A tár sa da lom tu do mány ku ta tá si te -
rü le te le het ne, hogy mi lyen ré te gek
ete tik és eset leg fo gad ják be eze ket az
ér tel mes és sze re tet re vá gyó há zi ál la -
to kat. A vá lasz alig ha nem úgy szól,
hogy az iz ra e li tár sa da lom min den ré -
te ge, akik kö zül ki emel ked nek az
orosz aj kú olék és a vi lág ellenkezô
végérôl ér ke zett ame ri ka i ak.

Akik nek vi szont nem akad gaz di,
azok nak a ha nyag, ren det len iz ra e li -
ek jó vol tá ból jut min den föl di jó: a
te mér dek ki do bott élelmiszerbôl lak -
má roz hat nak. És ez már a mi nisz té ri -
u mi ha tó sá gok nak is gon dot okoz,
hi szen egész ség ügyi koc ká za tot je -
lent a la kos ság szá má ra.

Az ön kor mány zat ok és az
állatvédôk kö zös kez de mé nye zé sé re
nem ré gi ben a na gyobb vá ro sok ba
macskaetetô há zi kó kat kezd tek te le -
pí te ni, aho vá élel met és friss vi zet le -
het el he lyez ni.

Hal mos Lász ló

Dél utá ni szi esz ta Tel-Avivban

Ve te rá nok sze rint rák be teg sé gük
ös  sze függ a szol gá la tuk kal
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A má so dik vi lág há bo rú vé gén a szö vet sé ges csa pa tok sza -
ba dí tot ták fel a ná ci kon cent rá ci ós tá bo ro kat. A szen ve dés
ka pu in be lép ve, a harc edzett ka to nák elé olyan ké pek tá rul -
tak, ami ket késôbb sze ret tek vol na el fe lej te ni, de leg több jü -
ket éle tük vé gé ig gyö tör ték az ot ta ni em lé kek. So kuk nak
ököl be szo rult a ke ze, és a dü höt sok szor tet tek kö vet ték.

Az elsô na gyobb kon cent rá ci ós tá bor, ame lyet fel sza ba dí tot tak,
a len gyel or szá gi Lublin köz vet len kö ze lé ben ta lál ha tó Majdanek
volt. 1944 ta va szán az SS eva ku ál ta a fog lyok és a tá bo ri sze -
mély zet leg na gyobb ré szét. A fog lyo kat nyu ga tabb ra ta lál ha tó lá -
ge rek be küld ték, így pél dá ul Gross-Rosenbe, Ausch witz ba és
Mauthausenbe, ír ja a Dí vány cik ké ben a tör té nész ku ta tó.

Ami kor a szov jet csa pa tok jú li us vé gén Majdanek fe lé kö ze -
led tek, a meg ma radt sze mély zet si et ve el hagy ta a hely színt,
anél kül, hogy tel je sen meg sem mi sí tet te vol na a bi zo nyí té kok kal
együtt. A ka to nák vé gül jú li us 22-én éj sza ka ér kez tek meg, és a
tá bor ban szá mos olyan fo gol  lyal ta lál koz tak, aki ket ta vas  szal
nem eva ku ál tak – ezek több sé ge szov jet ha di fo goly volt –,
emel lett szám ta lan bi zo nyí té kot is ta lál tak az itt el kö ve tett tö -
meg gyil kos ság ra. Új ság író kat hív tak a tá bor ba, hogy ôk is a sa -
ját sze mük kel lát has sák az ott tör tént bor zal mak bi zo nyí té ka it.

Fel tá rul a ha lál gyár ka pu ja
Hat hó nap pal késôbb, 1945. ja nu ár 27-én a szov jet csa pa tok

fel sza ba dí tot ták a leg na gyobb ha lál gyá rat, Auschwitzot. Az
egy sé gek meg ér ke zé sét megelôzô he tek ben a tá bor ve ze té se ar -
ra kényszerítette a fog lyok több sé gét, hogy ha lál me ne tek ben
nyu gat fe lé vo nul jon. Így rö vid úton el pusz tí tot ták azo kat, akik
kép te le nek vol tak az erôltetett me net re.

Ami kor be lép tek a lá ger te rü le té re, a szov jet ka to nák ös  sze sen
hat ezer, csontsovány fog lyot ta lál tak élet ben. Ahogy
Majdanekben, úgy Ausch witz ban is ren ge teg bi zo nyí té kot ta lál -
tak az el kö ve tett tö meg gyil kos sá gok ra. A vis  sza vo nu ló né me tek
ugyan el pusz tí tot ták a tá bor rak tá ra i nak nagy ré szét, de a meg-
maradtakban meg ta lál ták az ál do za tok sze mé lyes hol mi ját. E
sze mé lyes tár gyak kö zött több száz ezer fér fi öl töny, több mint
800 ezer nôi ru ha da rab és ren ge teg em be ri haj volt, ezen kí vül
tízezerszámra bôröndök is. A következô hó na pok ban a szov jet
egy sé gek to váb bi lá ge re ket sza ba dí tot tak fel a bal ti ál la mok ban
és Len gyel or szág ban. Nem sok kal Né met or szág 1945. má ju si
ka pi tu lá ci ó ja elôtt fel sza ba dí tot ták a stutthofi, sachsenhauseni
és ravensbrücki kon cent rá ci ós tá bort is.

Rö vid del Majdanek el fog la lá sa után Heinrich Himmler el ren -
del te, hogy a meg szállt ke le ti te rü le te ken ta lál ha tó ös  szes lá ger
la kó ját eva ku ál ják a bi ro da lom belsô te rü le te i re. Így ami kor a
szö vet sé ges csa pa tok fo ko za to san el fog lal ták a né met te rü le te -
ket, sok tíz ezer, kon cent rá ci ós tá bor ban fogvatartottal ta lál koz -
tak, akik ere de ti leg más hol ra bos kod tak. E fog lyok döntô több -
sé ge kó ro san alul táp lált volt és olyan be teg sé gek ben szen ve dett,
amelyekrôl a ka to nák azt hit ték, hogy Eu ró pá ból jó val ko ráb ban
el tûn tek.

Buchenwaldi ri a dó
A weimari Buchenwald tá bo rá ban kom mu nis ták ál tal irá nyí -

tott el len ál lá si moz ga lom mû kö dött, amely töb bek kö zött sza bo -
tál ta a ha di ipa ri ter me lést is. A moz ga lom ban részt vett min den
fog va tar tott nem zet képviselôje, így né me tek, oro szok, ma gya -
rok, len gye lek, oszt rá kok, cse hek és szlo vá kok is. 1944 ta va szá -

tól a lá ger la kók szá ma ro ha mo san emel ke dett, vé gül mint egy
110 ez ren vol tak már. A zsú folt ság mi att so kan kény te le nek vol -
tak sát rak ban ten get ni nap ja i kat, és az amúgy is si lány élel me -
zés to vább rom lott.

1945 áp ri li sá ban az SS mint egy 30 ezer fog lyot eva ku ált
Buchenwaldból, de az el len ál lás si ke re sen meg aka dá lyoz ta to -
váb bi cso por tok el szál lí tá sát, il let ve a tá bor tel jes ki ürí té sét. Áp -
ri lis 11-én az SS ös  sze gyûj tött több mint 800 gye re ket, hogy
más ho vá vi gyék ôket, azon ban a fog lyok úgy dön töt tek, nem
ad ják ki ôket, és lá za dás tört ki. Mielôtt az ese mé nyek drá mai
for du la tot ve het tek vol na, ko ra dél után meg ér ke zett az ame ri kai
6. pán cé los had osz tály, és a tá bor fel sza ba dult.

A fel sza ba du lás után
A fel sza ba dí tók el mond ha tat lan kö rül mé nyek kel szem be sül -

tek a tá bo rok ban, ahol holt tes tek áll tak hal mok ban te me tet le nül.
Bár az Auschwitz-jegyzôkönyvek óta a nyu ga ti köz vé le mény
nagy részt tu dott a lá ge rek ben tör tént rémtettekrôl, csak ezek fel -
sza ba dí tá sa után de rült fény a ná cik ál tal el kö ve tett bûn cse lek -
mé nyek mind egyi ké re. A be vo nu ló szö vet sé ge sek az zal szem -
be sül tek, hogy a fog lyok nagy ré sze moz gó csont vá zak hoz ha -
son lít a sú lyos alul táp lált ság mi att, má sok pe dig már moz dul ni
sem tud tak. A szám ta lan fertôzô be teg ség mi att sok tá bor ban az
épü le te ket fel gyúj tot ták a be vo nu lók, így pró bál ván meg aka dá -
lyoz ni a jár vá nyok el ha ra pó zá sát, amelyektôl na gyon tar tot tak.

Az, hogy a ná cik pró bál tak lehetôség sze rint min den nyo mot
el tün tet ni a tá bo rok ban tör tént em ber te len sé gek kel kap cso lat -
ban, azt mu tat ja, hogy ag gód tak a sú lyos re tor zi ók mi att. A fé -
lel mük nem volt alap ta lan, mert szám ta lan eset ben elôfordult,
hogy a be vo nu ló szö vet sé ge sek spon tán ön bí rás ko dás ba kezd -
tek fel há bo ro dá suk ban. En nek egyik pél dá ja a dachaui tá bor fel -
sza ba dí tá sa után tör tént ese mény sor.

Az ame ri kai 42., Szi vár vány gya lo gos had osz tály ka to ná i nak
sze me elôtt a po kol ele ve ne dett meg: [A] tá bo ron kí vül egy
Buchenwaldból ér ke zett sze rel vény, mint egy 50 va gon, mind -
egyi ken leg alább 30 holt test. Na pok óta áll ha tott így anél kül,
hogy a fog lyok élel met vagy vi zet kap tak vol na. A leg töb ben
szom jan vagy éhen hal tak. Mielôtt meg ér kez tünk vol na, az SS
ne héz gép pus kák kal lôtte vé gig a sze rel vényt – em lé ke zett vissza
egy köz le gény az ott ta pasz tal tak ra.

A tá bor ban to váb bi hul la he gye ket ta lá ló ame ri kai ka to nák ez -
után szin te eszü ket veszt ve el kezd ték mód sze re sen ki vé gez ni a
tá bort ôrzô, ma gu kat meg adó SS-ka to ná kat. Fon tos meg em lí te -
ni, hogy az ere de ti ôrszemélyzet a pa rancs nok kal, Mar tin
Gottfrieddel együtt már ko ráb ban el me ne kült, az ame ri ka i ak ál -
tal itt ta lált SS-ek né hány nap pal ko ráb ban ér kez tek a tá bor
külsô ôrzésére, és az ott el kö ve tett gyil kos sá gok hoz gya kor la ti -
lag sem mi kö zük nem volt.

A szö vet sé ges ka to nák lát tán a fog lyok kü lön fé le mó do kon
re a gál tak: volt, aki az elekt ro mos ke rí té sen át mász va pró bált
azon nal ta lál koz ni ve lük, ôk ott lel ték ha lá lu kat. Vol tak olya nok
is, akik azon nal rá ve tet ték ma gu kat az ôrökre, és rö vid idô alatt
több mint 40 SS-ka to nát ver tek agyon. Eköz ben az ame ri kai ka -
to nák tü zet nyi tot tak az ôrökre, több mint 100-at meg öl tek, töb -
bek kö zött a ka to nai kór ház ban ta lált se be sül te ket is. A
következô két-há rom óra tör té né se i nek do ku men tá lá sa ma már
le he tet len – an  nyi biz tos, hogy a mint egy 350 to váb bi SS-ka to -
na több sé gét a tá bor fa lá nál ké zi fegy ver rel és gép pus ká val
szisz te ma ti ku san lelôtték. Az ame ri kai egész ség ügyi ala ku lat

tag jai a meg se be sí tett, de még élet ben lévô né me tek nek nem
nyúj tot tak elsôsegélyt.

Tit ko sí tott ira tok
Ma már ne he zen tud juk be le kép zel ni ma gun kat azok nak a ka -

to nák nak a bôrébe, akik a nor man di ai part ra szál lás óta szám ta -
lan har ci cse lek mény ben vet tek részt, és ren ge teg baj tár su kat
lát ták meg hal ni. Ugyan ak kor az igaz ság szol gál ta tás min den
eset ben a bí ró ság dol ga, és a bün te tés sem azo kat súj tot ta, akik
a kon cent rá ci ós tá bo rok rab jai el len a bû nö ket el kö vet ték. A lá -
ge rek ben ta pasz tal tak azon ban olyan in du la to kat ge ne rál hat tak,
ame lye ket fegy ver rel a ke zük ben nem tud tak ural ni.

A dachaui eset után hi va ta los el já rás in dult a tör tén tek tisz tá -
zá sá ra. Az ame ri kai il le té ke sek sürgôsen le zár ták a vizs gá la tot,
és a ke let ke zett ira tok nagy ré szét tit ko sí tot ták, egy ré szük az el -
múlt 25 év ben vált ku tat ha tó vá.

Más he lye ken is tör tén tek ha son ló ki há gá sok. Vis  sza em lé ke -
zé sek ta nú sá ga sze rint Bergen-Belsen tá bo ra i ban a fel sza ba dí tó
an gol csa pa tok vizs gá lat után a fog lyok ke zé re ad ták a
kegyetlenkedô ôröket és ká pó kat, akik rend sze rint vá lo ga tott
kín zá sok után öl ték meg ôket. A ju go szláv par ti zá nok ál tal fel -
sza ba dí tott Bor mun ka tá bo rá ban ma gyar ke ret le gé nye ket öl tek
meg par ti zá nok és fogvatartottak ve gye sen.

Egy Sachsenhausenben fel sza ba dult volt tisztviselô késôbb
így em lé ke zett az ese mé nyek re: Má jus 3-ra vir ra dó haj na lon az
ôrségünk ma gunk ra ha gyott egy út men ti ma jor ban, ek kor az
oro szok cca. 5-10 km-nyi tá vol ság ra vol tak. Mi kor sza ba dok let -
tünk, má sod ma gam mal az erdôben buj ká ló SS-ek re men tünk va -
dász ni ta lált gép pisz toly ok kal.

Poszt tra u más ál la pot ban
Vis  sza em lé ke zé sek sze rint a leg na gyobb kon cent rá ci ós tá bo -

rok egy ré szé ben tör tén tek at ro ci tá sok az ôrökkel, ká pók kal
szem ben. Négy tá bor ese té ben – Bergen-Belsenben,
Dachauban, Mauthausenben és Buchenwaldban – az ame ri kai
és an gol ala ku la tok tag jai a fel sza ba dí tott tá bor la kók kal to rol ták
meg az ôrökön a ko ráb bi ke gyet len ke dé se ket, azon ban fon tos
hang sú lyoz ni, hogy ezek ben te vé ke nyen rend kí vül ke vés egy -
ko ri fogvatartott vett részt. A meg tor lá sok a leg több eset ben a
tá bo ro kat fel sza ba dí tó ka to nai ala ku la tok szám lá já ra ír ha tók.

A fel sza ba dí tott fog lyok jelentôs ré sze nem is volt olyan fi zi -
kai és men tá lis ál la pot ban, hogy ilyen meg tor lá sok ban részt ve -
gyen, más ese tek ben pe dig azért nem volt er re lehetôségük, mert
az ôrök még a fel sza ba dí tás elôtt el hagy ták a tá bort. A fog lyok
jog gal érez tek mér he tet len dü höt. So kan egész csa lád juk el vesz -
té sét gyá szol ták, még sem ve te med tek vol na ha son ló cse le ke de -
tek re.

A fel fog ha tat lan mé re tû és men  nyi sé gû szen ve dés után so kan
kép te le nek vol tak be szél ni a ve lük történtekrôl. Szám ta lan ese -
tet le het ne so rol ni, ami kor egy ko ri fog lyok éle tük vé gé ig egy
szót sem ej tet tek a tá bo ri eseményekrôl. A ma már pszi chi át ri ai
alap ve tés nek szá mí tó poszttraumásstressz-szindróma sok szor
fel nem fog ha tó cse lek mé nyek re sar kallt egy ko ri gyôzteseket és
legyôzötteket, fogvatartókat és fogvatartottakat. A sze ren csé -
sebb nem ze dé kek el sem tud ják kép zel ni, min men tek ke resz tül
a há bo rú, a tá bo rok túlélôi, ezért ítél kez ni sincs jo gunk fe let tük
– de em lé kez he tünk a tra gi kus tör té né sek re.

Tu lok Pé ter

A tá bo rok ban ta lált ál la po tok gyil kos dü höt éb resz tet tek a fel sza ba dí tók ban

Az Oradour-sur-Glane-ban meg gyil kolt zsi dók em lék táb lá ja

Száll jon ma gá ba min den hívô és nem hívô em ber,
hogy meg lás sa, ho va ve zet het a gyû lö let

„Csend. Itt as  szo nyok és gyer -
me kek szá za it mé szá rol ták le a ná -
cik. Aki er re jár, száll jon ma gá ba,
aki hívô, mond jon egy imát az ál -
do za to kért és csa lád ja i kért. Nyu -
god ja nak bé ké ben, mert ôk él nek
az örök ké va ló ság ban!” – ez a fel -
irat ol vas ha tó fran ci á ul az
oradouri már tír fa lu temp lo má nak
rom ja in.

A Fran cia or szág dél nyu ga ti ré szé -
ben ta lál ha tó Oradour-sur-Glane ne -
ve össze forrt a má so dik vi lág há bo rú
bor zal ma i val, és a ná ci bar bár ság
szim bó lu má vá vált.

1944. jú ni us 10-én a fa lut po rig
rom bol ták a Waffen-SS tag jai. 642
sze mélyt – 190 fér fit, 245 nôt és 207
gyer me ket – gyil kol tak meg. A
nôket és a gye re ke ket a he lyi temp -
lom ba zár ták, majd rá juk gyúj tot ták
az épü le tet. A fér fi a kat elôbb paj ták -
ba te rel ték, ahol le gép pus káz ták
ôket. Egy túlélô sze rint a ná cik fôleg
a lá bak ra cé loz tak, hogy moz gás kép -
te len né te gyék ál do za ta i kat, majd a
nôkhöz és a gye re kek hez ha son ló an
ôket is tûz ha lál ra ítél ték.

A tö meg mé szár lás elkövetôi több
mint 200-an vol tak, de kö zü lük mind -
ös  sze 21-en ke rül tek bí ró ság elé.

A há bo rú után a ha tó sá gok éve kig
igye kez tek el tus sol ni az ügyet, ám a
né hány túlélônek és a meg gyil kol tak
hoz zá tar to zó i nak nyo má sá ra 1953-
ban vég re sor ke rült egy tár gya lás ra,
ahol alig 32 óra alatt meg szü le tett a
dön tés. Két em bert ha lál ra ítél tek, a
töb bi ek re pe dig eny he bün te té se ket
szab tak ki.

Ha ma ro san a ha lá los íté le te ket
élet fogy tig lan ra vál toz tat ták, ám né -
hány év vel késôbb már az élet-
fogytiglanosok is sza ba don él het ték
az éle tü ket. Nem egy kö zü lük si ke -
res vál lal ko zó lett.

A ször nyû bûn cse lek mény fô
felelôse, kitervelôje, Heinz Lamme-
ring a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság ban bé ké ben és tehetôsen élt, és
bün tet le nül halt meg.

A te le pü lést 1999-ben hi va ta lo san
is már tír fa lu vá nyil vá ní tot ták, és em -
lék köz pon tot hoz tak lét re (a kép a
köz pont nyil vá nos ar chí vu má ból
szár ma zik). Túl zás len ne azon ban azt
mon da ni, hogy en nek az em be ri ség
és em be ri es ség el len el kö ve tett tö -
meg gyil kos ság nak min den rész le te
is mert a nyil vá nos ság elôtt.

A Stasi-akták meg nyi tá sa után
ugyan is újabb elkövetôk ne vé re de -
rült fény, ezért a ku ta tá sok 76 év vel
az iszo nya tos mé szár lás után is zaj -
la nak.

A már tí rok közt ta lál juk az 1893-
ban Bu da pes ten (Óbu dán) szü le tett
Kanzler Jó zse fet (Joseph Kanzler) és
csa lád ját is.

Kanzler Jó zsef nek már a nagy szü -
lei is Óbu dán él tek. A különbözô
anya köny vi és más fel jegy zé sek sze -
rint feltehetôen igen val lá sos, sok -
gyer me kes zsi dó fa mí lia volt az óbu -
dai Kanzler csa lád a 19. szá zad má -
so dik fe lé ben. Jó zsef szü le i nek, K.
Ja kab nak és Neuberger Ber tá nak
(Berthe, Bet ti, Babett) igen ke ser ves
és sok tra gé di á val átszôtt élet ju tott.

Ja kab, hogy meg ke res se csa lád já -

nak a betevôt, min den fé le mun kát el -
vál lalt. Dol go zott ku pa kos ként, nap -
szá mos ként, hor dár ként.

Jó zsef szü le té se elôtt a szülôk már
több gyer me kü ket is el vesz tet ték.
Volt köz tük olyan, aki csecsemôkor-
ban halt meg, és volt, aki 4 éve sen,
ka nya ró ban. Jó zsef nek két test vér ét
si ke rült va la men  nyi re meg ta lál nom.
Egyi kük Bu da pes ten hunyt el a 30-as
évek ele jén. Fog lal ko zá sá hoz azt ír -
ták: köz szol ga. Egy má sik fi vér Jó -
zsef hez ha son ló an kül föld re ment a
20-as évek ele jén, és Bécs ben ala pí -
tott csa lá dot. Késôbb azon ban visz -
 sza tért fe le sé gé vel és gyer me ke i vel
Ma gyar or szág ra.

Kanzler Jó zsef azon ban so sem jött
vis  sza. Sem a kor, sem az anya gi
hely ze te nem tet te ezt lehetôvé. 30
éve sen Strasbourgban dol go zott
ügy nök ként, ke res ke del mi uta zó -
ként, de min den mun kát el vál lalt,
ami re csak lehetôsége nyílt.

35 éves volt, ami kor fe le sé gül vet -
te a var sói Esther Goldmannt
(Malka, Maria, Marie). Esther var-
rónô volt és ár va. Strasbourgba egy
fi vér ének köszönhetôen ke rült.

Eu ró pá ban egy re or da sabb esz mék
ter jed tek és tom bolt a gaz da sá gi vi -
lág vál ság, ami kor az if jú pár meg -
kezd te kö zös éle tét. Jó zsef (ek kor
már Joseph) ki ta nul ta a fod rász mes -
ter sé get, és önál ló ott hont te rem tett a
csa lád já nak Schiltigheimben, ahol
ha ma ro san sa ját üz le tet is nyi tott.
Elsô gyer me kük, Dora Bel la 1930-
ban szü le tett. Ôt kö vet te Simone
1934. jú li us 12-én. Vis  sza fo gott, zár -

kó zott éle tet él tek. Joseph és Esz ter
so sem ta nult meg ren de sen fran ci á ul.

1939-ben eva ku ál ták Schiltigheim
la kos sá gát. A Kanzler csa lád
Oradour-sur-Glane-ban kez dett új éle -
tet, ahol igye kez tek be il lesz ked ni a
kö zös ség be, de val lá suk ról, szár ma zá -
suk ról nem be szél tek. Joseph fod rász -
ként dol go zott. Raj tuk kí vül la kott egy
má sik zsi dó csa lád is a te le pü lé sen, de
a he lyi ek ha tud ták is ró luk, hogy zsi -
dók, nem fed ték fel a tit ku kat.

1944 jú ni u sá ig a Kanzlerek vi -
szony la gos nyu ga lom ban él tek. Bi -
zo nyá ra hoz zá juk is el ju tott a hír,
hogy 1944. jú ni us 6-án a szö vet sé ge -
sek part ra száll tak Normandiánál.
Ta lán re mény ked tek. So sem tud juk
meg. 1944. jú ni us 9-én elôbb Tulle

vá ro sá ban kez dett vé res mé szár lás ba
az SS. Feltehetôen az volt a cél juk,
hogy meg tör jék a fran cia el len ál lást,
és ez zel gyen gít sék a szá raz föld ön
csat la ko zá su kat a szö vet sé ge sek hez.
Jú ni us 10-én a ná cik már nem ér ték
be en  nyi vel. Oradour fe lett sá tán ként
ül tek tort.

Joseph Kanzler va la me lyik paj tá -
ban lett égô ál do zat. Esthert, Dorát
és Simone-t a ka to li kus temp lom ban
gyil kol ták meg.

Aki hívô, mond jon ér tük és a töb -
bi oradouri ál do za tért imát. És száll -
jon ma gá ba min den hívô és nem
hívô em ber, hogy meg lás sa, ho va ve -
zet het a gyû lö let.

Kaczvinszky Barbara
/Városi Ku rír



71998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLETÚJ ÉLET 72021. JÚ NI US 15.

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

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

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

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft

Kül föld re 6800 Ft/év
USA és Iz ra el: 7500 Ft/év

Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô
az ak tu á lis ár fo lya mon.
OTP bank szám la szám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

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

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

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

Nyom dai mun kák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy Lász ló

ISSSN 0133-1353

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.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa
ga ran ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay

NAP TÁR
Jú ni us 18., pén tek Támmuz 8. Gyer tya gyúj tás: 8.26

Jú ni us 19., szom bat Támmuz 9. Szom bat ki me ne te le: 9.47

Jú ni us 25., pén tek Támmuz 15. Gyer tya gyúj tás: 8.27

Jú ni us 26., szom bat Támmuz 16. Szom bat ki me ne te le: 9.48

Jú ni us 27., va sár nap Támmuz 17. Böjt

Nádasdy Ádám
nyel vész nem ré gi ben
a jid dis nyelv tit ka i -
ról és érdekességei-
rôl be szélt a Csányi5
Facebook-oldalán.

„A jid dis a zsi dó ság
egyik nyel ve, ám
nyel vé sze ti leg a né-
metbôl ered. Az úgy -
ne ve zett askenázi zsi -
dó ság elsôsorban Ke -
let-Eu ró pá ban hasz -
nál ta/hasz nál ja. Olyan
he lyen »élt«, ahol a
né met kul tú ra már
nem iga zán szá mí tott,
mint Len gyel or szág,
Uk raj na, Lit vá nia,
Ro má nia, il let ve Ma -
gyar or szág tá vo lab bi
ré sze in: Kár pát al ján
vagy Máramaroson –
kezd te az elôadást
Nádasdy.

Azo kon a te rü le te -
ken, ame lye ken volt né met is ko la, és
ôrizték a kul tú rát, ez a nyelv nem tu -
dott továbbfejlôdni. A jid dist
beszélôk hé ber be tû ket hasz nál tak,
min dent fo ne ti ku san, ci rill be tûk kel
ír tak le.

Az askenázi zsi dó ság nagy részt a
szlá vok kö zött élt, mi u tán a kö zép -
kor vé ge fe lé Ke let-Eu ró pá ba ván -
do rolt. A »magukkal vitt« né met
nyelvbôl év szá zad ok alatt ala kult ki
a jid dis. Ôriznek né hány ar cha iz -
must, mint pél dá ul a mir szót.

A jid dis te hát ha gyo má nyos hé ber
be tûk kel le írt, alapvetôen né met
struk tú rá jú nyelv, amely ben szá mos
szláv jö ve vény szó van.

A 20. szá zad elsô fe lé ben a Du -
nán túl vi dé ki ré sze in a »német
alapú« jid dist is hasz nál ták, ez volt a
»zsidós német«, szláv ság nél kül.
Saj nos ez a faj ta be széd mód már el -
tûnt. Egy részt azért, mert na gyon
egy sze rû em be rek hasz nál ták, akik
ál do za tá ul es tek a holokausztnak,
más részt a ci vi li zá ló dás mi att: akik
Ma gyar or szá gon né me tül be szél tek,
azok az ere de tit hasz nál ták.

A vi lág iro dal mi le xi kon ban a
karikaturisztikus zsi dós be széd
nagy vá ro si vál to za ta ként van szá -
mon tart va a jid dis. Ott jidliként sze -
re pel, és jellemzôen a ká vé há zi vic-
celôdést je len ti. 

A ma gyar min den nap ok ban szá -
mos jid dis szót hasz ná lunk.

A rüfkét olya nok is hasz nál ják,
akik nek fo gal muk sincs ar ról, hogy

Gyógy szer és tá mo ga tás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti (nem ál lan dó) tá mo ga tást 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.

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

Jú ni us 20., va sár nap
Nagykáta 11.00 temetô
Gyön gyös 11.00 temetô
Eger 14.00 temetô
Deb re cen 10.00 temetô

Jú ni us 27., va sár nap
Ka pos vár 11.00 temetô
Sze ged 10.00 haj da ni get tó

11.00 zsi na gó ga
Veszp rém 14.00 temetô
Gyu la 11.00 temetô
Bé kés csa ba 15.00 Li ge ti zsi na gó ga
Mis kolc 11.00 avasi temetô
Hódmezôvásárhely 17.00 zsi na gó ga
Dom bó vár 14.00 temetô
Új pest-Rá kos pa lo ta 18.00 zsi na gó ga kert

Jú li us 4., va sár nap
Szek szárd 10.30 mûvelôdési ház
Pá pa 16.00 új zsi dó temetô
Sop ron 11.00 temetô
Jász be rény 11.00 temetô
Pest er zsé bet 10.00 temetô
Szom bat hely 11.00 zsi na gó ga
Kar cag 11.00 temetô
Pécs 10.00 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.

Zsi dó nôk, akik a hát rá nyok 
el le né re is meg áll ták a he lyü ket

A nu me rus clausus tör vény al kal ma zá sá val meg bí zott egye te mi vezetôk
több sé ge nem szo rult biz ta tás ra: a bal ol da li és a zsi dó felvételizôk mel lett a
nôket érintô ren del ke zést is túl tel je sí tet ték. A leg több bu da pes ti egye tem az
1920-as évek kö ze pé ig csak a leg rit kább eset ben en ge dé lyez te nôi hall ga tók
be irat ko zá sát.

A köz nyelv ben nu me rus claususként em le ge tett ren del ke zés az I. vi lág há bo -
rút követô kor szak Eu ró pá já nak elsô zsi dó el le nes tör vé nye volt. Ez fe lül ír ta az
ad di gi ma gyar or szá gi gya kor la tot, amely min den érett sé gi bi zo nyít vánnyal ren-
delkezô di ák szá má ra biz to sí tot ta az egye te mi be irat ko zás jo gát; 1920-tól a val -
lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri um az egye te mi ha tó sá gok ja vas la ta alap ján
éven te ál la pí tot ta meg a felvehetô di á kok ke ret szá mát, ol vas ha tó a Ki bic cik ké -
ben. A tör vény azon ban mes  sze túl ment az egye tem re felvehetôk szá má nak kor -
lá to zá sán: a ta nu lás hoz va ló jo got po li ti kai, val lá si, ne mek sze rin ti és al kal ma -
zá sá ban gyak ran fa ji kri té ri u mok hoz kö töt te, s ez zel meg szün tet te a felsôok-
tatásban ad dig érvényesülô li be rá lis jogegyenlôséget.

Az 1920-as tanévtôl kezd ve az egye tem re jelentkezôket elsô lé pés ben „nem zet -
hû sé gi” és „er köl csi te kin tet ben fel tét le nül meg bíz ha tó sá gi” szem pont ok alap -
ján szûr ték meg, s a felsôbb év fo lyam ok ról is ki zár ták a for ra dal mak alatt sze -
re pet vál la ló, bal ol da li di á ko kat, mint pél dá ul a Ga li lei Kör tag ja it.

A tör vény vég re haj tá si uta sí tá sá nak 3. pa ra gra fu sa elôírta, hogy a tu do mány -
egye te mek az éves ke ret szá mot az or szág te rü le tén la kó egyes nép faj ok és nem -
ze ti sé gek ará nyá nak megfelelôen tölt sék be. Az uta sí tás hoz csa tolt táb lá zat az
iz ra e li tá kat kü lön nem ze ti ség nek vé ve, né pes ség be li ará nyu kat 6 szá za lék ban
ál la pí tot ta meg, s eb ben a szám ban ma xi mál ta a felvehetô zsi dó di á kok ará nyát.

A tör vény egy toll vo nás sal meg szün tet te a zsi dók 1867-es jo gi eman ci pá ci ó -
ját, amen  nyi ben iz ra e li ta fe le ke ze tû ma gya rok he lyett zsi dó nem ze ti sé gû nek
minôsítette ôket.

A nu me rus clausus tör vény al kal ma zá sá val meg bí zott egye te mi vezetôk több -
sé ge nem szo rult biz ta tás ra: a bal ol da li és a zsi dó felvételizôk mel lett a nôket
érintô ren del ke zést is túl tel je sí tet te: bár az uta sí tás sze rint a be töl tet len he lyek -

Jid dis – az is me ret len ismerôs

ez zsi dó szó és nôi név – jid dis ki ej -
tés sel. Mond juk úgy, hogy a ma -
gyar ban kön  nyû nôcskét je lent.

A jid dis az ame ri kai csa lád ne vek -
ben is meg je le nik.

Ezek a ne vek még a szá zad for du -
ló kör nyé kén, a nagy ki ván dor lás kor
szü let tek, ami kor az egy sze rû zsi dó
em be rek meg ér kez tek Ame ri ká ba.
A be ván dor lás kor a tisztviselô kér -
dez te a ne vet, mi re a be ván dor ló
pél dá ul csak azt is mé tel get te, hogy
»Sheyn«, mi re a tiszt »az an gol fü le
szerint« azt ír ta a pa pír já ra, hogy

Shane. Így tör tént, hogy a zsi dó em -
ber nek be le kel lett törôdnie: ak kor -
tól más képp ír ják a ne vét. 

Ka rin thy a da rab ról böl csel ked vén
Sa la mon szá já ba ad ja a ma ga böl -
csel ke dé sét. Na gyon ér de ke sen van
meg csi nál va. Fi gyel jék meg az ó és
az a han gok ke ve re dé sét.

Ha lát nak va la mit, ami ha son lít a
né met re, ne ja vít sák ki, ne nyúl ja nak
hoz zá, mert az úgy szép, ahogy van.
Kü lön böz zék egy ki csit a némettôl,
és ak kor azt mond juk: ez egy önál ló
nyelv.”

re nôket rend kí vü li hall ga tók ként fel le he tett ven ni, a leg több bu da pes ti egye tem
az 1920-as évek kö ze pé ig csak a leg rit kább eset ben en ge dé lyez te nôi hall ga tók
be irat ko zá sát.

A nu me rus clausus tör vény drasz ti ku san csök ken tet te a zsi dó egye te mi hall -
ga tók ará nyát, tí zez rek elôtt zár va el a to vább ta nu lás út ját. A tör vény mel lett a
Hor thy -kor hi va ta los po li ti ká vá emelt an ti sze mi tiz mu sa és a jobb ol da li di ák -
szer ve ze tek fi zi kai ter ror ja to váb bi ez re ket kész te tett ar ra, hogy a há bo rút
követô gaz da sá gi és po li ti kai vál ság évei alatt nagy nél kü lö zé sek árán kül föl di
egye te mek re irat koz za nak be.

Becs lé sek sze rint tí zez res nagy ság rend re tehetô azok nak a ma gyar zsi dó di á -
kok nak a szá ma, akik 1920 és 1938 kö zött kül föl di egye te me ken ta nul tak – hogy
azu tán ha za tér ve több nyi re si ker te le nül pró bál ják ho no sí ta ni, noszt ri fi kál ni or -
vo si vagy mér nö ki dip lo má ju kat. 1938 után a ná ciz mus eu ró pai elôrenyomulása
be zár ta ezt a kis ka put is.

A nu me rus clausus és a nôk kap cso la tá ról au gusz tus 26-án ki ál lí tás is
nyí lik a 2B Ga lé ri á ban. A ki ál lí tás fôszereplôit, a ké pe ken szereplô fi a tal lá -
nyo kat ne héz len ne egy ka lap alá ven ni. Bár mind egyi kük 1900 és 1925 kö zött
szü le tett, szü le té sük he lye és ide je, gaz da sá gi és tár sa dal mi hely ze tük, csa lá di és
kul tu rá lis hát te rük, la kó hely ük, fe le ke ze tük, ap juk fog lal ko zá sa, sa ját ere de ti
szak má juk, késôbbi pá lyá juk sze rint rend kí vül szé les spekt ru mot fog lal tak el.
Ami ben mind an  nyi an osz toz tak, az a ta nu lás sze re te te és a to vább ta nu lás vá gya
volt – és hogy mind nyá juk éle tét alapvetôen be fo lyá sol ta, lehetôségeiket, vá -
lasz tá sa i kat kor lá toz ta, 1945 elôtt meg ha tá roz ta a nu me rus clausus.

u. 45. 06-70-505-5620, www.jungo-
ras.hu

Lá tás sé rült fér fi, 63/181/90, ali-
jázáshoz ke re si pár ját. Fény ké pes
vá la szo kat „Samuel” jel igé re ké rek.

Üz le tünk meg nyi tott, vá sá ro lunk
arany fa zon ék sze re ket 10.000-
25.000 Ft/gr áron, ezüst tár gya kat,
kar órá kat, por ce lá no kat, fest mé nye -
ket, ha gya té kot. VII., Er zsé bet krt.
51. 06-20-312-9060.

Má ria Te ré zia Ga lé ria vá sá rol ré -
gi sé ge ket, arany ék sze re ket: 12.000-
25.000 Ft/gr, fest mé nye ket, bú to ro -
kat, por ce lánt, kar órá kat, köny ve ket,
tel jes ha gya té kot. 20-229-0986.

Nerc, ró ka, min den faj ta szôrme-
bundát vá sá ro lok, tel jes ru ha ne mû-
ha gya té kot, kiegészítôket: 06-20-
229-0986.

El tar tá si vagy élet já ra dé ki
szerzôdést köt ne kö zép ko rú hölgy
idôs sze mél  lyel. 06-70/945-4140.

Wenn ich bin e Rothschild – Ha én gazdag lennék (Topol a Hegedûs a háztetônben)
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...és ide je van a ne ve tés nekBiztosítani akarjuk a zsidó nép és Izrael Állam
létének folytonosságát.

Az Ön öröksége is hozzájárulhat e célhoz.
Keren Hayesod - United Israel Appeal,
a szervezet, amely Izrael részére gyűjt adományt.

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: legacy@kh-uia.org.il
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-7154136, 70-9330068

– Ka to na! Fel tud na vál ta ni egy ez rest?
– Per sze, ha ver.
– Ka to na, így nem be szé lünk egy tiszt tel! Szó val fel tud ja vál ta ni?
– Nem, uram!

***
Szergej és Szerjózsa járôrözik a 20 órá tól élet be lépô ki já rá si ti la lom ide -

jén. Szergej meg lát egy sö tét ala kot, elôkapja a fegy ve rét és le lö vi.
– Te mar ha! – mond ja Szerjózsa –, még csak 10 perc múl va lesz 20 óra, mi -

ért lôtted le?
– Is me rem, mes  sze la kik, úgy sem ért vol na ha za...

Szûcs Te ri iro da lom tör té nész a
Vis  sza tért hoz zám az em lé ke zet cí -
mû blogon örö kí ti meg édes any ja
demenciájának tör té ne tét és az ott -
hon ápo lás él mé nye it, ta pasz ta la ta it.
A blog a nemlehetelfelejteni.word-
press.com cí men érhetô el.

Ami kor anyám a Szov jet uni ó ból
Ma gyar or szág ra jött, ak kor át köl tö zött
az egyik vi lág ból a má sik ba, és az
egyik an ti sze mi tiz mus ból a má sik ba.
A szov jet fé lét is mer te: a zsi dó nak
hang zó név és a köz ke le tû en zsi dós -
nak tar tott ki né zet nem volt jó – ne ki
vi szont mindkettôvel töb bé-ke vés bé
sze ren csé je volt. El tu dott tûn ni a tö -
meg ben, amíg be le nem néz tek a sze -
mé lyes ira ta i ba. Ott a nem ze ti ség rub -
ri ká ba be volt ír va, hogy zsi dó. Em lék -
szem, gye rek ko rom ban több ször is ki -
ja ví tott: iksz vagy ip szi lon nem orosz,
ha nem zsi dó. Ezen min dig
meglepôdtem, en gem itt, Ma gyar or -

Egy 17 éves iz ra e li úszó ta szí tot ta
le a trón ról Hos  szú Ka tin kát

Az iz ra e li Anastasia
Gorbenko 200 ve gye sen
nyert arany ér met a bu da -
pes ti úszó-Európa-
bajnokságon, megelôzve a
ma gyar klas  szist, aki
2010 óta min dig az élen
vég zett eb ben a szám ban.

2010 óta fo lya ma to san
Hos  szú Ka tin ka nyer te a
200 mé te res vegyesúszást
az Eu ró pa-baj nok sá go kon.
A bu da pes ti kon ti nens tor -
nán azon ban a 17 éves
Anastasia Gorbenko és a
brit Abbie Wood is meg-
elôzték a döntôben, ír ja a Ki bic. Az iz ra e li versenyzô új nem ze ti csú csot fel -
ál lít va, 2:09,99-es idôvel lett Eu ró pa-baj nok.

Gorbenko Ha i fán szü le tett, Uk raj ná ból alijázott szülôk gyer me ke ként. Ki -
lenc éves ko rá ban kez dett el úsz ni a Maccabi Kiryat Bialik csa pa tá ban. 2018-
tól a Wingate Sport aka dé mia ke re tei kö zött edzett, s rög tön if jú sá gi olim pi át
nyert Ar gen tí ná ban 200 ve gye sen.

Ô az elsô iz ra e li úszónô, aki Eu ró pa-baj nok sá gon arany ér met tu dott nyer -
ni. Ko ráb ban a nôk kö zött csak Amit Ivri szer zett bronz ér met 100 pil lan gón
még 2012-ben. A fér fi ak nál öt év vel ezelôtt ért el ezüs töt a lon do ni Eu ró pa-
baj nok sá gon Jakov Tomarkin (200 hát) és Gal Nevo (200 ve gyes). 2012-ben
Jonatan Kopelev lett Eu ró pa-baj nok 50 mé te res hát úszás ban.

Kôbányai Já nos:
Hop pon és ott hon ma rad va

a ko ro na ví rus ide jén
Pe dig men  nyi aka dá lyon ha tol tam át, hogy a repülôgépre ül jek. Meg csi nál -

tat tam a PCR-tesztet (igen kel le met len az orr lyu kak ban és a to rok ban), amely
72 órá ig bi zo nyít ja Covid-mentességem. (A két ol tá som – no ha azok ma guk
is ko ro nák: Pfeizerek – nem rúg nak lab dá ba, no ha két iga zol ván  nyal is ren -
del ke zem ró luk.) Ezt az újabb bi zo nyít ványt leg ott ki is nyom tat tam. Át es tem
az iz ra e li egész ség ügyi ha tó sá gok át ver he tet len di gi tá lis ûr lap ja
kérdezôsködésén – egy va ló di aka dály ver se nyen. S ju tal mul meg is kap tam a
szá mot e-mailben, amel  lyel az ér ke zé sem után a Ben Gurion repülôtéren je -
lent kez nem kell egy újabb PCR-tesztért, va la mint egy má sik ha tó ság is meg -
küld te fel szó lí tá sát, hogy Iz ra el ben (a he lyen, ame lyet igen rész le te sen ki kel -
lett e ha tó ság nak szol gál tat ni) men  nyi idôt kell ka ran tén ban ma rad jak.

Az eset leg rám ta padt ví ru so kat ne ut ra li zá ló in téz ke dé sek vé gén, mi u tán
min dent – leg in kább a Covid-mentességemrôl ta nús ko dó do ku men tu mo kat –
el pa kol tam s egy ki csit meg pi hen ni tér tem az éj sza kai in du lás elôtt, jött az
sms, hogy a Ryanair tö röl te a já ra tát Tel-Avivba.

A hi deg zu hany nem ért tel je sen vá rat la nul, hi szen egész nap a hí re ken lóg -
tam. Ál lan dó an a Háárecre és a Jerusalem Postra kat tan tam a ná lam nál oly
smartabb te le fo non. In nen ér te sül tem, hogy a nagy ame ri kai, majd az an gol

Zsi dó nak len ni jó
Jévréjkáj bíty hárásó

A gyôztes iz ra e li Anastasia Gorbenko, az
ezüst ér mes brit Abbie Wood és a bronz ér mes
Hos  szú Ka tin ka Fo tó: MTI/Kovács Ta más

Ár tat la nul

szá gon más hogy in for mál tak, azt hit -
tem, hogy tág, kon túr ta lan, egy mást
va la ho gyan átfedô me ta fo rák ról van
szó. De nem, anyám szá má ra ezek
nem ze ti sé gi ka te gó ri ák vol tak.

Nagy ma mám nak, Bábuskának nem
volt sze ren csé je sem a ne vé vel, sem a
kül se jé vel. Elôfordult, hogy sor ban ál -
lás köz ben hát ra küld ték: a zsi dó men -
jen a vé gé re. A zöld ség bolt ban vi -
szont, ahol dol go zott, zsi dó volt a
fônök, an nak a zsi dó fi á hoz akar ta
hoz zá ad ni anyá mat. Nem kul tu rá lis
get tó volt ez, nem iden ti tás-szi get, ha -
nem pusz tán get tó.

Anyám ba rá tai, szeretôi több nyi re
zsi dók vol tak, és so kan vol tak zsi dók
az elôadók kö zül is, akik kel koncert-
szervezô mun ká já ban ta lál ko zott. Le -
het, hogy ez kul tú ra is volt és iden ti tás
is, mon dom most a Ma gyar or szá gon
hoz zá ta nult fo gal mak kal. Anyám a
szov jet eszt rád vi lá ga kö rül dol go zott

a het ve nes évek ben, ak kor, ami kor a
hír hedt an ti sze mi ta cen zor, Szergej
Lapin ki zár ta a zsi dó éne ke sek több sé -
gét a rá di ó ból, a tévébôl és a kon-
certekrôl, ki hú zat ta ôket a fil mek stáb -
lis tá já ról. El tûn tek, akik nek zsi dó volt
a ne vük vagy az ar cuk – ide gen, te -
szem hoz zá –, és akik va la ha is bár mi -
fé le zsi dó iden ti tást kifejezô dalt éne -
kel tek. Aki ma rad ha tott, az zal egyez -
sé get kö töt tek. Ho gyan mo zog ha tott
anyám eb ben a kö zeg ben, a szov jet
an ti sze mi tiz mus vi lá gá ban? A szi ge te -
ken, a ba rá tok, csa lád tag ok közt, a
sze rel mi vi szo nyok ban megképzôdött
a zsi dó sá ga, min den hol má sutt pe dig
lát ha tat lan ná vált.

Ma gyar or szág ra köl töz ve so ká ig, év -
ti ze de kig nem ta lál ta a zsi dó ság szi ge -
te it. Nem is tu dom, hogy ke res te-e ôket
egy ál ta lán. Itt csak a leg ele jén néz ték a
pa pír ja it: ami kor apám nak szól tak a fe -
let te sei, hogy di csé re tes, hogy a Szov -
jet uni ó ból vá lasz tott fe le sé get, de jó
len ne, ha nem zsi dót hoz na. Ô ezt a nôt
sze re ti, fe lel te apám. Vagy ami kor pá -
ran a kö ze li ro ko nok kö zül azt mond -
ták, nem baj, hogy a Raisza zsi dó.

Hogy pon to san mi lyen an ti sze mi tiz -
mus sal ta lál ko zott itt, Ma gyar or szá -
gon, nem tu dom le ír ni – szá mom ra túl
kö ze li vel. Meg ré mít het te a min dent
át ha tó mi to lo gi kus ha rag, ami nek még
iga zi, élô zsi dók ra sincs szük sé ge ah -
hoz, hogy utál ja ôket, a gyûlölködô
szó for du la tok hét köz na pi sá ga. És nem
akart kettôs ki sebb ség len ni – ô itt
orosz volt. Úgy dön tött, nem lesz töb -
bé zsi dó. És ve le együtt én sem. Ti zen -
négy vagy ti zen öt le het tem, ami kor azt
mond tam ne ki, hogy zsi dó sze ret nék
len ni – éj jel elôvette a szov jet ira to kat,
az óta az va gyok.

Há rom év vel ezelôtt ezt je gyez tem
fel: anyám nak meg kel lett szer kesz te -
nie az em lé ke it. Ar ról a ne héz és sú -
lyos kö vet kez mé nyek kel já ró döntés-
rôl, hogy el hagy ta a Szov jet uni ót, és
késôbb sem köl tö zött vis  sza Ma gyar -
or szág ról, pe dig itt nem érez te ott hon
ma gát. Cen zú ráz ta az iden ti tá sát, ami -
kor a szov jet, ismerôs ál la po tok után
ta lál ko zott a ha ra pós, szá má ra vég te le -
nül ijesztô ma gyar an ti sze mi tiz mus -
sal. Itt egye dül volt zsi dó, úgy hogy el
is dön töt te, töb bet nem lesz az. Most,
ami kor el fe lej tet te a gá ta kat, a nar-
ratívák ke re te it, és az ön cen zú ra szo rí -
tá sa ki ol dott, fel sza ba dul tan zsi dó.
Mond ja is: já jévréjka – jévréjkáj bíty
hárásó. Jó zsi dó nak len ni.

A demencia le het ál dá sos, el fe led te ti
azt, ami év ti ze de ken át meg nyo mo rí -
tott egy éle tet. Anyám nem em lék szik
töb bé a szo ron gás ra és a lát ha tat lan ná
vá lás hasz ná ra: egy sze rû en nem fél.

Má sok kal mást fe led tet el a demen-
cia. Egy ba rát nagy ma má ja azt fe lej -
tet te el, hogy vé ge a holokausztnak. És
min den nap ret te gett, hogy jön nek ér te
és megint de por tál ják. A kö zép sú lyos
stá di um ban, a be teg ség leg kö ze pén a
ta nult vi sel ke dés el tûn het, és meg ma -
rad a csu pasz em ber, vagy egy mély -
sé ge sen mély, fun da men tá lis tu dás.
Az egyik as  szony 45-tôl azt ta nul ta,
ho gyan szok tas sa ma gát a gon do lat -
hoz, hogy vé ge a holokausztnak. A
má sik azt ta nul ta, hogy ne le gyen zsi -
dó. Mind ezek el múl tak.

Anyám tény leg ezt mond ta egy nap:
zsi dó va gyok, zsi dó nak len ni jó. Mi ért,
kér dez tem ak kor döb ben ten, mi ért jó zsi -
dó nak len ni? Azért, mert én zsi dó va -
gyok, vá la szol ta anyám. Ilyen egy sze rû -
en. De az igaz ság vé gett még meg kér dez -
tem: és azt tu dod, hogy so kan van nak,
akik nem sze re tik a zsi dó kat? Tu dom,
mond ta anyám. De én zsi dó va gyok, és
zsi dó nak len ni ak kor is jó.

Ta nu lok tôle. Ta nu lok a gon dol ko -
dás ról, ar ról, ami meg ma rad, ha az el -
sa já tí tott nak, a kul tu rá li san és tár sa dal -
mi lag rétegzôdônek le fosz lik a héj szer -
ke ze te, ha a szo ron gás, ta ga dás, csa ló -
dás min dent keretezô narratívái elfe-
lejtôdnek. Ta nu lok az iden ti tás ról, az
iden ti tá sok ide á lis egyszerûségérôl.
Zsi dó nak csak azért jó len ni, mert én az
va gyok, és ha bár mi más len nék, ak kor
más nak vol na jó len ni. Ez a vá gyott ál -
la pot, ide aka runk el ér ni mind, külön-
bözô irá nyok ból.

és né met lé gi tár sa ság ok be szün tet ték a köz le ke dést Iz ra el lel a har cok csi tul -
tá ig. Az tán újabb hír röp pent fel, hogy a Ben Gurion nem zet kö zi repülôtérre
érkezô já ra to kat egy Eilat mel let ti légikikötôbe irá nyít ják. Leg ott vet tem is
egy cso mó zsöm lét, hogy szend vi cse ket ké szít sek a hos  szú – feltehetôen au -
tó bu szos – út ra vis  sza az or szág (amely ez út tal „lán gok tól ölelt”) bel se jé be.
Nem sok kal utá na va la me lyik iz ra e li új ság ban – a bu da pes ti vil la mo son – azt
ol vas hat tam, hogy Gá zá ból az eilati repülôteret is meg ke res ték a buz gó ra ké -
ták, ezért ott is fel füg gesz tet ték a repülôgépek fo ga dá sát. (Mi u tán már a sajt -
kré met és a pap ri kát is be sze rez tem a szend vics hez.) S még min dig a vil la mo -
son kap tam az e-mailt a Ryanairtôl, hogy pon to san hány perc cel in du lás elôtt
kell becsekkolni. Hur rá! Me he tek. (És ken he tek – szend vi cse ket.)

Úgy lát szik, ez a Ryanair tud va la mit, van a pu cá já ban vér, vagy tisz tá ban
van az zal, hogy délelôtt, ami kor ra a Szent föld re meg ér kez nék, még nem hull
rakétaesô – ezt fenn tart ják az es té re, ami kor a sö tét égen jól mu tat nak az át -
vi har zó tûz göm bök, s a TV-adók is meg hat vá nyoz zák a ha tást a köz ve tí té se -
ik kel.

Épp a ta xit akar tam meg ren del ni, ami kor meg ér ke zett az sms a já rat tör-
lésérôl.

Pe dig hogy el kép zel tem, hogy még éj jel kettôig, a ta xi ér kez té ig meg írom
a posz tot a na pi fejleményekrôl, mint ed dig tet tem volt – az zal a hety ke utol -
só mon dat tal, hogy a következôt már a tereprôl kül döm. A há bo rú és pol gár -
há bo rú kü lö nös kevercsérôl, s an nak is a közepébôl: Lodból kel te zem tu dó sí -
tá sa i mat. És a zsi dó zarándokünneprôl, a sávuotról is be szá mo lok. (E két je -
len ség együtt ha tá sa it és ta nul sá ga it vizs gál va.) (Mi köz ben a feleségemtôl
meg kér dez tem az al bér le te ada ta it az ûr lap kér dé se i re, a WhatsAppon meg te -
kint het tem be vá sár ló ko csi ja rop pant ra ko má nyát, ami vel en gem és a csa lá dot
trak tált vol na az ün ne pen.) (Per sze az én bôröndöm is te le gaszt ro nó mi ai hun-
garikumokkal.)

Azon ban Gá zá ban más képp dön töt tek. Mind egy öt éves kis fiú élet pá lyá já -
nak kur ta mó don va ló meg sza kí tá sá ról, úgy szin tén a fe le sé ge met ölelô kar ja -
im hir te len meg bé ní tá sá ról. Több mil lió em ber prog ram mó do sí tá sá ról gon -
dos ko dott a négy nap alatt kilôtt 1500 ra ké ta. (S ez egy re több em ber tel jes
élet prog ram-vál toz ta tá sát is ma gá ban fog lal ja, mert egy re töb bek nek nem
lesz mód juk foly tat ni.)

Nincs kö zöm hoz zá juk, s ne kik én hoz zám.
Azon ban a gyil kos ra ké ták, a fé lel met elôidézô ter ror-ijeszt ge té sek épp azt

bi zo nyít ják, hogy na gyon is, sok szá lon, sôt: több idô di men zi ó i ban is kö zünk
van egy más hoz. A Bu da pes ten Iz ra elt má so dik (vagy elsô, fö lös le ges a rang -
so ro lás) ha zá já nak tekintô ün ne pel ni vá gyó nak és a Hamász ter ro ris tá i nak, s
ve lük az arab vi lág nak, amely nek ôk az ök lei sze re pét ala kos kod ják. Ugyan -
is ezen ök lök az én sok szá lú és -di men zi ó jú kap cso la to mat megkérdôjelezik.
Ma rad jak csak hop pon! (Kop pon. Vagy: a seg ge men.)

Most saj na ott ma rad tam.
Azon ban a je gyet már át fog lal tam a jövô hét re. (Ami kor is újabb PCR-

tesztet, ûr lap ki töl té si pro ce dú rát kell vé gig csi nál nom.)
Igen, a jövô hét re! Az elsô, még nem tö rölt já rat ra! Az az a közeljövôre,

ami kor ha nem is sze líd kér le lés re, de Iz ra el – és nem az ôt körülvevô vi lág –
olyan hely ze tet te remt, hogy meg nyit has sa a repülôtereit, s ez ál tal az utat fe -
le sé gem kar ja i ba és sü te mé nye i hez.

Csak azért is: Van/lesz Jövô. Va la mi vel a Mes si ás el ér kez te elôtt, ami kor e
vá gyak (öle lés, sü ti) be tel je se dé se elôl (még ama nagy meg vál tás ide je elôtt)
el gör dül nek a Covid és a gyû lö let fel ál lí tot ta aka dá lyok.

Múlt és Jövô Online
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