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A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA

75. évf. 18. szám 2020. ok tó ber 1.
Tisri 13. 5781

A zsi dó élet örök kör for gá sá ban
szi lárd pont a szimchát tó ra, a Tó ra
öröm ün ne pe, ami kor be fe jez zük és
új ra kezd jük fel ol va sá sát. Ez ar ra
mu tat, hogy nincs meg ál lás: ahogy a
Tó rát, úgy a zsi dó sá got sem le het
„ab ba hagy ni”, nem le het ki száll ni
belôle, és nincs vég ál lo más. A Tó ra
az az ar chi mé de szi fix pont, amely
kö rül a zsi dó élet zaj lik.

Or bán Vik tor mi nisz ter el nök
új évi üd vöz le te

A mi nisz ter el nök Heisler And rás nak cí mez ve küld te el üd vöz le tét a
ma gyar or szá gi zsi dó ság nak.

Az új év kez de te min dig a re ményt jel ké pe zi, és eb ben a mos ta ni, a föld
min den la kó ja szá má ra em bert pró bá ló idôszakban pe dig min den nél na -
gyobb szük ség van ar ra, hogy val lá si és kul tu rá lis ha gyo má nya ink erôs
gyö kér ze té be ka pasz kod va, föl fe lé emelt te kin tet tel néz zünk a következô
esztendô elé be – ír ja le ve lé ben.

Majd Ros Hásáná al kal má ból öröm ben bôvelkedô, édes új évet kí ván
zsi dó hon fi tár sa i nak.

Ka rá csony Ger gely:
Bu da pest el vá laszt ha tat lan

a zsi dó kul tú rá tól
Bu da pest fôpolgármestere, Ka rá csony Ger gely sa ját Facebook-oldalán

kö szön töt te a zsi dó kö zös sé ge ket az 5781-es új esztendô kap csán.
Ne héz év áll Bu da pest, Ma gyar or szág, sôt az egész vi lág mö gött, de ta lán

az új év, elôbb vagy saj nos utóbb, el hoz za a meg nyug vást is.
A min den kit fenyegetô vi lág jár vány – ha nem csak or vo si, de tár sa dal mi

szem pont ból is he lye sen ke zel jük – az együtt meg élt tra u ma ál tal akár egy -
más iránt nyi tot tabb kö zös ség gé is ko vá csol hat ja a vi lá got, val lás ra, nem ze ti -
ség re, bôrszínre va ló te kin tet nél kül. Mind an  nyi unk kö zös ér de ke, hogy ami -
kor baj van, segítô ke zet nyújt sunk egy más nak, és azt a ke zet ne egy más ra
emel jük. Bu da pest sok szí nû vi lág vá ros, ame lyet szá mos val lá si és kul tu rá lis
kö zös ség te kint het ott ho ná nak. Fôvárosunk fejlôdése, kul tú rá ja, ha gyo má -
nyai el vá laszt ha tat la nok a zsi dó kul tú rá tól, a zsi dó val lá sú, a zsi dó kul tú rá jú
ma gyar em be rek mun ká já tól és tehetségétôl. Bu da pest az övék is, mert Bu da -
pest min den kié.

Ros hásáná a vi lág szü le té sé nek ün ne pe, amely em lé kez tet min ket ar ra a
kü lön le ges kap cso lat ra, amely Is ten és gyer me kei kö zött van. Egy jobb vi lág -
ban va ló hi tünk re ta lán na gyobb szük sé günk van, mint az el múlt év ti ze dek -
ben bár mi kor. Ami kor hir te len mind an  nyi an baj ba ke rü lünk, fon tos, hogy ne
fe led kez zünk meg azok ról az em ber tár sa ink ról, akik nek éle té ben a baj nem új
je len ség. Áll junk ott most is a nélkülözôk, a ki ta szí tot tak, a ma gány tól
szenvedôk mel lett!

És mi köz ben egy kimerítô és lélekölô küz de lem során min dent meg te szünk
mások és ön ma gunk vé del me ér de ké ben, nem ve szít het jük el azt a bi zo nyos -
sá gun kat, hogy a vi lág, amely ben élünk, jobb hely le het, és jobb hely is lesz.
Mert ahogy az Írás mond ja: ide je van a sí rás nak és ide je a ne ve tés nek.

Azt kí vá nom a zsi dó új év al kal má ból, hogy le gyen több a ne ve tés, mint a
sí rás. Le gyen több a ta nu lás, mint a fe lej tés, és min dig jus son elegendô sze -
re tet. Le gye tek be ír va az élet köny vé be!

Sáná tová! – ír ta az 5781-et köszöntô be jegy zé sé ben a fôpolgármester.

Szimchát tó ra

Ta valy még így volt. Jövôre így lesz?

Iz ra el ben, ahol a zsi dó élet köz -
pon ti cent ri fu gá ja mo zog, a szimchát
tó ra nem egy kü lön ün nep. Ez nem
más, mint az ün ne pi cik lust befejezô
sömini áceret má sik ne ve. A Tó rá ban
nincs em lít ve a Tó ra öröm ün ne pe,
csak a gáonita kor ban ta lál ko zunk
ve le elôször, míg a Zóhár ír ja, hogy
„ami kor a Tó rát meg ko ro náz zák,
szo kás la ko mát ren dez ni”. A szo kást
a midrás Sa la mon ko rá ra ve ze ti visz -
 sza, aki nagy la ko mát ren de zett, ami -
kor az Örök ké va ló meg ígér te ne ki,
hogy tel je sí ti a ké ré sét és böl cses sé -
get ad ne ki. A midrás (Kohelet 1) ar -
ra a kö vet kez te tés re jut, hogy „in nen
a ta nul ság, hogy nagy la ko mát csap -
nak és örül nek, ami kor a Tó rát be fe -
je zik”, mi vel Sa la mon böl cses sé ge a
Tó ra böl cses sé ge volt.

Vi lág szer te, ahol min den ün ne -
pünk két na pos, a szimchát tó ra is
önál ló éle tet él. A sá to ros ün nep
nyol ca dik nap ja a sömini áceret, a
ki len ce dik pe dig a szimchát tó ra. Ek -
kor tart juk az ün ne pi kör me ne te ket a
tó rák kal a kéz ben; ek kor tán co lunk
és la ko má zunk – és mind ezt a Tó ra
tisz te le té re, mely nek fel ol va sá sát
ezen a na pon fe jez zük be, és azon
nyom ban új ra el kezd jük.

Mi ért nem tar tunk leg alább egy
nap szü ne tet? Ho vá si e tünk? Mi ért
kell mind járt új ra kez de nünk? – kér -
dez te bol dog (?) gye rek ko rom ban
Léjjzer Friedman rab bi, a Do bo zi ut -
ca 7–9.-ben székelô Ádler-sül egyet -
len bálbósza, aki a ko ra negy ve nes
évek Bu da pest jén sem átal lott – il let -
ve nem félt – strájmlit hor da ni.

Nem is kel lett fél nie, hi szen ab ban
a ház ban la kott, ott volt ba ba ko csit

szü net nél kül zsi dók va gyunk, nincs
meg ál lás, nem le het ki száll ni, és
nincs vég ál lo más. Nem le het meg pi -
hen ni vagy meg áll ni, hogy ki fúj juk
ma gun kat – tet te hoz zá –, a zsi dó ság
foly ta tó la gos. Mi helyt úgy tû nik, be -
fe jez ted, ki de rül, hogy nem le het be -
fe jez ni; foly tat ni kell meg ál lás nél -
kül. Löchájim – mond ta reb Léjjzer,
és fel haj tott egy stam ped li csá szár -
kör tét, amit még ne künk, gye re kek -
nek is sza bad volt, leg alább is ezen az
ün ne pen, meg kós tol ni. Egyéb ként
egy szer egy év ben, szimchát tó ra kor,
a kis fiú gye re kek is a Tó ra elé já rul -
tak, együtt mond ták el a bráchát a ki -
te rí tett tá lit alatt, és na gyon bol dog -
nak lát szot tak.

***
Az tán jött – il let ve jön ma is – a há -

rom „ vôlegény”, akik kidust ad tak,
il let ve ad nak, és a hákofesz, va gyis a
kör me ne tek il le del mes tán ca. Ré szeg
zsi dót nem lát tam gye rek ko rom ban
szimchát tó ra kor: le ré sze ged ni nem
volt zsi dós do log. Ön fe led ten da no -
lász tuk mi, gye re kek, a jid dis nó ta
visszatérô ref rén jét – Oj, oj, oj, si ker
iz á gój –, anél kül, hogy ér te nénk a
sza vak ér tel mét. Csak annyit tud tunk,
hogy a si ker nem va ló di...

Va ló di ré sze get ezen az ün ne pen
Iz ra el ben lát tam elôször, de az nem a
Do bo zi ut cá ból volt.

***
Ez volt a ma gyar zsi dó folk lór pes -

ti, nyol ca dik ke rü le ti vál to za ta. Ho -
má lyo san tud tuk, hal lo más ból, hogy
van nak má sutt is zsi dók, van nak
„pólisiak” és „szi ge ti ek”, de ez nem
lát szott za var ni felhôtlen, zsi dó tör -
vé nyes, mun ka szol gá la tos gye rek ko -
run kat. Az tán jött Eichmann, és egy-
bôl felnôttünk.

Már aki élet ben ma radt.
***

Az óta sok min den meg vál to zott,
de a szimchát tó ra meg ma radt és

erôsségünk és fé nyes sé günk.” (Az
ün ne pi imá ból)

***
Egy szer egy tu dat lan, de me leg szí -

vû fa lu si zsi dó – va ló szí nû leg len -
gyel, „ma gya rán” pólisi – a szimchát
tó ra ün ne pét a vá ros ban töl töt te, ahol
el ment az ot ta ni temp lom ba. Ami kor
a hí vek a Tó rá val tán col tak, ô is csat -
la ko zott hoz zá juk, lel ke sen éne kelt,
tán colt, sôt kur jon ga tott hoz zá.

Lát ta ezt a vá ros rab bi ja, oda ment
hoz zá, és azt mond ta ne ki: uram, én
nem is me rem ma gát, de úgy tû nik,
ön nem azok kö zé tar to zik, akik éjt
nap pal lá té ve bú vár kod nak a Tan ban
és ta nul má nyoz zák a Tó rát. S ha ez
így van, ak kor mi nek örül an  nyi ra, és
mi ért vi gad ilyen lel ke sen? Egy ál ta -
lán, mi kö ze van ma gá nak a Tó rá -
hoz?

Hogy mi kö zöm van ne kem a Tó -
rá hoz? Hogy én egy egy sze rû ám
hórec zsi dó va gyok? Na és – fe lel te a
fa lu si zsi dó –, mond ja meg ne kem,
rebbe, ha a só go rom esküvôjére va -
gyok hi va ta los, ak kor nem örü lök és
tán co lok az esküvôn, csak azért,
mert nem én nôsülök?

A ha son lat vi lá gos: a Tó ra min den
zsi dóé. Még azé is, aki nek raj ta kí -
vül  ál ló okok ból nem volt al kal ma
ta nul má nyoz ni. Az ilyen zsi dó „tán -
col a só go ra esküvôjén”, va gyis ré -
sze se test vé rei Tó ra-ta nu lá sá nak és
örö mé nek.

***
Ezen a na pon is meg em lé kez nek a

ha lot tak ról a Mázkir imá val.
Kü lön le ges imát is el mon da nak,

mely ben esôért szól a fo hász. Böl -
cse ink le je gyez ték a Szen tély fôpap-
jának imá ját, mely ben töb bek kö zött
ar ra kér te a Teremtôt, hogy ne hall -
gas sa meg a ván do rok imá ját, már
ami az esôt il le ti, mert a vi lág nak
nagy szük sé ge van esôre.

Ma is azért imád ko zunk, hogy a
nyá ri, szá raz év sza kot bô esôs
idôszak kö ves se, hogy Iz ra el ne
szen ved jen csa pa dék hi ány ban.

A Tal mud el be szé li, hogy Chanina
ben Dószát, aki csodatevô hí ré ben
állt, egy szer út köz ben el ér te az esô.
Ek kor te kin te tét az ég fe lé emel te, s
azt mond ta: Vi lág Ura! Az egész vi -
lág örül (az esônek), és Chanina
szen ved!?

Er re el állt az esô. Ami kor ha za ért,
is mét az ég re emel te te kin te tét, és új -
ból mondá: Vi lág Ura! Az egész vi -
lág szen ved, és Chanina nyu god tan
ül ott hon!?

Er re új ból meg eredt az esô.
Mondá er re Joszéf rab bi: Mit ért a

fôpap imá ja Chaninával szem ben?
(Táánit 24)

***
A szaszovi cádik, reb Mose Léb

szok ta mon da ni:
Ros hásánákor és jom kippurkor

ren dez zük lel ki ügye in ket, es dek lé -
sünk szel le mi éle tünk re irá nyul.
Sömini áceretkor pe dig anya gi dol -
ga in kat pró bál juk rend be szed ni. Er -
re utal az Írás sza va: „a nyol ca dik
na pon ün ne pi gyü le ke zet le gyen
nek tek”. A hang súly a „nek tek” szón
van, va gyis most már ma ga tok nak is
kér he ti tek mind azt, ami re a meg él -
he tés hez szük sé ge tek van.

***
A ropsitzi cádik, reb Náftáli hí vei

szimchát tó ra kor a rebbe ud va rá ban
tán col tak, aki az ab lak ból fi gyel te
ôket. Egy szer csak in tett a ke zé vel,
hogy hagy ják ab ba, majd gon do la ta -
i ba me rült.

Egy ide ig vár tak, vé gül a rebbe
meg szó lalt:

– És ha egy ka to na el esik a há bo -
rú ban, ak kor a töb bi ek nek el kell
me ne kül ni ük a front ról? Egy ál ta lán
nem. A há bo rú foly ta tó dik. Tán col ja -
tok to vább!

A chászidok foly tat ták a tán cot.
Csak az ün nep után de rült ki, hogy
ab ban a perc ben, ami kor le ál lí tot ta a
tán cot, halt meg a ropsitzi rebbe
egyik ked velt ta nít vá nya, az oljanovi
rebbe.

***
Egy reb Áser ne ve ze tû chászid

me sél te, hogy egy íz ben Premislánba
uta zott, hogy a Fé lel me tes Na po kat
reb Meirl – az ot ta ni rab bi és rebbe –
tár sa sá gá ban tölt se, de ott ma radt
még szukkotra is.

Ugyan csak ezek ben a na pok ban
be te ge dett meg reb Meir lá nya, aki -
nek az ál la po ta nap ról nap ra sú -
lyos bo dott. Szimchát tó ra nap ján
már hal do kol ni lát szott a sze gény
lány.

Ap ja, a cádik, pa na szos han gon
fel ki ál tott:

Vi lág Ura! Meg hagy tad, hogy ros
hásánákor sófárt fúj junk, te hát
Meirke fúj ta a sófárt. Meg pa ran csol -
tad, hogy jom kippurkor sa nyar gas -
suk ma gun kat – Meirke ezt is be tar -
tot ta. Elôírtad a Tó rá ban, hogy
szukkotkor sá tor ban ül jünk – Meirke
sá tor ban ült. Az tán azt is elôírtad,
hogy szimchát tó ra kor ör ven de ni
kell – Meirke te hát ör ven de zik. Most
pe dig meg be te gí tet ted Meirke lá -
nyát, és Meirke ezt is öröm mel fo -
gad ja, mert a Tal mud sze rint „egy
zsi dó em ber nek ugyan úgy kö szö ne -
tet kell mon da ni a ros  szért, ami rá zú -
dul, mint a jó ért, amit kap”. Ezt úgy
kell ér tel mez ni, hogy a ros  szat is
öröm mel kell fo gad ni. Jól van.
Meirke ezt is öröm mel fo gad ja... De
drá ga jó Is te nem, a halacha sze rint
„nem sza bad hal moz ni az örö mö -
ket”!

Amint ezt ki mond ta, a be teg lány -
nak le ment a lá za, és rö vi de sen meg -
gyógy ult.

Naftali Kraus

gyár tó és ja ví tó üze me, és a strájmli
fém do boz ban tet te meg az utat pén -
tek es tén ként és szom bat reg ge len -
ként a má so dik eme le ti la kás ból –
ahol a Léjjzer rab bi édes ap ja ál tal
épít te tett há zi mikve állt és mû kö dött
– a föld szin ti sül be.

Léjjzer rab bi nem várt fe le le tet a
hi po te ti kus kér dés re, ha nem ô ma ga
vá la szolt: Azért, kinderlach, mert mi

egy re fo ko zó dik, mint a hely zet. A
to váb bi ak ban egy cso kor nyi ab ból a
folk lór ból, amit gye rek ko runk ban
nem is mer tünk.

„Ör vend je tek és vi gad ja tok a Tó ra
öröm ün ne pén, és ad já tok meg a
kellô tisz te le tet a Tó rá nak, mert az
jobb »áru« min den más nál, arany nál
és ék szer nél drá gább. Ör vend jünk és
vi gad junk a Tó rá val, mert éle tünk,
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Nem a mun kás sá gá ról, Ró la em lé ke zünk meg, egy ko ri kol lé -
gánk ról, az Új Élet fôszerkesztôjérôl. Ke ve sen tud nak errôl, mi -
vel le til tot ta ne vét az imp resz  szum ból, amely ben mind vé gig
Kecs ke mé ti György ne ve sze re pelt.

Igen szi go rú fônök volt. A leg ki sebb la za sá got is szó vá tet te.
Hu mo ris tá hoz ké pest elég ko mo lyan. A Síp ut cá ban az ÁEH (Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal) irá nyí tot ta az éle tet, ô pe dig ak kor
(még) el kö te le zett hí ve volt a rend szer nek. Ez idô tájt so kat ne -
vet tünk, mi a latt vár tunk tü kör re, ke fe le vo nat ra, imp ri ma tú rá ra
stb. Cir kusz igaz ga tói, va ri e tés múlt já ról sztorizgatott, le lep lez -
ve bû vé sze ket, il lu zi o nis tá kat és más szemfényvesztôket.

Leg na gyobb si ke rét alig ha nem Hanyas vagy? cí mû írá sá val
arat ta.

Idôtálló mû!

Hanyas vagy?
Hanyas vagy? ’28-as?
Mi félszavakból meg ért jük egy mást.
Ugyan azt a nó tát fúj juk, nem igaz?
Em lék szel?
Ne künk min dig az elsô vi lág há bo rú ról me sél tek gye rek ko -

runk ban.
És elsô vi lág há bo rús da lo kat éne kel tek a fü lünk be?
Anyánk va salt vagy a var ró gé pet ta pos ta, mi le ku po rod -

tunk a spar herd mel lé, és hall gat tuk, ahogy éne kel.
Ott, ahol a Dnyesz ter vi ze zúg...
Es té re in dul az ez red...
Ágyúcsôre tá bor tûz vi lá gít...
Da lol a nyo mor! – mond ta nagy pa pa, az tán ô is rá zen dí -

tett:
Ne sír ja tok, bu da pes ti lá nyok, vis  sza jö vünk még
hoz zá tok, va la ha, va la ha, vagy so ha!
Em lék szel, mit ki a bált a nagy pa pa ál má ban?
„Hauptangriff von rechts! Battrie vier sisz ab!”
Meg azt, hogy: „geveeeehr aus!”
Nagy ma ma meg min dig azt éne kel te:
Me gállj, me gállj, te ku tya Szer bia!
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -

mást.
Azt mon dod: kis an tant, azt mon dom: nagy an tant!
Azt mon dod: srapnell, azt mon dom: maschingewehr!
Ne künk a bé ke ti zen nyol ca dik esz ten de jé ben foly ton az el -

vesz tett há bo rú ról me sél tek!
Mi nyolc éves ko runk ban már kívülrôl fúj tuk a tá bor no -

kok ne vét! Hötzendorfi Kon rád, Ermolli, Pilsudsky,
Ludendorff, Cadorna!

Kü lö nö sen ezt a Hötzendorfi Kon rá dot ked vel tük. Jól le -
he tett ro pog tat ni: Hötz-en-dorfi Kon-rád!

Az tán meg ta nul tuk a csa ta te rek ne vét: Ravaruszka,
Doberdo, Verdun, Limanova, Przemysl, Gorlice!

Na gyon ta nu lé kony gye re kek vol tunk. Min den ér de kelt
ben nün ket.

Mi lyen pi pá ja van a bá csi nak?
Fric Watson, fi acs kám!
Mi lyen pisz to lya van a bá csi nak?
Smith Wesson, fi acs kám!
Fric Watson, Smith Wesson! Mi félszavakból meg ért jük

egy mást.
Em lék szel, nagy ma ma min dig a csá szárt em le get te!
Fe renc Jós ka alatt más vi lág volt, jobb vi lág volt!
És Kár oly ki rályt, Zi tát, meg azt a za bál ni va ló kis trón -

örö köst, az arany für tû Ot tót, aki lok nik ban hord ta a ha ját!
A kis Ot tó, Ottóka. Men  nyit húz ták a fü lünk be!
Meg is ta nul tuk a ne vét.
Kön  nyen ta nul tunk, hi szen csak nyolc éve sek vol tunk.
Em lék szel, nagy pa pa min dig a for ra dal mat em le get te.
De Kár olyi ne vén túl nem me rész ke dett sen ki!
A kommünrôl min den ki hall ga tott.
Kun Bé la ne vét nem mer ték ki ej te ni elôttünk.
Vil mos csá szá rét igen, Sza mu e lyét so ha!
A ma gyar hu szá rok ról igen, a Le nin-fi úk ról so ha!
A nemnemsoháról igen, a mindenamiénkrôl so ha!
Ko mé di áz tak elôttünk, öre gem, ko mé di áz tak!
„Ta nulj meg, fi acs kám, ko mé di áz ni,
mert min den-min den csak ko mé dia...”
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -

mást.
Viribus unitis! Kis ezüst, nagy ezüst! Signum Laudis, arany

vi téz sé gi érem!
Hall gat ni arany!
Eb ben az or szág ban min den ki félt.
Fél tek a teg nap tól, a má tól, fél tek a jövôtôl.
Min ket is fé le lem re ne vel tek.
Ne szólj szám, nem fáj fe jem.
Min dig volt sze gény, min dig volt gaz dag.
Imád koz zál és dol goz zál. Ez a vi lág rend je.
Jár tál le ven té re? Én is.
Jobb ra át, bal ra át, hát ra arc! Dísz lé pés!
Úr is ten!
Ben nün ket gye rek ko runk tól kezd ve eg ze cí roz tak!
Mi az egész if jú sá gun kat vé gig me ne tel tük.
Min ket el vitt a rendôr, ha hi á nyoz tunk a leventérôl.
Min ket meg ver tek az ôrszobán, és töb bé nem hi á nyoz tunk

a leventérôl.
Ne künk a tor na órá ink me net gya kor lat ok vol tak.
Mi a ne gye dik ele mi ben fegy ver for ga tást ta nul tunk.
Mi min den nap el mond tuk fenn han gon a Hi szek egyet.
Mi a né met órán né me tül mond tuk a Hi szek egyet.
Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland...
Em lék szel?
Ne künk kötelezô volt temp lom ba jár ni.
És ti los volt nyil vá nos há za kat lá to gat ni.
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Doberdó

Tíz éve halt meg Szil ágyi György

Mi Bocs kai-ka bá tot hord tunk, és fe hér toll volt a sap -
kánk ba szúr va.

Min ket az új há bo rú ra ne vel tek.
A bol se viz mus el le ni harc ra ne vel tek.
A vö rös ve sze de lem el len ne vel tek.
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -

mást.
Azt mon dod: Somogyi-Bacsó, azt mon dom: Sacco

Vanzetti.
Azt mon dod: Matuska, azt mon dom: Biatorbágy!
Azt mon dod: Fran cia-Kiss, azt mon dom: Hé jas!
Azt mon dod: Ostenburg, azt mon dom: Prónay!
Úr is ten! Mi min dent ta nul tunk meg!
Mi min dent lát tunk!
Lát tuk a front har co so kat tölgy fa le ve les si sak ban me ne tel -

ni a Legfelsôbb Had úr szí ne elé.
Ka dé to kat, lu do vi kás tisz te ket, ut cán fel po fo zott ba ká kat,

csendôröket, apá cá kat!
Lát tuk a kubikosbörzét a Te le ki té ren és a cse léd kor zót a

Ke le ti elôtt!
Lát tuk az elsô vi lág há bo rú rok kant ja it.
A Bruszilov-offenzíva él ve ma radt ha lott ja it.
Hal lot tuk a gé gék he lyén csil lo gó fém csö vek sí po lá sát.
Mi ló húst et tünk és sza már zsírt ken tünk a ke nyér re.
Mi ré sze sei vol tunk a Nyomorenyhítô ak ci ó nak.
Ben nün ket fel öl töz te tett a Fôméltóságú As  szony.
Ne künk hasz nált ru há kat adott a há zi úr fe le sé ge.
Mi ke zet csó kol tunk a há zi úr fe le sé gé nek.
Mi ka rá cso nyi cso ma got kap tunk jó szí vû asz tal tár sa sá-

gok tól.
És lát tuk Bu da pest fe lett a Gráf Zep pe lint, meg azt a két -

fe de lû repülôgépet, amely éj sza kán ként a Schmoll-pasztát
hir det te a szár nya in.

Lát tunk mun ka nél kü li e ket, ha vat la pá to ló ügy vé de ket, és
taxisofôrré át kép zett or vo so kat.

Hal lot tuk a kin tor ná sok szí vet tépô ze né jét.
Hal lot tuk a rá di ó ban be szél ni Hit lert és Mus so li nit.
Mi tud tuk, mit ebé delt Hit ler a bé csi be vo nu lás után.
Azt mon dod: Hit ler!
Azt mon dom: Horst Wessel!
Azt mon dod: Mus so li ni!
Azt mon dom: Marcia su Ro ma!
Min ket le szed tek a rendôrök a vil la mos ütközôjérôl.
Mi csik ket szed tünk, sze net lop tunk a va go nok ból, és ki -

szag gat tuk a ke rí té sek lé ce it tüzelônek.
Mi úgy nôttünk fel, hogy nem is mer tük a vil lanyt.
Mi úgy nôttünk fel, mint a gaz.
Ne künk pet ró le um lám pa nyo mo rí tot ta sze mün ket.
Mi so ha sem vol tunk jó ta nu lók.
Min ket el ta ná csol tak a kö zép is ko lá ból.
Mi ko rán kezd tünk dol goz ni és do há nyoz ni.
Mi örök ké éhe sek vol tunk, és ah hoz húz tunk, aki en ni ad.
Mi ma is gyor san eszünk, ma is za bá lunk, mint ha at tól fél -

nénk, hogy va la ki el ve szi elôlünk a tá nyért.
Mi cipôt pu col tunk, tri cik lit haj tot tunk, cso ma got ci pel -

tünk.
És együtt bôgtünk anyánk kal, ami kor a vég re haj tó le fog -

lal ta ma ra dék bú to ra in kat.
Mi lát tunk ki la kol ta tást, ut cá ra ki ra kott vas ágya kat és

szal ma zsá ko kat.
És sza lu tál tunk a Hôsök em lék mû ve elôtt, ha ar ra men -

tünk vil la mos sal.
Lát tuk az ál dást osz tó Pacelli bí bo rost, a késôbbi pá pát, az

Eu cha risz ti kus kong res  szu son.
És lát tuk a le vest osz tó Ró bert bá csit.
Mi ko kár dát vi sel tünk, sas tol lat vi sel tünk, sár ga csil la got

vi sel tünk.
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -

mást.
Azt mon dod: Luftgefahr!
Azt mon dom: Fligeralarm!
Ne künk lé gó si sa kot nyom tak a fe jünk re.
Mi égô há za kat ol tot tunk, és ki ás tuk a fel nem rob bant

bom bá kat.
Azt mon dod: Danzig.

Azt mon dom: Kor ri dor!
Azt mon dod: Le nin grád!
Azt mon dom: blo kád!
Mi meg ta nul tuk az is ko lá ban, hogy „húz zunk egy

merôleges vo na lat...”
Mannerheim-vonal, Siegfried-vonal, Maginot-vonal.
Ne künk a há bo rú volt az if jú sá gunk.
Azt mon dod: Tobruk.
Azt mon dom: Bizerta.
Azt mon dod: Bengazi.
Azt mon dom: El-Alamein.
Mi a hét köz na pi fa siz mus ide jén vol tunk sze rel me sek.
Mi nyil vá nos há zak ba jár tunk, és sze mé lye sen is mer tük a

pros ti tu ál ta kat.
És ma ta lál ko zunk ve lük az ut cán, akikbôl már öreg asz -

 szony ok let tek, a sze mük be né zünk, és nem tu dunk mit kez -
de ni ma gunk kal.

Mi meg ta nul tuk a fa sisz ta in du ló kat.
„Nap ke le ti vi ze ken höm pö lyög az ár, nézd a kéklô

Fuzsimát, men  nyi nap su gár...”
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy mást.
Azt mon dod: Ber lin!
Azt mon dom: Reichstag!
Azt mon dod: Giovinezza!
Azt mon dom: Faccetta nera!
És új ra meg ta nul tuk a tá bor no kok ne vét.
Azt mon dod: Africa corps!
Azt mon dom: Rommel!
Azt mon dod: Guderian!
Azt mon dom: Rundstedt!
Mi meg néz tük a mo zik ban a fa sisz ta fil me ket.
Lützow-sasok, Stu kák, GPU, Jud Süss, Alcazar!
Mi is mer jük a repülôgéptípusokat.
Mi lát tuk a be ve tés re in du ló Messerschmidteket, Focke

Wulfokat és Stu ká kat!
És lát tuk a be ve tés re érkezô Musz tán go kat, Spitefireket,

Mosz ki tó kat és Liberatorokat!
Lát tuk a Raták szár nyán a vö rös csil la go kat, amint a

vérzô Bu da fö lé re pül tek.
Azt mon dod: Wildebruck.
Azt mon dom: Bu da.
Azt mon dod: Brest.
Azt mon dom: Pearl Harbour.
Azt mon dod: Cherbourg.
Azt mon dom: Tagan Rog.
Azt mon dod: I. G. Farben.
Azt mon dom: Cik lon B.
Mi félszavakból meg ért jük egy mást!
Apád mi volt? Kom mu nis ta?
Apád mi volt? Szo ci a lis ta?
Apád mi volt? Ébredô ma gyar?
Itt a leg több csa lád nak volt egy ügye le tes szé gyen folt ja,

aki nek a ne vét nem volt sza bad ki ej te ni, akit le ta gad tak,
agyon hall gat tak.

Ez egy kis or szág.
Itt va la kit min dig el kel lett buj tat ni.
Hogy ne ta lál ják meg a fe hé rek, hogy ne ta lál ják meg a vö -

rö sök.
Itt a leg több csa lád ban volt hívô és hi tet len.
Bal ol da li és jobb ol da li.
Ka to li kus és zsi dó.
Ez egy kis or szág.
Itt min den ki ér de kel ve volt va la mi lyen po li ti kai moz ga -

lom ban.
Pro és kont ra.
Itt egy szer az élet ben min den ki nek ki húz ták a po li ti kai

nyerôszámát.
Itt egy szer az élet ben min den ki le szá mol ha tott az el len sé -

gé vel.
Itt a le szá mo ló val is le szá mol tak.
Ez egy kis or szág.
Olyan, mint egy nagy csa lád.
Eb ben a vá ros ban több fel je len tés fu tott be a Ges ta pó hoz,

mint a töb bi eu ró pai nagy vá ros ban együtt vé ve!
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Mi köz ben a ká vé há zak ban azt éne kel ték, hogy „sze res sük
egy mást, gye re kek...”

Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -
mást.

Ne künk ci ga ret tát do bál tak az né me tek a va go nok ból.
Ne künk ci ga ret tát do bál tak az oro szok a va go nok ból.
Mi meg ta nul tuk az Eri kát.
Mi meg ta nul tuk a Ka tyu sát.
Mi üze ne te ket vit tünk és röp cé du lá kat szór tunk.
Mi nem tud tuk, hogy mit csi ná lunk.
Mi min dig tud tuk, hogy mit csi ná lunk.
Ránk dôlt a pin ce, fel rob bant fe jünk fe lett a ház, az osz -

tály tár sun kat szét tép te az ak na.
Ne künk el lop ták az if jú sá gun kat!
Mi, höl gye im és ura im, ked ves elv tár sak, cso da, hogy még

az eszünk nél va gyunk!
Mi még az ut cai vi zel dék fa lán is azt ol vas tuk, hogy: nem-

nem-soha!
Ve lünk szál ló igé ket ma gol tat tak be!
Be lénk éget ték, hogy: Justice for Hun ga ry!
Tu rul ma dár, Ha dak út ja, Csa ba ki rály fi, Édes Er dély,

Ott, ahol zúg az a négy fo lyó, Szép vagy, gyö nyö rû vagy, Ma -
gyar or szág...

Ve lünk meg ta ní tot ták Rothermere lord ne vét, Zadoravetz
ne vét és Papp-Váry Elemérné ne vét.

Itt a hen tes üz le tek ki ra ka tá ban kol bász ból rak ták ki
Cson ka Ma gyar or szág tér kép ét, és disz nó zsír ból min táz ták
meg Hor thy Mik lós mell szob rát!

Itt a vas út ál lo más ok vi rág ágya i ban be tû ala kú ra nyír ták a
fü vet, és a be tûk azt hir det ték, hogy: „Cson ka Ma gyar or -
szág nem or szág, egész Ma gyar or szág menny or szág!”

Mi a Sztrecsnyói pi ros vi rá go kon nevelôdtünk.
Mi le ven té nek, ágyú töl te lék nek, de por tált nak jók vol tunk.
Éhen hal ni, meg fagy ni jók vol tunk.
Min ket lôttek le, ami kor ví zért men tünk.
Be lénk vá gott az ak na szi lánk, ami kor vis  sza me rész ked -

tünk a la kás ba, hogy le hoz zuk anyánk ott fe lej tett kendôjét.
Min ket ölel tek ma guk hoz a fér fi nél kül ma radt, ki éhe zett

ha di öz ve gyek.
A mi szeretôink fá radt ölû as  szo nyok vol tak.
Pe dig csak ti zen hat éve sek vol tunk.
Egy ko rú ak, de nem egy szí vû ek.
Egy ko rú ak, de nem egy aka ra tú ak.
Tisz ták és mocs ko sak.
Iga zak és becs te le nek.
Nincs még egy nem ze dék, amely nek tag jai ilyen mes  szi re

ke rül tek egy más tól.
Fel sze le telt ben nün ket a tör té ne lem, mint cuk rász a tor tát.
De az iga zak nem vesz tet ték szem elôl egy mást.
Mint ahogy a gaz em be rek is egy más ra ta lál tak.
Va la men  nyi en ’28-asok.
Kivégzôk és ki vég zet tek.
Bû nö sök és ár tat la nok.
So kan in dul tunk, ke ve sen ma rad tunk.
Az ar cunk ra volt ír va a hol nap.
A há bo rú nyel vén be szél tünk, de meg ér tet tük egy mást.
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -

mást.
Azt mon dod: Eisenhower – azt mon dom: Zsukov.
Azt mon dod: Pat ton – azt mon dom: Malinovszkij,

Bradley, Timosenko, Vorosilov, Montgomery.
Azt mon dod: Monte Cassino – azt mon dom: Sztá ling rád.
Azt mon dod: Enola Gay – azt mon dom: Hi ro si ma.
Azt mon dod: Coventry – azt mon dom: Na ga sza ki.
Mi félszavakból meg ért jük egy mást.
Mi át él tük Bu da pest ost ro mát.
Nem azt az ost ro mot, amit a hír adó ban mu tat nak egy szer

egy év ben.
Azt a né hány diszk rét film koc kát, az égô Kos suth La jos

ut cá ban im boly gó ló val.
Ha nem sok ezer ágyú és lö veg pergôtüzét!
Nem azt a lé gi tá ma dást, amit a hír adó ban mu tat nak egy -

szer egy év ben.
Az zal a te li be ta lált, szár nya sze get ten le hul ló ár va

repülôgéppel.
Höl gye im és ura im, ked ves elv tár sak! Bu da pes tet 1944

nya rá tól kezd ve, hó na po kon át több ezer repülôgép tá mad -
ta.

Tönk re bom báz tak ben nün ket, ha még nem mél tóz tat tak
el fe lej te ni, ugyan úgy tönk re bom báz tak, mint Ludwigs-
hafent, Essent vagy Düs sel dor fot!

A Vá ros li get fá in úgy lóg tak a szét té pett em be ri test ré szek,
mint ka rá csony fán a sza lon cu kor!

Mi nem csak azt a ma rok nyi nyi las párt szol gá la tost lát tuk,
akik las san már vis  sza kö szön nek ne künk a diszk rét film hír -
adó koc ká i ról. Azt a nyolc-tíz Beszkárt-kalauzt, akik Kun
pá ter vi gyá zó te kin te te elôtt ép pen ki sza lad nak egy föld szin -
tes ház ka pu ján.

Mi lát tuk a Du nát, ahogy élet te len, le gyil kolt em be rek szá -
za it vit te a víz...

Ben nün ket nem hív tak be ka to ná nak.
Mi ak kor még csak ti zen hat éve sek vol tunk.
De a mi kor osz tá lyunk ból ke rül tek ki a Szent Lász ló had -

osz tály páncélfausztos sihederei, a nyi las ke resz tes sü völ vé -
nyek és az SS ma gyar aj kú ala ku la ta i nak vé res ke zû ka ma -
szai.

És kö zü lünk ke rül tek ki az üzenetvivôk, hírvivôk, röp cé -
du lá zók és a hul la szál lí tók is!

Mert ez a kor osz tály, mint a kli ni kai ló, ma gán vi sel te ko -
rá nak min den tü ne tét.

Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -
mást.

„So se hát ra, csak elôre, ez le gyen a jel sza vunk, min den el -
lent ös  sze tör ve, igaz sá gért har co lunk...”

Mi ér kez tünk a fé nyes sze lek há tán!
Meg for gat tuk a vi lá got. És a vi lág for gott ve lünk!
Éhez tünk, fáz tunk és új in du ló kat ta nul tunk.
„Meg ta nul tuk mi már ezt a har cot...”

Pacelli bí bo ros, a késôbbi XII. Pius pá pa

Smith Wesson pisz toly

Hó fú vás ban utaz tunk a va go nok te te jén za bál ni va ló ért.
Min ket so dort le a vo nat tetejérôl az alag út, a mi fe jün ket

vág ta le a vil lany ve ze ték ki fe szí tett hu zal ja!
A mi ke zünk fa gyott oda a vas tra ver zek hez.
De ki nyílt elôttünk a vi lág!
Mi lát tuk és hal lot tuk be szél ni Thorezt, To gli at tit,

Duclost, Dolores Ibarrurit, Tim Buckot, Harry Pollitot,
Kalinyint és Vorosilovot!

Mi lát tuk és hal lot tuk Di mit ro vot, Ti tót, Wilhelm Piecket,
Kár olyi Mi hályt és Rajk Lász lót!

Mi ta lál koz tunk a Ko min tern egész gár dá já val!
Mi lát tuk és hal lot tuk be szél ni Csu-Te mar sallt, azt a Csu-

Te mar sallt, aki har minc év vel késôbb rész vét táv ira tot kül -
dött Franco ha lá la kor a spa nyol kor mány nak!

Azt az Enver Ho dzsát, aki nek uta sí tá sá ra tíz év vel késôbb
a szov jet ha di ha jók nak el kel lett hagy ni uk Durazzo
kikötôjét!

Azt a Csou En-lajt, aki har minc év vel késôbb elsôk kö zött
is mer te el Pi no chet fa sisz ta dik ta tú rá ját!

Mi ál la mi szol gá lat ba áll tunk, kül ügyi szol gá lat ba áll tunk,
bel ügyi szol gá lat ba áll tunk.

Mi úgy is mer jük ezt a vá rost, mint a te nye rün ket.
Mi is mer jük egy mást. Mi min den kit is me rünk.
Mi tu dunk kons pi rál ni, hall gat ni, nem fe cseg ni, tit kot

ôrizni.
Mi va kon hit tünk és lát va csa lód tunk.
Ös  sze tör tünk és ki egye ne sed tünk.
Mi ma gas ra tar tot tuk a zász lót, amit késôbb ki ver tek a

kezünkbôl.
A mi kor osz tá lyunk ból ke rül tek ki a nagy ko po nyák és a

húgy agyú ak.
Min ket el fog tak és meg ver tek.
És mi el fog tuk azo kat, akik el fog tak ben nün ket.
Mi min den nap az zal éb re dünk, hogy má ma meg ha lunk.
Ne künk negy ven és öt ven kö zött már ôszül a ha junk.
Ne künk negy ven és öt ven kö zött már fe hér a ha junk.
Mi bír juk az italt, vi hart, éh sé get és fa gyot.
Ránk le het szá mí ta ni.
Ránk kell szá mí ta ni. Ránk nem le het nem szá mí ta ni!
Ve lünk ak kor is szá mol ni kell, ha nem szá mol nak ve lünk.
Ne künk meg öl ték a leg jobb ba rá ta in kat.
Min ket meg öl tek a leg jobb ba rá ta ink.
Mi vol tunk a ba ri kád két ol da lán.
A bal ol da lán és jobb ol da lán.
Mi lá to gat tuk a bör tö nö ket.
Ben nün ket lá to gat tak a bör tö nök ben.
Mi ci ni ku sak va gyunk.
Mi a szív in fark tust szív trom bi tá nak ne vez zük.
De a szí vünk, ahogy Dzserzsinszkij mond ta, for ró, és az

agyunk hi deg.
Ben nün ket már nem ér het sem mi meg le pe tés.
Min ket lelôttek, ne künk ki vág ták a szí vün ket, és be le tet -

ték a párt köny vün ket!
Ránk sor tü zet ad tak.
Ben nünk nem ért vé get a há bo rú.
Ben nünk so ha nem ér vé get a há bo rú.
Mi bé ké ben élünk, gyer me ke ink hom lo kát si mo gat juk, sé -

tál ga tunk a va sár na pi csend ben, iszo ga tunk, dis ku rá lunk,
de agyunk ban repülôgépmotorok dü bö rög nek, sor tü zek dö -
rög nek és harc ko csik lánc tal pai csi ko rog nak.

Mi fel kap juk a fe jün ket min den fék csi kor gás ra.
Ne künk fel gyor sul a szív ve ré sünk, ha meg hall juk a men-

tôautó szi ré ná ját.
És éne ke lünk, foly ton csak éne ke lünk:
„Meg ta nul tuk mi már ezt a har cot...”
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -

mást.
Mi ott vol tunk min den áp ri lis 4-én, és lát tuk a kar ha tal mi

szá za dok szu rony er de jét!
A haj nal óta szo bor rá me re ve dett ka to nák né ma cohor-

sait!
És lát tuk Sztá lint a ma u zó le um ban be bal zsa moz va.
És gyôztünk ezer harc ban, és vesz tet tünk.
És új ra talp ra áll tunk.
Mellôlünk so kan kidôltek.
Akik meg hal tak. Akik kel te le van nak az ideg gyógy in té ze -

tek, akik megôrültek, al ko ho lis ták vagy bûnözôk let tek.
Akik nem bír ták to vább ci pel ni a ne héz cso ma got.
Teremtô Is ten, mi min den van ab ban a cso mag ban!
Ek ko ra cso mag gal nem le het se ho vá el utaz ni.
Pe dig mi min den ho vá ka punk út le ve let.
Min ket bár ho vá si mán ki en ged nek.
Ró lunk tud ják, hogy a vi lág végérôl is vis  sza jö vünk.
Mi nem tu dunk és nem aka runk más hol él ni, csak itt!
Ne künk itt még fel ada ta ink van nak.
Mi lá to gat juk az elfekvôket.
Te met jük apá in kat.
A ’88-aso kat, ’89-ese ket, ’900-aso kat.
Or runk ban hord juk a szét hul ló em be ri test iszo nya tos

kigôzölgését.

A vér és szenny sza gát.
Lá to gat juk a ’19-ese ket, a spa nyo lo so kat, akik sár gá ra

asza ló dott test tel hö rög nek vizelettôl szét mart mat ra cu kon.
Fény te len sze mük ben lo vas ro ham ok, tor ko lat tü zek vil log -

nak.
Lá to gat juk ôket, akik ’15-ben Monte Solarónál, ’17-ben

Caricinnél, ’19-ben a Ti sza part ján, ’36-ban Mad rid ha tá -
rán ha sal tak a gép pus ka mel lett.

A kom mün ka to ná it. Cserni, Sza mu ely ka to ná it, egy ko ri
Le nin-fi ú kat, a Bat thyá ny -pa lo ta bôrkabátosait, aki ket
agyon ver tek a bu kás után, vas ra ver tek a bu kás után, akik
bör tö nök ben ro had tak a bu kás után.

Aki ket ki küld tek, ha za küld tek, vis  sza küld tek.
Akik le buk tak, ki sza ba dul tak és új ra le buk tak.
Akik meg jár ták Eu ró pa bör tö ne it, a lá ge rek pok la it.
Akik nek nem volt so ha egy nyu godt pil la na tuk, aki ket

örök ké ke res tek, akik egy más ban sem bíz tak.
Akik most levegô után kap kod va be lénk ka pasz kod nak, s

mi köz ben gör csö sen szo rít ják ke zün ket, aszt más szív vel, zi -
há ló tüdôvel, el ha ló han gon éne kel ge tik:

„Meg ta nul tuk mi már ezt a har cot...”
Néz zük ôket, ös  sze tört tes tü ket, hall gat juk sí po ló tü de jü -

ket, és nem mer jük el sír ni ma gun kat, pe dig üvöl te ni sze ret -
nénk kí nunk ban.

Mel lé jük ülünk, mo so lyog va fö lé jük ha jo lunk, és ve lük
együtt éne kel jük:

„Meg ta nul tuk mi már ezt a har cot...”
Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból meg ért jük egy -

mást.
Ne künk a hall ga tá sunk is be szé des.
Nem mind egy, ki vel hall gat az em ber.
Mi egy más tár sa sá gá ban sze re tünk hall gat ni.
Mi te le va gyunk ki tün te té sek kel.
Mi eze ket a ki tün te té se ket meg ér de mel tük.
Csak az a fur csa, hogy túl sá go san fi a ta lok va gyunk a ki -

tün te té se ink hez.
Hi szen még öt ven éve sek sem va gyunk.
En  nyi ki tün te tést 70 éves ko rá ra szo kott ös  sze gyûj te ni az

em ber.
De mi so ha sem le szünk 70 éve sek.
Ezek a ki tün te té sek leendô öz ve gye ink ki tün te té sei.
Ôk majd be rak ják egy do boz ba, mert kü lön-kü lön sok he -

lyet fog lal ná nak.
És egy szer egy év ben elôveszik majd a do boz ból, le tö röl ge -

tik ró la a port, szé pen ki fé nye sí tik, és új ra vis  sza te szik a do -
boz ba.

Amíg be nem ko pog tat hoz zá juk egy úttörô, aki a Mó kus
ôrs ne vé ben át ve szi szo ci a lis ta megôrzésre X. elv társ ki tün -
te té se it.

És a ki tün te té sek át men nek a Mó kus ôrs tu laj do ná ba.
Üveg alatt ôrzik majd, egy szer egy év ben ôk is le tö röl ge -

tik, ki fé nye sí tik szé pen, és az ôrsvezetô be szél majd ne kik X.
elv társ ról, mél tat ja ér de me it, el mond ja, mi lyen nagy sze rû
em ber volt, aki eze ket a ki tün te té se ket va la ha vi sel te.

A for ra dal mi moz ga lom nagy sze rû ka to ná ja! És a zász lót,
amit ô ki ej tett a kezébôl, most mi emel jük ma gas ra, és visz -
 szük to vább...

De még élünk. Még élünk. Pe dig már le él tük az éle tün ket.
Mi töb bet él tünk, mint há rom nem ze dék együtt vé ve.
So kat lát tunk, so kat hal lot tunk, so kat tu dunk.
Még se tu dunk sem mit.
De még itt va gyunk. Sok fe lé. Lent és fent. Min de nütt.
Az ôrtornyokban. És az in ten zív osz tá lyo kon.
Mi, ’28-asok.
De már tar kón kon érez zük az utá nunk nyo mu ló nem ze -

dék for ró le he le tét.
Már a nyo munk ban van nak.
A fi a ink. Drá ga fi a ink.
Ôk fog nak egy szer el te met ni min ket, utol só per ce ink ben

ôk ül nek majd az ágyunk szé lén, és ve lünk ének lik, hogy:
„Meg ta nul tuk mi már ezt a har cot...”
Ve lünk éne ke lik?!
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A Mazsihisz val lá si és vi lá gi
vezetôinek kö zös nyi lat ko za ta

90 éves a temetôk megmentôje
Ha az em ber jó erôben és egész ség ben meg éri a ki lenc ve ne dik szü le tés nap -

ját, az min den ki szá má ra nagy öröm. Ha egy holokauszttúlélô ün nep li ezt a
szép kort, az kü lön le ge sen je les al ka lom.

Jiszróel Abelesz 1930-ban szü le tett Ka pu vá ron, az or szág észak-nyu ga ti
csücs ké ben. Val lá sos csa lád ban ne vel ke dett, és ép pen jesivabeli ta nul má nya -
it vé gez te, ami kor a ná cik 1944-ben el fog lal ták az or szá got, és meg sem mi sí -
tet ték a vi dék zsi dó sá gát. A 14 éves Jiszróelt szü le i vel és több test vé ré vel
együtt de por tál ták Auschwitz-Birkenauba. Cso dák so ro za tá nak köszönhetôen
a kis ka masz Jiszróel és két test vé re túl él ték a ha lál tá bort, és si ke rült ha za tér -
ni ük a csa lá di ott hon ba Ka pu vár ra. 

Jiszróel rö vid idô el tel té vel Lon don ba tá vo zott, aho vá egy cso port hoz zá
ha son ló ma gyar túlélô fi ú val ér ke zett Rav Solomon Schonfeld jó vol tá ból, aki
egy új élet re mé nyét kí nál ta szá muk ra az ál ta la ve ze tett ke let-lon do ni
jesivában. 

A fi a tal Jiszróelt azon ban nem von zot ta a tal mu dis ták éle te; a csa lá di ha -
gyo mányt foly tat va üz le ti vál lal ko zá sok ba kez dett, hogy mielôbb sa ját lá bá ra
áll has son. Né hány küz del mes év után si ke rült anya gi biz ton sá got te rem te nie,
és 1959-ben fe le sé gül vet te a bu da pes ti szü le té sû, szin tén mé lyen val lá sos
Friedman Ju di tot. Négy gyer me kük kel Lon don Golders Green ne gye dé ben
te le ped tek le, ahol mind ket ten si ke res vál lal ko zást foly tat tak, és ak tív tag jai
vol tak a zsi dó kö zös ség nek.

Jiszróel, akit gyer mek ko rá ban szen ve dé lyes ha za sze re tet re ne vel tek, so ha
nem fe lej tet te el a ma gyar nép irán ti szo ros kötôdését. Nem te kin tett ha rag gal
vis  sza a múlt ra a sok ször nyû ség el le né re sem, amit ô és sze ret tei el szen ved -
tek. Nem ke re sett bûn ba kot, nem gyû löl kö dött. Épp ellenkezôleg, a kom mu -
niz mus meg szûn té vel vis  sza tért szülôföldjére, és nagy lép té kû jó té kony vál -
lal ko zás ba fo gott: az el ha nya golt ma gyar zsi dó temetôk rend be té tel ének
szen tel te ide jét és pén zét. Ba rá ti kap cso la to kat épí tett a he lyi ön kor mány za-
tok ve ze té sé vel, és szá mos nyu gat-ma gyar or szá gi te le pü lé sen hoz ták hely re a
sír ker te ket Jiszróel se gít sé gé vel. Eze ket a kap cso la to kat mind má ig ápol ja, és
uno ka öc  csé vel, Sáje Grosszal kö zö sen rend sze res lá to ga tá so kat tesz a vi dé -
ki Ma gyar or szá gon, ahol még bôven akad ten ni va ló a temetôk kör nyé kén. 

Né met or szág
A fel újí tott frank fur ti Zsi dó Mú -

ze um ban ok tó ber 21-én nyit ják meg
az An na Frank Köz pon tot, amely az
in téz mény meg ha tá ro zó ré sze lesz a
jövôben. A Frank csa lád a ná cik ha -
ta lom ra ju tá sa után, 1933-ban hagy -
ta el a vá rost és köl tö zött a biz ton sá -
gos nak vélt Amsz ter dam ba. Tra gi -
kus sor su kat azon ban így sem tud -
ták el ke rül ni. A „végsô meg ol dást”
csak An na édes ap ja, Ot tó Frank él te
túl. A ki ál lí tá son ezüs tö ket, por ce lá -
no kat és különbözô hasz ná la ti tár -
gya kat mu tat nak be, ame lye ket a
Svájc ba me ne kült ro ko nok ôriztek
meg. Kü lö nö sen ér té kes da rab az a
19. szá zad ban ké szült por ce lán ét -
kész let, ame lyet Cornelia Sternnek,
An na Frank déd nagy ma má já nak az
esküvôjén hasz nál tak. Mirjam
Wenzel, a mú ze um igaz ga tó ja ki je -
len tet te, hogy az in téz mény fô cél ja
„a de mok ra ti kus esz mék és a to le -
ran cia erôsítése”. Sa ra Soussan, a
kor társ zsi dó kul tú ra ku rá to ra sze -
rint a ki ál lí tá son lát ha tók lesz nek
An na Frank élet út já nak ke vés sé is -
mert ré szei is. A 21.000 négy zet mé -
ter re bôvült mú ze um öt évig tar tó
át ala kí tá sa mint egy 50 mil lió euró-
ba ke rült, amit nagy részt a vá ros ön -
kor mány za ta fe de zett. Az ok ta tá si
köz pont ként is mûködô in téz mény -
ben a leg mo der nebb tech ni kai esz -
kö zök áll nak a lá to ga tók ren del ke -
zé sé re.

Fran cia or szág
A strasbourgi ha tó sá gok vizs gá la -

tot in dí tot tak a Raphaël Nisand fi a -
tal zsi dó graffitimûvészt ért in zul tus
ügyé ben, aki a vá ro si ta nács meg bí -
zá sá ból az ut cán egy pro jek ten dol -
go zott. Mun ká ja köz ben két is me ret -
len sze mély mel lé lé pett, és rá ki a bál -
tak, hogy „Te zsi dó vagy, nincs he -
lyed itt”. A tá ma dók meg lát ták, hogy
a mû vész egy olyan in get vi sel, ame -
lyen különbözô or szá gok ne vei mel -

Pandémia és kö zös ség épí tés
Mi köz ben feb ru ár vé gén, már ci us ele jén él tük a min -

den na pi zsi dó éle tün ket, olyan hir te len tört ránk és lett
va ló ság gá a Covid-19 jár vány ve szé lye, hogy ta lán
elsô pil la nat ban fel sem fog tuk an nak iga zi ha tá sát a
kö zös sé ge ink re, de legfôképp az éle tünk re.

Em lék szem, ho gyan néz tek az ut cán fél ve a má sik ra
az egy mást in kább si et ve el ke rül ni vá gyó em be rek.
Ho gyan lett hir te len min den ki a má sik sze mé ben po -
ten ci á li san a ví rus hor do zó ja, és ho gyan vál tot tak át az
ad dig ba rát sá gos, a kö zös idôt együtt eltöltô kap cso la -

tok tel jes el kü lö nü lés re, ki zá ró lag az internet vagy te le fon hasz ná la tá ra szo -
rít koz va. 

A ka ran tén és az az zal já ró pro to koll pe dig tel je sen új irányt sza bott az ad -
dig meg szo kott me der ben fo lyó éle tünk nek.

Vis  sza gon dol va azok ra a na pok ra, szá mom ra na gyon fur csa, de leg in kább
fel fog ha tat lan ér zés volt, hogy ez va ló ban meg tör té nik most itt, ve lünk. És mi
lesz ez után? Ho gyan fog juk meg tar ta ni peszách ün ne pét, és egy ál ta lán a
szom ba tot? Mi lesz a zsi na gó gá ink kal és az oda já ró em be rek kel? Idôsekkel,
fi a ta lok kal, be te gek kel, szó val mi lesz: ve lünk? Csak úgy ci káz tak a fe jem -
ben a gon do la tok. Vá laszt akar tam kap ni, de vá lasz nem volt se hol.

Az idô tájt hal lot tam egy dalt, amit Yitzi Hurwitz írt, a cí me Shine a Little
Light, ma gya rul ta lán így for dít ha tó: Ra gyogj egy kis fényt. Ar ról szól, hogy
pró bá lok min dent meg ten ni, ami egy zsi dó szá má ra fon tos, de olyan sö tét és
hi deg van, olyan te he tet len va gyok. Ezért ra gyogj egy kis fényt, mu tasd az
utat, és ve zess min ket.

Na gyon ta lá ló ez a dal, és pon to san fo gal maz za meg a lel ki vá gyó dá sunk
iga zi je len té sét.

Így a Covid-19-cel já ró ka ran tén bár fi zi ka i lag tá vol tar tott ben nün ket egy -
más tól, lel ki sí kon azon ban új irá nyo kat adott ne künk. 

A hét köz ben el hang zó imád sá gunk, a ta ní tá sok, a pén tek es te ránk köszön-
tô szom bat fo ga dás ôsi li tur gi kus dal la mai szó ród nak szét a megabites há ló za -
ton, meg idéz ve zsi na gó gá in kat, lel ki vágy ál ma ink ar cha i kus vissz hang ját su -
gá roz va ott ho na ink ba. 

Ez a mi vá la szunk a Covid-19 vi lá gá ban, hogy mit je lent együtt len ni, és
mit je len tünk mi egy más szá má ra.

Sze ret ném meg kö szön ni Gyôrnek és Dél-Pest nek, hogy együtt vol tunk,
hogy együtt va gyunk, és a Min den ha tót ké rem, hogy együtt le gyünk az
elkövetkezô, ránk vá ró idôben is.

Totha Pé ter Joel

Sze ret tei kö ré ben
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Né met or szág. Tra gi kus sor su kat
Amsz ter dam ban sem tud ták el ke -
rül ni.

Ro má nia. Aki kó sert akar en ni,
Bras só ba kell an nak men ni.

Al bá nia. Em lék mû a zsi dók men té sé ben részt vett al bá nok nak.

Az aláb bi ak ban a Mazsihisz ne vé ben Frölich Ró bert
fôrabbi, Goldmann Ta más al el nök, Heisler And rás el -
nök, Hor váth Jó zsef al el nök, Markovics Zsolt fôrabbi
és Schönberger And rás fôrabbi kö zös nyi lat ko za tát ol -
vas hat ják. 

Sálom, bé ke I’ten egyik ne ve. His  szük, ha a bé ke is -
te ni hang ja fel hang zik, ak kor a gyû löl kö dés és az
erôszak hang ja vég leg el hal kul.

Ez az alap elv ve zet te a mai na pon a Mazsihisz el nö ke
ál tal ös  sze hí vott ta nács ko zást, me lyen a Mazsihisz tag -
hit köz sé ge i ben szol gá la tot teljesítô rab bik és vi lá gi
vezetôk vet tek részt. Meg ál la pod tak ab ban, hogy a
jövôben is cél tu da to san és hig gad tan foly tat ják a ma
meg kez dett pár be szé det.

A ma gyar or szá gi neo lóg rab bik és a vi lá gi ve ze tés
kö zö sen és ha tá ro zot tan ki je len tik, hogy so ha töb bet
nem sze ret né nek a zsi dó kö zös ség éle tét fertôzô, út szé -
li han gú, uszí tó, em be re ket fenyegetô blogokat, ol da -
la kat lát ni. 

Ezért kö zö sen, tel jes egyet ér tés ben ké rik ezek azon -
na li le ál lí tá sát.

Fe jez zék be te vé keny sé gü ket mûködtetôi, te kin tet nél -
kül ar ra, hogy kit és hol tá mad tak, ki vel szim pa ti zál tak a

múlt ban és a je len ben, és tér je nek vis  sza a ci vi li zált érint -
ke zés sza bá lya i hoz.

Mi ma gunk is ek kép pen cse lek szünk, mert amely kö -
zös ség ben pol gár jo got nyer az ag res  szív kom mu ni ká ció,
ott hol nap már sen ki sem lesz biz ton ság ban.

Rab bik és vi lá gi ak kö zö sen vall ják, a pár be széd ké -
pes sé ge a te rem tett em ber egyik cso dá ja.

A mai ta nács ko zás meg mu tat ta, a jövôért felelôs vi lá gi
és val lá si ve ze tés a pár be széd és a bé ke hang ján kí ván ja
együtt szol gál ni a zsi dó kö zös sé get, épí te ni a mo dern val -
lá sos zsi dó ság nak, a ma gyar neo ló gi á nak 150 esztendôs
cso dás pa lo tá ját.

Lösónó tauvó tikoszévú! Le gyünk mind an  nyi an,
egyén ként és kö zös ség ként is be ír va a bol dog élet
köny vé be!

A ta nács ko zás ne vé ben:
Frölich Ró bert fôrabbi
Goldmann Ta más al el nök
Heisler And rás el nök
Hor váth Jó zsef al el nök
Markovics Zsolt fôrabbi
Schönberger And rás fôrabbi

lett Iz ra el is sze re pel, és kö ve tel ték a
le cse ré lé sét. Nisand késôbb foly tat ta
mun ká ját. Az egyik tá ma dó azon ban
vis  sza tért, és a „ti los a zsi dók nak” és
„ku tya” gya láz ko dó fel ira to kat ír ta a
jár dá ra. Raphaël Nisand a rasz  szis ta
in zul tus ról tá jé koz tat ta az ön kor -
mány za tot, és fel je le nést tett a
rendôrségen. Josiane Chevalier,
Bas-Rhin me gye pre fek tu sa sú lyo -
san el ítél te „a meg en ged he tet len tett
elkövetôit”.

Al bá nia
Stephen B. Ja cobs New Yorkban

élô te kin té lyes épí tész ne vé hez
kötôdik a ti ra nai köz pon ti park ban a
kö zel múlt ban emelt há rom ha tal mas
kôoszlop, amely al bán, an gol és hé -
ber nyel ven ál lít em lé ket a má so dik
vi lág há bo rú ide jén a zsi dók men té sé -
ben részt vett al bá nok nak. Az em lék -
mû a be fo ga dó la kos ság bá tor sá gát
örö kí ti meg. A holokauszttúlélô épí -
tész nagy ra ér té ke li, hogy a há bo rú
alatt a zsi dók szá ma megnövekedett
a mu zul mán több sé gû or szág ban, és
az al bá nok nem ad ták ki a me ne kül -
te ket a ná cik nak. Ja cobst, ali as
Stefan Jakubowiczot öt éves ko rá ban
Len gyel or szág ból Buchenwaldba
de por tál ták, ahol a tá bor ban mûködô
il le gá lis cso port egy ci pész mû hely -
ben he lyez te el. A fel sza ba du lás után
elôször Svájc ban élt, majd 1948-ban
az USA-ba köl tö zött. Ô ter vez te a
buchenwaldi „kis tá bor” 2002-ben
át adott em lék mû vét is.

Ro má nia
A bras sói hit köz ség meg ál la po -

dott a vá ros ve ze té sé vel, hogy hely -
re ál lít ják az 1924-ben, mór stí lus -
ban épült or to dox zsi na gó gát. Az
egyez mény alap ján a leg szük sé ge -
sebb mun ká kat a kö zös ség el vé gez -
te ti. Dan Florian, a hit köz ség el nö -
ke ki je len tet te, hogy együtt mû köd -
nek a vá ros sal a temp lom to váb bi
rom lá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -

ké ben. Az ön kor mány zat más mû -
em lék épü le tek hez ha son ló an
késôbb át ve szi és tel je sen fel újí tat ja
a zsi na gó gát. A mun ká la tok be fe je -
zé se után a temp lom ide gen for gal mi
lát vá nyos ság lesz. Je len leg is val lá -
si cé lok ra hasz nál ják a Baumhorn
Li pót bu da pes ti épí tész ál tal ter ve -
zett, 1901-ben át adott és 2001-ben
fel újí tott neo lóg zsi na gó gát, amely
ré sze a vá ros tör té nel mi örök sé gé -
nek.

Az elsô zsi dók a 19. szá zad ele jén
te le ped tek le Bras só ban, ahol 1877-
ben már or to dox és neo lóg hit köz ség
is mû kö dött. 1940-ben hat ezer hit -
test vé rünk élt a vá ros ban, szá muk a
há bo rú után át me ne ti leg meg-
növekedett. Dél-Erdélybôl nem tör -
tént de por tá lás, de a kor lá to zó in téz -
ke dé sek sú lyo san meg ne he zí tet ték
az ott élô zsi dók éle tét. Az el múlt
év ti ze dek ki ván dor lá si hul lá mai mi -
att a kö zös ség meg fo gyat ko zott. Je -
len leg 250-300 hit test vé rünk él a vá -
ros ban, ahol kó ser ét te rem is üze -
mel.

Ko vács

Sze re tett szülôvárosának kü lön le ges gesz tus sal adó zott Jiszróel, ami kor
egy dél-lon do ni kis ut cát Ka pu vár Close-nak ne ve zett el, s az ut ca ezen a né -
ven ke rült hi va ta los be jegy zés re. 

Ki lenc ve ne dik szü le tés nap ját szá mos csa lád tag és jó ba rát tár sa sá gá ban ün -
ne pel te. A ma gyar zsi dó kö zös ség is sok sze re tet tel kö szön ti ez úton Abelesz
urat, aki re fá rad ha tat lan te vé keny sé gé ért, élet ere jé ért mind an  nyi an cso dá lat -
tal és há lá val te kin tünk.

Erdôs Ági
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Az Áb ra hám-
egyez mény

szö ve ge
Iz ra el kü lön két ol da lú normalizá-

ciós meg ál la po dá so kat írt alá az
Egye sült Arab Emír sé gek kel és
Bahreinnel. Mind há rom or szág alá -
írt egy há rom ol da lú do ku men tu mot
is, me lyet Áb ra hám-egyez mény nek
ne vez tek el a vi lág há rom fô mo no-
 te is ta val lá sá nak pát ri ár ká ja után.
Do nald Trump ame ri kai el nök mint
ta nú lát ta el kéz je gyé vel.

Áb ra hám-egyez mény

Alul írott ként el is mer jük a Kö -
zel -Ke le ten és az egész vi lá gon a
köl csö nös meg ér té sen és együtt -
élé sen, va la mint az em be ri mél tó -
ság és sza bad ság, ezen be lül a val -
lás sza bad ság tisz te le tén ala pu ló
bé ke fenn tar tá sá nak és megerôsí-
tésének fon tos sá gát.

Fel szállt Abu-Dzabiba az elsô
köz vet len repülôjárat

Izraelbôl
Fel szállt az egye sült arab emír sé gek be li Abu-Dzabiba az elsô köz vet len

repülôjárat Izraelbôl, Tel-Avivból, fe dél ze tén az ame ri kai és az iz ra e li
bé ke de le gá ci ó val – je len tet te a Jediót Ahronót cí mû új ság hír por tál ja, a
ynet.

„A jövôt nem a múlt nak kell dik tál nia. Hi szek ben ne, hogy le het sé ges a bé -
ke és a vi rág zás” – mond ta az MTI hír adá sa sze rint az ame ri kai de le gá ci ót
vezetô Jared Kushner, Do nald Trump ame ri kai el nök ve je és kö zel -ke le ti
fôtanácsadója, mielôtt út nak in dult az iz ra e li El Al lé gi tár sa ság LY971-es já -
ra tá val, amely át ha lad Sza úd-Ará bia lég te rén az or szág kü lön le ges en ge dé -
lyé vel.

„Az elsô já rat ra ké szü lünk Iz ra el és az Egye sült Arab Emír sé gek kö zött, és
re mél jük, hogy tör té nel mi út in dul ez zel a Kö zel -Ke le ten és azon is túl. Imád -
koz tam, hogy a muszlimok és az ara bok lás sák ezt a já ra tot szer te a vi lág ban,
és is mer jék fel, hogy mind an  nyi an Is ten gyer me kei va gyunk” – tet te hoz zá
Kushner.

„Cé lunk, hogy kö zös mun ka prog ra mot hoz zunk lét re a kap cso la tok elô-
mozdítására az ide gen for ga lom ban, az in no vá ci ó ban, a tu do mány ban, a tech -
no ló gi á ban, az egész ség ügy ben és még sok más te rü le ten. Ma reg gel kü lön -
le ges je len tést kap a »Béke le gyen veled« ha gyo má nyos ál dá sa” – mond ta a
tel-avi vi Ben Gurion repülôtéren az iz ra e li de le gá ció élén ál ló Meir Ben-
Sabbat, a nem zet biz ton sá gi ta nács vezetôje. Az iz ra e li kül dött ség ben fon tos
tisztviselôk utaz tak, köz tük a mi nisz ter el nö ki hi va tal meg bí zott igaz ga tó ja,
va la mint a kül ügy mi nisz té ri um fôigazgatója.

A két na pos lá to ga tá son kö zös mun ka cso port ok tár gyal tak kü lön fé le té mák -
ban a pol gá ri és a gaz da sá gi együttmûködésrôl szó ló meg ál la po dá sok alá írá -
sa elôtt. A ka to nai és biz ton sá gi egyez mé nyek meg kö té sét el ha lasz tot ták, mi -
u tán Iz ra el ben bel po li ti kai til ta ko zást kel tett az a hír, hogy az emír sé gek az Iz -
ra el lel kötendô bé ke tit kos zá ra dé ka ként F-35-ös har ci gé pe ket vá sá rol hat az
Egye sült Ál la mok tól.

Saj Li Spígelman, az iz ra e li tu do má nyos és tech no ló gi ai mi nisz té ri um
fôigazgatója töb bek közt a mû hol dak, va la mint ûr ha jós ok kö zös kül de té sé nek
lehetôségeirôl és a ko ro na ví rus-ku ta tás te rü le tén foly tat ha tó együttmûködés-
rôl tár gyalt az emír sé gek ben.

Ez volt az El Al lé gi tár sa ság elsô ke res ke del mi já ra ta az Egye sült Arab
Emír sé gek be, és ebbôl az al ka lom ból ara bul, hé be rül és an go lul a bé ke szót
ír ták a Boe ing 737-es or rá ra. A há rom órás repülôút után a kül dött sé ge ket hi -
va ta los fo ga dás vár ta Abu-Dzabiban, a repülôtéren.

Az emír sé ge ket vezetô Ka li fa bin Zájid Ál Nahajan el ren del te az 1972-
ben meg hir de tett Iz ra el-el le nes boj kott tör lé sét. Az új ren de let lehetôvé te szi
az iz ra e li vál la la tok és ál lam pol gár ok szá má ra a ke res ke del mi kap cso la to kat
az emír sé gek kel, és az emír sé gek kereskedôi is vá sá rol hat nak ezen túl hi va ta -
lo san iz ra e li ter mé ke ket.

Az Iz ra el és az Egye sült Arab Emír sé gek kö zöt ti tel jes kö rû dip lo má ci ai
kap cso la tok lé te sí té sé nek szán dé kát au gusz tus 13-án je len tet ték be. Az Egye -
sült Ál la mok köz ve tí té sé vel lét re jött meg ál la po dás sal az Egye sült Arab Emír -
sé gek lett a har ma dik arab or szág, amely Egyip tom és Jor dá nia után tel jes, ak -
tív dip lo má ci ai kap cso la to kat ala kít ki Iz ra el lel.

A be je len tés óta el telt he tek ben szin te azon nal meg nyi tot ták a köz vet len te -
le fon vo na la kat, me lye ken a két or szág mi nisz te rei ba rát sá gos be szél ge té se ket
foly tat tak egy más sal. Elsôsorban a vé de lem, az or vos tu do mány, a mezôgaz-
daság, a tu riz mus és a tech no ló gia te rén tö re ked nek együtt mû kö dés re a
jövôben.

Békemegállapodást kö tött 
Iz ra el és az Egye sült Arab

Emír sé gek
Do nald Trump ame ri kai el nök köz le mé nye sze rint a két or szág a

következô he tek ben dip lo má ci ai meg be szé lé se ket foly tat és két ol da lú
meg ál la po dá so kat fog alá ír ni. Iz ra el pe dig fel füg gesz ti a ter ve zett
ciszjordániai an nek tá lást.

Békemegállapodást kö tött Iz ra el és az Egye sült Arab Emír sé gek – je len tet -
te be az MTI tu dó sí tá sa sze rint Do nald Trump ame ri kai el nök a Twitteren.

Az el nök meg fo gal ma zá sa sze rint az Egye sült Ál la mok két „nagy sze rû ba -
rát ja” kö zött „tör té nel mi békemegállapodás” szü le tett, amely nek ér tel mé ben

Do nald Trump el nök vezetô ta -
nács adó ja és ve je, Jared Kushner
tó ra te ker cset adott a bahreini ki -
rály nak a Bahrein és Iz ra el kö zöt -
ti tör té nel mi békemegállapodás
elôtt.

Avi Berkowitz, a Fe hér Ház kü -

lön meg bí zott ja meg osz tott egy ké pet
Kushnerrôl, ame lyen át ad ja a ki -
rály nak a tó ra te ker cset.

A pil la nat, ami kor Jared Kushner
át ad ja Ôfelsége Hamad bin Isza bin
Szal mán al-Halífának, a Bahreini
Ki rály ság ki rá lyá nak a tó ra te ker cset

egy bahreini zsi na gó ga szá má ra – ír -
ta Berkowitz a Twitteren.

Kushner az új ság írók nak nyi lat -
koz va el árul ta, hogy Do nald Trump
el nök és a ki rály ta va lyi ta lál ko zó ján
a ki rály azt mond ta Trumpnak, na -
gyon büsz ke ar ra, hogy a bahreini
zsi dó kö zös ség nek van egy gyö nyö -
rû zsi na gó gá ja a fôvárosban,
Manamában, ame lyet a 20. szá zad
ele jén épí tet tek.

Azon ban mint ki de rült, a zsi na gó -
gá nak nincs kó ser tó ra te ker cse.

Mi u tán ezt meg tud ta, Kushner sa -
ját pén zén vá sá rolt egyet, amit ki fe -
je zet ten a manamai zsi na gó ga szá -
má ra ír tak, és egy kö zel múlt be li ta -
lál ko zó so rán át ad ta a bahreini ki -
rály nak, el mond va ne ki, hogy a ki -
rály tisz te le té re ír ták.

Ez egy na gyon szép gesz tus volt,
kü lö nö sen an nak tu da tá ban, hogy a
normalizáció utol só sza ka szá ban
vol tunk [Iz ra el lel], és gon dol va min -
den zsi dó ra, akik a következô hó na -
pok ban és évek ben el men nek imád -
koz ni a bahreini zsi na gó gá ba –
mond ta egy vezetô bahreini
tisztviselô.

ujkelet.live

Ösz tö nöz zük a val lá sok kö zöt ti
és a kul tú rák kö zöt ti pár be széd
promotálására irá nyu ló erôfeszí-
téseket, hogy elômozdítsuk a bé ke
kul tú rá ját a há rom áb ra há mi val -
lás és az egész em be ri ség kö zött.

His  szük, hogy a ki hí vá sok ke ze -
lé sé nek leg jobb mód ja az együtt -
mû kö dés és a pár be széd, és hogy
az ál la mok kö zöt ti ba rá ti kap cso -
la tok ki ala kí tá sa elôsegíti a tar tós
bé ke ér de ke it a Kö zel -Ke le ten és
az egész vi lá gon.

To le ran ci á ra és tisz te let re tö rek -
szünk min den em ber iránt, hogy
ez a vi lág olyan hely le gyen, ahol
min den ki mél tó és re mény te li éle -
tet él vez het, fa já tól, hitétôl vagy et -
ni ku má tól füg get le nül.

Tá mo gat juk a tu do mányt, a mû -
vé sze tet, az or vos tu do mányt és a
ke res ke del met, hogy ins pi rál ja az
em be ri sé get, ma xi ma li zál ja az em -

be ri lehetôségeket és kö ze lebb hoz -
za a nem ze te ket.

Ar ra tö rek szünk, hogy vé get
ves sünk a ra di ka li zá ló dás nak és a
konf lik tu sok nak, hogy min den
gyer mek szá má ra jobb jövôt kí -
nál junk.

A bé ke, a biz ton ság és a jó lét
jövôképét kö vet jük a Kö zel -Ke le -
ten és az egész vi lá gon.

Eb ben a szel lem ben üd vö zöl jük
és bá to rí tó an hat nak ránk az Iz ra -
el és ré gi ó be li szom szé dai kö zöt ti
dip lo má ci ai kap cso la tok ki épí té sé -
ben már el ért elôrelépések az Áb -
ra hám-egyez mény el vei alap ján.

Ösztönzôen hat nak ránk a kö zös
ér de ke ken és egy jobb jövô irán ti
kö zös el kö te le zett sé gen ala pu ló
ilyen ba rá ti kap cso la tok meg szi -
lár dí tá sá ra és bôvítésére irá nyu ló,
fo lya mat ban lévô erôfeszítések.

ujkelet.live

Iz ra el és az Egye sült Arab Emír sé gek dip lo má ci ai kap cso la tot lé te sít egy más -
sal. Ez zel Jor dá nia és Egyip tom után az Egye sült Arab Emír sé gek a har ma -
dik arab ál lam, amely dip lo má ci ai kap cso la tot lé te sít Iz ra el lel.

A kö zös nyi lat ko za tot Do nald Trump ame ri kai el nök, Ben já min
Netanjahu iz ra e li kormányfô és Mo ha med bin Zájid Ál Nahajan, az emír -
sé gek ko ro na her ce ge, trón örö kös ír ta alá.

Do nald Trump köz zé tet te a tel jes nyi lat ko za tot, amelybôl ki de rül, hogy az
érin tett or szá gok a következô he tek ben dip lo má ci ai meg be szé lé se ket foly tat -
nak és két ol da lú meg ál la po dá so kat ír nak alá. A kap cso la tok nor ma li zá lá sá val
egyi de jû leg Iz ra el fel füg gesz ti a ciszjordániai pa lesz tin te rü le tek be ke be le zé -
sét is.

„A tör té nel mi jelentôségû dip lo má ci ai át tö rés elôsegíti majd a meg bé ké lést
a kö zel -ke le ti tér ség ben, és bi zo nyí té ka a me rész dip lo má ci á nak, a há rom
vezetô ví zi ó já nak és az Egye sült Arab Emír sé gek és Iz ra el bá tor sá gá nak” –
szö gez ték le a kö zös nyi lat ko zat alá írói. Hang sú lyoz ták azt is, hogy „mind há -
rom or szág kö zös ki hí vá sok kal néz szem be, és ez a mos ta ni tör té nel mi ered -
mény mind hár mó juk ja vá ra vá lik majd”.

A Fe hér Ház Ová lis Iro dá já ban tar tott tá jé koz ta tón az ame ri kai el nök is -
mer tet te a kö zös nyi lat ko zat ban fog lal ta kat. Je len volt Jared Kushner,
Trump ta nács adó ja, Robert O’ Brien nem zet biz ton sá gi ta nács adó, Steve
Mnuchin pénz ügy mi nisz ter és David Friedman, az Egye sült Ál la mok iz ra -
e li nagy kö ve te is.

David Friedman el mond ta: a békemegállapodást Áb ra hám-egyez mény nek
ne vez ték el. Trump ne vet ve hoz zá tet te: szí ve sen ne vez te vol na el Trump-
egyezménynek, „de ezt a mé dia nem ér tet te vol na meg”.

Jared Kushner ki emel te: a békemegállapodás an nak köszönhetô, hogy
hosszú év ti ze dek után si ke rült új sze rû mó don meg kö ze lí te ni a tér ség prob lé -
má it. Ezt Kushner Do nald Trump szok vá nyos tól eltérô vál ság ke ze lé si meg -
kö ze lí té se i nek tud ta be. Kushner szin te szó sze rint meg is mé tel te a kö zös köz -
le mény ben fog lal tak egyik ki té tel ét, mi sze rint a tér ség sta bi li tá sát a dip lo má -
ci ai erôfeszítések mel lett a na gyobb gaz da sá gi in teg rá ci ó val és a szo ro sabb
biz ton ság po li ti kai együtt mû kö dés sel le het elôsegíteni.

A kép il luszt rá ció
For rás: iblagh.com
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Kushner tó ra te ker cset adott
a bahreini ki rály nak
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E so ro zat ban olyan ma gyar te le -
pü lé se ket mu ta tunk be, aho va va la -
mi ért ér de mes el lá to gat ni zsi dó
szem pont ból. Az osz tá lyo zás szub -
jek tív, a szerzô vé le mé nyét tük rö zi,
a kép ze let be li uta zás ra ré gi ón ként
ke rül sor.

Kezd jük most dél ke le ten ka lan -
do zá sun kat, néz zük, mi ket ér de mes
fel ke res ni a Dél-Alföldön!

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

10. Gyu la: A zsi na gó ga ma le bont -
va, át ala kít va ze ne is ko la ként mû kö -
dik. Val lá si funk ci ót 1963-ig töl tött
be az épü let, ek kor vet te meg a vá ros.

9. Ba ja: A he lyi zsi na gó ga 1845-
ben épült, saj ná la tos mó don a má so -
dik vi lág há bo rú után már nem töl tött
be val lá si funk ci ót. 1985-ben el ad ta a
hit köz ség a vá ros nak, je len leg könyv -
tár ta lál ha tó ben ne.

8. Szen tes: Az 1868–70 kö zött
épült zsi na gó ga 1987-tôl az ön kor -
mány zat tu laj do na. 1998-ban fel újí -
tot ták az ak kor ro mos épü le tet. Az óta
könyv tár mû kö dik ben ne. Egy ima -
szo bát is ki ala kí tot tak, de ez hasz ná -
la ton kí vül van.

7. Oros há za: 1890-ben épült zsi -
na gó gá ját 1967-ben el ad ta a hit köz -
ség a vá ros nak, mi u tán a holokauszt
után visszatérôk jó ré sze el hagy ta a
te le pü lést. Az épü le tet a rend szer vál -
tá sig mé reg rak tár ként hasz nál ták, az -
óta kul tu rá lis köz pont ként üze mel.

6. Bé kés csa ba: A vész kor szak
elôtt a vá ros ban egy or to dox és egy
neo lóg zsi na gó ga mû kö dött. Az
1960-as évek ben a neo ló got fé lig le -
bon tot ták, má sik fe lé ben szoc re ál stí -
lu sú bú tor áru ház üze mel a mai na pig.
Az or to dox ere de ti for má já ban
tekinthetô meg, azon ban rak tár- és
üz let he lyi ség nek ad ott hont. A bé kés -
csa bai zsi dók sze re t tek vol na egy
funk ci o ná ló zsi na gó gát, me lyet 2004-
ben ve het tek át, hi va ta lo san azon ban
csak 2008-ban kezd ték el hasz nál ni,
ek kor ér kez tek meg ugyan is a tó ra te -
ker csek.

5. Hódmezôvásárhely: A ro man ti -
kus stí lu sú zsi na gó gát a vá ros 1986-
ban vá sá rol ta meg a hitközségtôl. Ez -

Sza bad té ri ki ál lí tás sal ün ne pel
a 150 éves gyôri zsi na gó ga

A gyôri zsi na gó ga fenn ál lá sá nak 150. év for du ló ja al kal má ból sza bad -
té ri ki ál lí tást nyi tot tak meg a me gye szék he lyen, a tár lat az épü let és a
gyôri zsi dó ság el múlt más fél év szá za dá nak tör té nel mét mu tat ja be.

A zsi na gó gát körbeölelô ke rí té sen ko ra be li fo tók kal ele ve ní tik fel az 1870.
szep tem ber 15-én sze ces  szi ós és his to ri kus stí lus ban el ké szült épü le tet, ír ja az
MTI.

Dézsi Csa ba And rás (Fi desz-KDNP) pol gár mes ter meg nyi tó be szé dé ben
ar ra em lé kez te tett, hogy a 21. szá zad egyik sö tét idôszakában csak nem ki ir -
tot ták a zsi dó sá got Gyôrbôl, de az él ni aka rás gyôzedelmeskedett.

Ami kor az épü let pusz tu lás ra volt ítél ve, ös  sze fog tak, és meg men tet ték az
utó kor nak – utalt a pol gár mes ter ar ra, hogy 1991-ben meg ala kult a Gyôri Zsi -
na gó gá ért Ala pít vány, amely nek cél ja az volt, hogy pénzt gyûjt sön a fel újí -
tás ra.

Dézsi Csa ba And rás hoz zá tet te, hogy a zsi na gó ga tör té nel me ös  sze fo nó dik
Gyôr tör té nel mé vel, és jel ké pe az ös  sze fo gás nak, a túl élés nek és a fejlôdés-
nek.

Gyôr az egyik leg fej let tebb vá ro sa az or szág nak, a zsi na gó ga ma már nem
val lá si hely szín ként, ha nem kö zös sé gi és ki ál lí tó tér ként funk ci o nál, és szá -
mos ren dez vény nek ad ott hont – mond ta a pol gár mes ter.

Totha Pé ter Joel rab bi be szé dé ben fel idéz te a száz öt ven év vel ko ráb bi ava -
tó ün nep sé get, ame lyen a zsi na gó ga zá ró kö vét he lyez ték el. Mint mond ta, ak -
ko ri ban körülbelül ötez ren vol tak a hit köz ség tag jai, el hur co lá suk után mint -
egy 150-en tér tek vis  sza. A ki ván dor lá sok mi att ma 50-60 kö zöt ti a kö zös ség
lét szá ma.

Szlo vá kia el nö ke tisz tel gett 
a holokauszt ál do za tai elôtt

Min den nap éber nek és fi gyel mes nek kell len nünk, hogy mielôbb tu da -
to sít has suk, mit is je len te nek a holokauszt ta ga dá sá ról szó ló ki je len té sek
és esz me fut ta tás ok, vagy azok, ame lyek más em be rek és em ber cso por tok
jo ga it von ják két ség be – mond ta Zuzana Caputová szlo vák államfô a
holokauszt és a ras  szis ta erôszak ál do za ta i nak nap ja al kal má ból. Az
államfô részt vett a po zso nyi zsi dó temetôben tar tott meg em lé ke zé sen,
ahol ô is kö ve ket he lye zett Alfréd Wetzler sír já ra.

Az ún. Zsi dó kó de xet – az az a zsi dók jog ál lá sá ról szó ló, 198/1941-es szá -
mú kor mány ren de le tet – 1941. szep tem ber 9-én ad ta ki az Elsô Szlo vák Köz -
tár sa ság (1939–1945) kor má nya. Ezért vált szep tem ber 9-e a holokauszt és a
ras  szis ta erôszak ál do za ta i nak em lék nap já vá Szlo vá ki á ban.

Zuzana Caputová szlo vák államfô sze rint a tör té nel mi ese mé nyek töb bek
kö zött ar ra fi gyel mez tet nek ben nün ket, hogy az an ti sze mi tiz mus vagy a la -
kos ság egy cso port já nak jog fosz tá sa nem egyik nap ról a má sik ra kö vet ke zik
be.

„Ez egy fo ko za tos, las sú pro pa gan da te vé keny ség, té ves in for má ci ók ter -
jesz té sé nek az ered mé nye, és er re na gyon oda kell fi gyel nünk. Ez zel ma is
szem be kell néz nünk, ezért még fon to sabb a ne ve lés sel és ok ta tás sal kap cso -
la tos el vá rá sa ink nö ve lé se, de az is, hogy felnôttként job ban tu da to sít suk a té -
nye ket. Er re fi gyel mez tet a múl tunk, amely to vább ra is ve lünk él” – hang sú -
lyoz ta az államfô. A Zsi dó kó dex ki adá sa Caputová sze rint „ha tal mas tör té -
nel mi csa pás volt”. Rá mu ta tott, hogy Szlo vá ki á ból több tíz ezer zsi dót de por -
tál tak kon cent rá ci ós tá bo rok ba. Ami a to le ran ci át il le ti, sze rin te még min dig
van mit ta nul ni uk a szlo vá kok nak.

„A holokausztra nem csak ezen a na pon em lé ke zünk, saj nos ez az iden ti tá -
sunk ré szét ké pe zi. Meg tisz tel te tés, hogy az el nök as  szony el jött, és tisz te le -
tét fe jez te ki azok iránt, akik nek azért kel lett meg hal ni uk, mert Szlo vá ki á ban

Ka lan do zás zsi dó szem mel
Ma gyar or szá gon (2.)

A bony há di neo lóg zsi na gó ga

után ál lag meg óvó fel újí tás ba kezd -
tek. A zsi na gó ga tel ké nek Szeremlei
ut cai ol da lán áll az egy ko ri zsi dó is -
ko la épü le te, ahol 2004-ben nyílt meg
a „Ma gyar tra gé dia 1944” cí mû ál lan -
dó ki ál lí tás, em lé ket ál lít va a
holokauszt ál do za ta i nak. Ez év ben
dön tött a vá ros ve ze tés ar ról is, hogy a
zsi na gó gát hely re ál lít ja.

4. Kis kun ha las: Az 1857 és 1860
kö zött épült zsi na gó ga ud va rán so ká -
ig mikve (ri tu á lis fürdô), rab bi- és
kán tor la kás, vágoda, va la mint zsi dó
nép is ko la mû kö dött, a holokauszt
után ezek meg szûn tek. Nap ja ink ban
ez az egyet len funk ci o ná ló zsi na gó ga
Bács-Kis kun me gyé ben.

3. Kecs ke mét: A (neo lóg) nagy
zsi na gó gát 1871-ben épí tet ték fel, eb -
ben ma a Tu do mány és Tech ni ka Há -
za ne vû kul tu rá lis köz pont ta lál ha tó.
Az egy ko ri or to dox zsi na gó ga az
1920-as évek má so dik felétôl 1944-ig
mû kö dött. Nem túl gya ko ri mó don
nem zsi na gó gá nak épült: elôször ló -
vas út ál lo más ként, majd vendéglôként
funk ci o nált. Ma a Ma gyar Fo to grá fi ai
Mú ze um mû kö dik ben ne.

2. Sze ged: Ma gyar or szág má so dik
leg na gyobb zsi na gó gá ját 1900 és
1902 kö zött épí tet ték. A ré gi kis zsi -
na gó ga is lát ha tó ma a Haj nó czy ut -
cá ban. A Sze ge di Zsi dó Hit köz ség
égi sze alatt Sze re tet ott hon is mû kö -

Fo tó: Csa pó Ba lázs/Kis al föld

dik (már több mint más fél év szá za -
da).

1. Ma kó: A vá ros or to dox zsi na gó -
gá ja az 1990-es évek re na gyon rossz
ál la pot ba ke rült, 1999-ben szü le tett
dön tés a hely re ál lí tá sá ról. Össze sen
80 mil lió fo rin tot for dí tot tak a fel újí -
tá sá ra, 2002-ben ad ták át. A te le pü -
lés re za rán dok tu ris ták lá to gat nak el a
cso da rab bi ként em le ge tett Vorhand
Mó zes ha lá lá nak év for du ló ján. 

Foly tas suk utun kat a Dél-Du nán -
tú lon!

7. Hôgyész: A he lyi zsi na gó ga épü -
le te ma is felkereshetô, azon ban rend -
kí vül rossz ál la pot ban van. Egy
idôben rak tár ként és mû hely ként
hasz nál ták. 1881-ben az or to do xok
ki vál tak a hitközségbôl, majd 1886-
ban új ra egye sül tek. Rit ka az ilyen
tör té net...

6. Dom bó vár: A Kakasdombon ta -
lál ha tó zsi na gó ga épü le te rend kí vül
rossz ál la pot ban van. 1964 után két -
szin tes sé ala kí tot ták, és so ká ig rak tár
mû kö dött ben ne. 2008-ban ke rült az
ön kor mány zat tu laj do ná ba az egy ko ri
zsi na gó ga, azt ter vez ték, hogy fel újít -
ják, de ez egyelôre nem va ló sult meg.

5. Paks: Az atom vá ros zsi na gó gá -
ján mind ös  sze egy em lék táb la mu tat -
ja, hogy egy kor az imád ko zás há za -
ként mû kö dött. Je len leg könyv tár ként
funk ci o nál (1968 óta).

4. Bony hád: A Tol na me gyei vá -
ros ban két egy ko ri zsi na gó ga épü le te
is megtekinthetô. A ré gi, a neo lóg,
elég el ha nya golt ál la pot ban van, en -
nek el le né re kul tu rá lis ren dez vé nye -
ket, ki ál lí tá so kat szok tak ben ne ren -
dez ni. Az épü let mel let ti té ren Dá vid-
csil lag ala kú holokauszt-emlékmûvet
he lyez tek el 2014-ben be ton ból és fá -
ból. 1924-ben az or to dox kö zös ség
sa ját zsi na gó gát épí tett (elôtte egy
ima há zuk volt). A há bo rú után bú tor -
rak tár, késôbb hasz nált bú tor-ke res ke -
dés mû kö dött az épü let ben. Je len leg
kér dé ses, hogy mi lyen célt szol gál.

3. Szek szárd: A he lyi zsi dó hit köz -
ség 1856-ban ala kult meg. 1897-ben
épí tet ték fel a ma is lát ha tó zsi na gó -
gát, me lyet 1960-ig hasz nál tak, nap -
ja ink ban pe dig a Mû vé sze tek Há zá -
nak ad ott hont. A zsi na gó ga mel lett
ta lál ha tó té ren kôlapokon, ala cso nyan
el he lyez ve, ábé cé sor rend ben ol vas -
hat juk a vész kor szak ál do za ta i nak ne -
ve it. Emel lett holokauszt-emlékmû is
ta lál ha tó a zsi na gó ga épü le te elôtt.

2. Sió fok: A Ba la ton-par ti vá ros -
ban csak nya ran ta tar ta nak imát, az
ide lá to ga tó zsi dó va ká ci ó zók mi att
ad ták át a je len leg mûködô temp lo -
mot 1986-ban. (Ez az egyet len hasz -
ná lat ban lévô zsi na gó ga So mogy me -
gyé ben.) Az elsô zsi na gó ga 1870-ben
épült fel a te le pü lé sen, de ma már
nem ta lá lunk az épü let re uta ló nyo -
mo kat.

1. Pécs: Ba ra nya me gye szék he-
lyének zsi na gó gá ja a kö zel múlt ban
ün ne pel te fel ava tá sá nak 150. év for -
du ló ját. A vész kor szak után jelen-
tôsen csök kent a kö zös ség lét szá ma,
az épü let ál la po ta fo lya ma to san rom -
lott. Elôször 1980 és 1983 kö zött vé -
gez tek re konst ruk ci ót a külsô ré szén.
A zsi na gó ga mel lett ta lál ha tó a Pé csi
Zsi dó Hit köz ség épü le te, va la mint a
szin tén a hit köz ség hez tar to zó Zsi dó
Sze re tet kór ház.

Mik lós Dó ri 

Ha tal mas holokauszt-
adatbázis vált elérhetôvé

zsi dó ként jöt tek a vi lág ra” – mond ta Tomás Stern, a po zso nyi hit köz ség el -
nö ke. Meg je gyez te: a kö zös sé gi ol da la kon pél dá ul még ma is ta lá lunk olyan
ki je len té se ket, ame lyek kí sér te ti e sen ha son lí ta nak a má so dik vi lág há bo rú ide -
jén ki adott saj tó ban meg je lent mon da tok ra.

Kö zel 20 mil lió, holokauszttal kap cso la tos do ku men tum ra tu dunk
mos tan tól rá ke res ni egy szé les kö rû digitalizációs ös  sze fo gás nak köszön-
hetôen, amely nek egyik kezdeményezôje Steven Spielberg ala pít vá nya, a
Shoah Foundation volt.

A több éve zaj ló mun ká la to kat Spielberg ala pít vá nyán kí vül az ENSZ
Arolsen Archives Collection ne vû szer ve ze te és a csa lád fa ku ta tás ra sza ko so -
dott Ancestry ne vû cég tá mo gat ta. Az új, in gye ne sen kereshetô adat bá zis az
ancestry.com ol da lán be lül Alwaysremember né ven érhetô el.

Az új kö zös gyûj te ményt lét re ho zó szer ve ze tek több száz mil lió do ku men -
tu mot tar tal ma zó adat bá zis sal ren del kez nek. A most lét re jött ol da lon kön  nyen
tu dunk ke res ni akár ke reszt név, akár ve ze ték név, szü le té si idô, szü le té si hely,
a fog va tar tás he -
lye, a ha lál idô-
pontja és a ro ko -
nok ne vei alap -
ján. A do ku men -
tu mok a vi lág
min den részérôl
f o  l y a  m a  t o  s a n
hozzáférhetôk.

A pro jekt ere -
de ti leg az Arol-
sen Archives öt -
le te volt, amely
az ENSZ ál tal vé -
dett és a vi lág leg -
át fo góbb adat bá -
zi sát bir to kol ja.
Csak a ná cik ál do za ta i ról több mint 30 mil lió do ku men tu muk van. Az
Arolsen Archives elôször a csa lád fa ku ta tó Ancestrynek adott tel jes hoz zá fé -
rést az anya ga i hoz. A csa lád fa ku ta tó cég ez után egy spe ci á lis tech no ló gi á nak
köszönhetôen több mil lió ne vet és egyéb in for má ci ót di gi ta li zált az ar chí -
vum ból, ír ja a The Jewish News.

Az Arolsennek a fran cia, brit és szov jet fog sá gi zó nák ból szár ma zó to váb -
bi 9 mil lió di gi tá lis ta lá lat ke rült a bir to ká ba. Floriane Azoulay, az Arolsen
Archives vezetôje el mond ta, hogy az ös  sze fo gás nak köszönhetôen vég re lát -
ha tó vá vált ez a ha tal mas adat tö meg az Alwaysremember ol da lon.

Az Ancestry és a Shoah Foundation azt is be je len tet te, hogy kö zel 50.000
zsi dó holokauszttúlélô val lo má sá nak tar ta lom jegy zék ét is pub li kál ni fog ják
ezen az ol da lon, amely to váb bi 600.000 ro kon ról tar tal maz in for má ci ó kat.

Az Alwaysremember ol da lon ta lál ha tó val lo má so kat a Shoah Foundation
Vi zu á lis Tör té nel mi Ar chí vu ma bo csá tot ta ren del ke zés re, amely a vi lá gon a
leg több, ös  sze sen 115.000 órá nyi, vi de ón rög zí tett val lo mást bir to kol ja. Az
ar chí vu mot Steven Spielberg ala pí tot ta az zal a cél lal, hogy rög zít sék és
megôrizzék a túlélôkkel és más szem ta núk kal ké szült in ter jú kat. A
holokauszt ál do za ta i nak val lo má sán kí vül az elsô vi lág há bo rú alat ti ör mény
mé szár lás, az 1937-es nanjingi, az 1975–79-es kam bo dzsai, az 1978–83-as
gua te ma lai és az 1994-es ru an dai ge no cí di um val lo má sai is meg ta lál ha tók a
Shoah Foundation ar chí vu má ban.

Ki bic
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Ez a mos ta ni, szep tem ber re szer -
ve zett ese mény pó tol ta a Covid-
vírus okán áp ri lis ban el ha lasz tot -
tat. A Rumbach Se bes tyén ut ca 10.
szá mú ház zal szem köz ti út test szol -
gált hely szí nül – nem vé let le nül.

Aho gyan a 2018 ta va szán fel ava -
tott táb la szö ve ge is utal rá, Nagy
Dol gok Tör tén tek Ott.

Né hány, a Dob ut cá ból már el szár -
ma zott fiú el ha tá roz ta, hogy mí ves fe -
ke te grá nit táb lát ké szít tet a ház fa lá ra,
ily mó don ál lít va em lé ket az 1944–45
te lén a bu da pes ti nagy get tó ba zárt
kö zel het ven ezer ma gyar zsi dó szen -
ve dé se i nek. De cem ber ben-ja nu ár ban
már mi ni má lis ra csök kent a víz vé te li
lehetôség. A köz kony hák csak an nak
ad tak ételt, aki egy li ter vi zet ho zott
ma gá val.

Fried Ta más szer ve zé se pro fi nak
bi zo nyult. Az ut ca egy sza ka szát két
ol dal ról rendôrautó zár ta le, ren del ke -
zés re állt min den en ge dély, han go sí -
tás, ka ros szé kek az idôs em be rek nek,
s ott vol tak az em lé ke zés ka vi csai is.
Ter mé sze te sen meg hí vót kül dött
mind azok nak, akik nek min den képp
ott volt a he lyük. És az is ter mé sze tes
volt, hogy in vi tá lá sát el fo gad ta
Jákov Hadas-Handelsman, Iz ra el
Ál lam ma gyar or szá gi nagy kö ve te,
Heisler And rás Mazsihisz-elnök,
Frölich Ró bert és Verô Ta más
fôrabbik, va la mint zsi na gó gák, zsi dó
szer ve ze tek el nö kei, ezen kí vül tud tak
ró la a túlélôk, és aki ké pes volt rá, el
is jött.

Az ese mény ha rang szó val vet te
kez de tét, me lyet a Him nusz kö ve tett.

Az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott
Erömûvház igaz ga tó ja, Ju hász Ri ta
nar rá tor ként kö szön töt te a meg je lent
pro mi nen se ket, a közremûködôket és
min den jelenlévôt. Egye bek mel lett
el mond ta: A mai meg em lé ke zé sünk -
kel drá ga nagy szü le ink re, szü le ink re
s az ô sors tár sa ik ra gon do lunk, s fi -
gyel mez tet jük a fi a tal nem ze dé ket,
hogy so ha töb bé ön kény ural mat, ná -
ciz must, ki re kesz tést!

Ge ren dás Pé ter elôadómûvész az
Öt ezer éves kô cí mû gyö nyö rû da lát
ját szot ta és éne kel te. Ke vés szem ma -
radt szá ra zon.

A „Dob ut cai fi úk” em lé kez tek
Heisler And rás el mond ta: A mai

ren dez vény szervezôi ar ra kér tek,
hogy a be szé dek so rát én nyis sam
meg, mint egy víz csa pot.

Tud juk, a zsi dó nép elôtt ket té nyílt
a Vö rös-ten ger, hogy a szomj ha lál
biz tos per cei elôtt Mó zes fa kasz tott
vi zet a szik lá ból, hogy né pe eny hü lést
nyer jen. 

1944 te lén a bu da pes ti nagy get tó
te rü le tén – itt, a Rumbach Se bes tyén
ut cá ban – a mi víz csa punk volt Mó -
zes szik lá ja. Éle tet adott az ép pen
csak élet ben ha gyot tak nak, re ményt a
re ményt vesz tet tek nek. Ide jöt tek ví -
zért azok a késôbbi túlélôk is, aki ket
az em lék táb la egy sze rû en csak Dob
ut cai fi úk ként em lít. Köz tünk él nek
azok, akik nek sze mé lyes em lé ke ik
van nak ar ról, ami re ma együtt em lé -
ke zünk.

De so kan van nak, akik nek e tör té -
ne tek ho má lyá ban telt a gyer mek ko -
ruk. Akik a meg gyil kolt test vé rek
em lé kei kö zött él tek, szó sze rint ár -
nyé kok kö zött, olyan bûn tu dat tal,
amely hez nem kap cso ló dott tény le -
ges bûn: hogy ôk itt van nak, mi köz -
ben má sok már nin cse nek. A ha lott
test vé rek, meg gyil kolt nagyszülôk
után el ne ve zett gye re kek ta buk tól kö -
rül vé ve, a foj tó hall ga tás vagy az ál -
lan dó em lé ke zés lég kör ében nôttek
fel. Ez a má so dik ge ne rá ció tra u má ja,
és ezt a tra u mát is mer te el Eu ró pá ban
hi va ta lo san ta lán elôször a ma gyar
kor mány, mi kor a Mazsöknek
lehetôséget adott a má so dik ge ne rá ci -
ót tá mo ga tó prog ram el in dí tá sá ra. Be -
csül jük meg ezt a nem zet kö zi szin ten
is rend kí vü li ered ményt. Igen, én is
ezt a kor osz tályt kép vi se lem, a má so -
dik ge ne rá ci ó ét, amely nem ze dék éle -
te va ló já ban a holokauszt köz vet len
utó tör té ne te. A ma 65-75 éves em be -
rek – akik egy szo ci o ló gus ka te go ri -
zá lá sa sze rint „fi a tal öreg ko ru kat”
élik – más ként vi szo nyul nak a soá
tör té ne té hez, mint akár utó da ik.

Felelôsséget vi se lünk azért, hogy
le gyen, aki a jövôbe vi szi az egy kor
ha tal mas kö zös ség em lé két, hogy le -
gye nek ma gyar zsi dók 50, 80 vagy
ép pen 100 év múl va is. Felelôsek va -
gyunk azért, hogy erôs, be fo ga dó,

büsz ke és füg get len zsi dó kö zös sé get
épít sünk – ha kell, meg har col junk ér -
te. 

A vi lág jövôje is mét bi zony ta lan. A
holokausztemlékezetnek az együtt ér -
zés kul tú rá ját kell erôsítenie, a má so -
kért vi selt felelôsségét. Ezért kell em -
lé kez nünk. Mert az em lé ke zet erô és
esély. Az em lé ke zet re mény, ame lyet
óv nunk kell.

A Mazsihisz el nö ké nek gon do la tai
után Iz ra el Ál lam meg ha tal ma zott
nagy kö ve te kí vánt szól ni. Tol má csa
Debora Tietze saj tó tit kár volt. 

Az elôtt az utol só ként meg ma radt
víz for rás elôtt ál lunk, amely an nak a
70.000 em ber nek állt ren del ke zé sé re,
akik 1944 de cem be re és 1945 ja nu ár -
ja kö zött a bu da pes ti get tó ban kény -
sze rül tek él ni. Az em lék pla kett min -
den túl zás nél kül azon em ber te len
körülményekrôl ta nús ko dik, ame lye -
ket ezek nek az em be rek nek azok ban
az idôkben át kel lett vé szel ni ük. Ez
az em lék táb la kis sé el tér a többitôl,
hi szen meg mu tat ja szá munk ra a túl -
élés alapvetô ele mé nek, a víz nek a
fon tos sá gát. Úgy hal lot tam, hogy
ami kor két év vel ezelôtt fel avat ták
ezt az em lék he lyet, a for rás még lát -
ha tó volt, fel fed ve szá munk ra, hogy a
min den nap ok ban mi lyen el en ged he -
tet len fon tos sá gú a víz, nem is be szél -
ve a je len le gi járványhelyzetrôl, ami -
kor új fent szem be sü lünk az egész ség -
ügyi és hi gi é ni ai kér dé sek fon tos sá -
gá val. Sze ret ném ki fe jez ni há lá mat a
Dob ut cai fi úk nak, akik úgy gon dol -
tak er re a kor ra, mint a ma gyar tör té -
ne lem egy fon tos sza ka szá ra, 
amelyrôl ér de mes meg em lé kez ni, és
ame lyet ér de mes meg osz ta ni a nyil -
vá nos ság gal.

Frölich Ró bert, a Do hány ut cai zsi -
na gó ga val lá si vezetôje egy hé ber
mon dat tal nyi tot ta be szé dét, ame lyet
majd szom ba ton mon dunk el zsi na -
gó gá ink ban: „Ti va la men  nyi en itt áll -
tok.” Ez a zsi dó ság mot tó ja. Min den
nem zet min den tag ja ott állt a kô fe -
lett. Akik erôszakos ha lált hal tak, ôk
is ott áll tak, és a kér dés re: mit tet te -
tek, mi lyen bûnt kö vet te tek el, a vá -
lasz en  nyi volt: zsi dó ként él tünk. Ge -
ne rá ci ók szá zai po zi tív éntudattal

ren del kez tek. Egé szen ad dig, amíg el
nem jött egy kor, ami kor zsi dók ból
„nem ke resz té nyek, nem ma gya rok”
let tek. Ki ta szí tot tá vál tak, és asze rint
bán tak ve lük. S nem ér tet ték. Ma gya -
rok vol tunk és zsi dók – mondták.
Majd a fôrabbi Ge ren dás Pé ter az Öt -
ezer éves kô szá má nak pa ra frá zi sa -
ként hang sú lyoz ta: az a kô, ami gu -
rult, el ta pos ni lát szott a zsi dó kat. De
a kö ve ket a víz csep pek el ké pe sek
mál lasz ta ni. 1-1 csepp víz –1-1 em -
ber...

Ma rad jon ez örök me men tó. Ha
csak csep pen ként is, ez szent kül de té -
sünk, fe jez te be elôadását.

Ezt követôen el hang zott a Kél má -
lé ráchámim ima Ke re kes Bé la
fôkántor in terp re tá lá sá ban (ô a get tó -
ban sza ba dult fel csecsemôként 1945.
ja nu ár 18-án).

A programismertetô tá jé koz tat ta a
meg je len te ket: A pandémia ár nyé ká -
ban tart juk meg em lé ke zé sün ket. Saj -
ná la tos mó don Niedermüller Pé ter
pol gár mes ter úr ka ran tén ban van, s
ezért le mond ta rész vé tel ét.

Is mét Ge ren dás, is mét egy fáj dal -
ma san gyö nyö rû dal, a Száz éves pá -
lya ud var. A résztvevôk meg in dul tan
hall gat ták.

Kö vet ke zett Verô Ta más, a Frankel
Leó úti zsi na gó ga fôrabbija, aki ha -
gyo má nyo san kitûnôen fúj ta kü lön le -
ges, egye di sófárját.

Felvételrôl fel csen dült a Tum ba la -
laj ka, majd a jelenlévôk sor ba áll tak,
hogy ki-ki le te hes se em lék ka vi csát a
táb la alá.

Kö szö net mind azok nak, akik se gít -
sé gem re vol tak cik kem meg írá sá ban.

gáljuli

oly ma gá nyos, oly üres. ha nem szól hoz zád sen ki, ak kor nincs ki hez szól -
nod. ülsz, és csak né zel ma gad elé. mert jó do log a teendô, de csak ma gad -
nak, mi nek? mert egy be va gyunk mi szán va, csak ép pen szét da ra bo lód tunk,
és a biz ton sá gos nak szánt kuc kónk ban ma gunk ra ma rad tunk.

gyújts te hát egy gyer tyát az ab la kod ba, és hát ha más is meg te szi. hisz úgy
szép a vi lág, ha min den ab lak csil log. az tán fog já tok meg, de óva to san, a me -
leg vi asz ne hogy le csöp pen jen (húz za tok egy pa pír la pot a ke ze tek fö lé), bal -
lag ja tok le az ut cá ra, és las san összeverôdve sé tál já tok kör be a kör nyé ket.
idônként áll ja tok meg, néz ze tek egy más sze mé be, hogy lás sá tok, mi lyen szép
a vi lág. és szó lít sá tok is meg egy mást.

„a harminckilencbôl va gyok a har ma dik ról, tu dod, ne kem szo kott az ab la -
kom ban az a nagy kak tusz...” – szó lal meg az egyik, „ja, tu dom, de mos ta ná -
ban nem lá tom...” – így a má sik, „hát igen, a múlt kor szellôztetéskor ki -
esett...” – mond ja az egyik, „nu, ja, vet tem ész re! majd nem a fe jem re esett...”
– szól köz be a har ma dik, „bo csi...!” – szá na ko zik az egyik, „azért így is elég
kak tu szos a fe jed” viccelôdik a ne gye dik, ezen az tán jót ne vet nek, és egy re
job ban be le me le ged nek a be szél ge tés be. már be szél ge té si al cso port ok ala -
kul nak ki. az egyik ben ar ról, hogy mit is kell csi nál ni azok kal a gömb ala kú
kak tu szok kal, amik nek az idô so rán kezd el ro had ni az al juk, pe dig a felsô ré -
szük még mi lyen szép („vágd le a te te jét, ül tesd el, és meg lá tod gyö ke ret
ereszt!”). egy má sik tár sa ság meg nagy ko mo lyan azt tár gyal ja ki, hogy le het
a kak tusz ból le vest csi nál ni („mert igen is le het, na gyon fi nom, egy kis
koliander ma got is te gyél hoz zá, meg per sze ré pa, krump li, szó val a szo ká -
sos”). az tán per sze egy né me lyek közt szó ba ke rül a kak tusz sör is, és mind -
járt be is tér nek a megfelelô in téz mény aj ta ján. „ne mar hás kodj, tény leg kak -
tusz ból?” „na jó, hát nem kak tusz ból, csak tesz nek be le va la mit, amitôl olyan
jólesôen szúrkálja az em ber tor kát”, hát ezen jót rö hög nek, és már megy is a
ren de lés. az tán per sze van nak olya nok is, akik csön des pá rok ká rendezôdve,
meg fog ják egy más ke zét, idônként ös  sze néz nek, a sza va ik is olyan sut to gó -
sak, és hát bi zony egy-egy oda haj lós pu szi is fel cup pan. utó vég re is nem va -
gyunk kak tusz ból.

mert szép a vi lág.
és együtt szép a vi lág.
az egy más nak kül dött sza vak tól.
az egy más hoz si mu ló (na ja, idônként meg egy más nak feszülô) sza vak tól.
mert még az ös  sze ka pasz ko dó ke zek is sza vak nél kül ma gá nyo sak.

szó lalj meg hát gyöngy ma dár kám, mert las san már azt hi szem, hogy csak a
fal nak be szé lek.
na, nyisd már ki azt az arany vi rá gos pampulkádat, oszt mondj már va la mit!
nem hal lod?
ide fi gyelj te lány, ne mond jam két szer!
nu?!

Sza vak nél kül a vi lág
Mojzes Ivrat rovata
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A Mazsihisz szá má ra
min den kö rül mé nyek kö zött
fon tos a zsi dó ál lam bé ké je

A Mazsihisz szá má ra min den
kö rül mé nyek kö zött fon tos a zsi dó
ál lam bé ké je, az ott élô test vé re ink
biz ton sá ga. Ezért kü lö nö sen üd-
vözlendônek tart juk, hogy a wa -
shing to ni Fe hér Ház ban alá ír ták
az Iz ra el és az Egye sült Arab Emi -
rá tu sok, va la mint Bahrein kö zöt ti
békemegállapodásokat.

Ez zel a dip lo má ci ai ak tus sal a két
öböl men ti or szág – Egyip tom és
Jor dá nia pél dá ját kö vet ve – el is mer -
te Iz ra elt. A leg na gyobb ho ni zsi dó
fe le ke zet ként re mé nyün ket fe jez zük
ki, hogy a most for má ló dó, új kö zel -
ke le ti szö vet sé gi rend szer hez a tér -
ség más arab or szá gai is csat la koz -
nak, és ez ál tal bé ké sebb hel  lyé vá lik
a Kö zel -Ke let.

Mérföldkônek te kint jük a két arab
or szág gal az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok köz re mû kö dé sé nek is köszön-
hetôen tetô alá ho zott meg ál la po dá -

so kat. Min den el is me ré sünk azok -
nak, akik eb ben a tör té nel mi bé ke kö -
tés ben sze re pet ját szot tak. Kü lön
öröm szá munk ra, hogy a wa shing to -
ni alá írá si ce re mó ni án a ma gyar kor -
mány kép vi se le té ben je len volt
Szijjártó Pé ter kül ügy mi nisz ter is.

Heisler And rás, a Mazsihisz el nö -
ke Szijjártó Pé ter wa shing to ni meg -
hí vá sa kap csán le vél ben gra tu lált a
mi nisz ter nek. Mint fo gal ma zott: kö -
zös sé günk öröm mel fo gad ta az Iz ra -
el és az Egye sült Arab Emi rá tu sok,
va la mint Bahrein kö zöt ti béke-
megállapodásokat és a dip lo má ci ai
kap cso la tok nor ma li zá lá sát. Heisler
And rás ki emel te: a ma gyar kül ügy -
mi nisz ter egye dü li eu ró pai uni ós mi -
nisz ter ként vett részt a tör té nel mi
alá írá si ce re mó ni án, amit úgy ér té -
kelt, hogy az „a ma gyar kor mány Iz -
ra el mel let ti kö vet ke ze tes kül po li ti -
ká já nak, a nem zet kö zi szer ve ze tek -
ben történô ki ál lá sá nak vis  sza iga zo -
lá sa”.

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

VE GYES
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

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

Pe di kûr-ma ni kûr! Vár juk ked ves
ven dé ge in ket a Lollo sza lon ban, a
1085 Bp., Gyu lai Pál ut ca 6. szám
alatt. Be je lent ke zés: pe di kûr, láb ápo -
lás: 06-30-210-3271; kéz ápo lás, ma ni -
kûr, mûkörömépítés: 06-30-556-4696.



8 ÚJ ÉLET8 2020. OK TÓ BER 1.

Kr. u.
ÖNINTERJÚ

– Rabbi úr! Maga tréfál! A Krisztus után jelölést követôen a kommu-
nizmusban az idôszámításunk után következett! Most újra Kr. u. van?

– Tudtam, hogy nem fogja érteni! Ez a Krízismenedzsmentet jelenti. Szó
szerint: a Krízismenedzsment ülése után.

– Hja, emlékszem! A rabbik miatt hívták össze, mert ôk akarták
legalább a jankipperi együttlétet intézni.

– Igen, eltalálta!
– És elintézték?
– Röviden: nem! Bôvebben: a rabbikarnak csak a fele (!) jelent meg! A

Menedzsment tagjai többen voltak!
– És volt valami érdekes?
– Volt! Elhangzott érvként a pikuách nefes kifejezés, azaz az egészség/élet

védelme minden vallási törvényt felülír.
– Melyik rabbi vagy fôrabbi említette?
– Egyik sem!
– Micsodaaa?
– A mentôorvos hölgy hivatkozott rá!
– Akkor maradt a magánjankipper?
– Igen, de ez is „járványos” volt!
– Hogyhogy?
– Mivel evés-ivás miatt nem kellett levenni a maszkot!

Kardos Péter

Az elsô „visszatérô” oszt rák
ál lam pol gár

A Fra di vezetôinek lá to ga tá sa
az iz ra e li nagy kö vet nél

Sze ret nél több iz ra e li és zsi dó
fil met néz ni?

Pró báld ki eze ket az új streamszolgáltatókat, ame lyek ki fe je zet ten zsi -
dó fil mek re spe ci a li zá lód tak!

Két új streamingszolgáltató is in dult az utób bi idôben, ame lyek ki fe je zet ten
zsi dó és iz ra e li fil mek be mu ta tá sá ra fó ku szál nak. A ChaiFlicks és az Izzy ne -
vû ol da la kon ha tal mas a kí ná lat eb ben a té má ban, bár a mo zik egyelôre csak
an gol nyel ven érhetôek el.

A szol gál ta tók nagy elônye, hogy nem kell órá kig ke res gél ni a zsi dó té má -
kért, mint pél dá ul a Netflixen, és ren ge teg szín vo na las zsi dó mû vész fil met,
rö vid fil met és do ku men tum fil met kö zöl nek.

Az elôfizetés nem tér el a töb bi streamingszolgáltatás árá tól. Sôt. Mind az
Izzy, mind a ChaiFlicks ol csóbb, mint a Netflix, az Ama zon Prime vagy az
HBO Max – bár az igaz, hogy egyelôre ki sebb is a kí ná la ta.

A ChaiFlicks ha vi 1800 vagy évi 20.000 fo rint ba ke rül 14 na pos in gye nes
próbaidôszakkal. Az Izzyért még en nél is ke ve seb bet, ha vi 1500 vagy évi
15.000 fo rin tot kell fi zet ni, ami né hány mo zi jegy árá nak fe lel meg.

Jó hír azok nak, akik fôként a lap top ju kon vagy a te le fon ju kon néz nek fil -
me ket, hogy a szol gál ta tá sok kom pa ti bi li sek az Apple és az Android esz kö -
zök kel.

A ChaiFlicks mö gött a Menemsha Films ne vû for gal ma zó cég áll, amely -

nek köszönhetôen 80 al ko tás ve tí té si jo gát ka pás ból meg sze rez ték. A szol gál -
ta tást hi va ta lo san au gusz tus ban kezd ték meg, 150 cím mel.

Az Izzyt ere de ti leg ôsszel akar ták in dí ta ni, de a jár vány mi att elôbbre hoz -
ták a nyi tást. Je len leg több mint 100 cí mük van, és min den csü tör tö kön to váb -
bi ak kal fris sí tik a kí ná la tot. A streamingszolgáltató ter vei kö zött sze re pel,
hogy sa ját gyár tá sú prog ra mo kat, kul tu rá lis és beszélgetô show-kat is su gá -
roz zon.

Ki fe je zet ten szó ra koz ta tó mû sor ból pil la nat nyi lag ke ve set ta lá lunk a két
szol gál ta tó nál. Ha a kí ná la tot néz zük, in kább az az ér zé sünk tá mad hat, mint -
ha egy zsi dó film fesz ti vá lon len nénk, ami azért, lás suk be, szin tén nem rossz
pers pek tí va, kü lö nö sen jár vány ide jén, ami kor ne he zeb ben moz du lunk ki ott -
hon ról.

Ka rol Wojtyla meg men tett egy fi a tal nôt a ha lál tól

A WIZO-ról

Kubatov Gá bor, Jákov Hadas-Handelsman és Bienerth Gusz táv

Jákov Hadas-Handelsman nagy -
kö vet a Fe renc vá ro si Tor na Club el -
nö ké vel, Kubatov Gá bor ral és
Bienerth Gusz táv igaz ga tó sá gi tag -
gal ta lál ko zott. A be szél ge té sen szó -
ba ke rült az FTC le gen dá já nak, Tóth
Po tya Ist ván nak a tör té ne te is. A
játékos-edzô több száz zsi dót men -
tett meg a vész kor szak ban, és az éle -
té vel fi ze tett ér te.

Meg tár gyal ták azt is, hogy a ma -
gya rok ho gyan já rul tak hoz zá a
sport vi lág hoz, kü lö nös te kin tet tel a
lab da rú gás te rü le té re, és ki emel ték
eb ben a ha té kony ma gyar zsi dó köz -
re mû kö dést. Ezt egy em lék ki ál lí tás
is be mu tat ja majd, ame lyet kö zö sen
ké szí te nek elô.

A ven dé gek fel ve tet ték az an ti sze -
mi tiz mus, a rassz iz mus és az ide gen -
gyû lö let té ma kör ét is, és be mu tat ták
azo kat az in téz ke dé se ket, ame lye ket
ezek meg ál lí tá sá ra tet tek.

Ta lál ko zás

A 13 éves Edith Zierer 1945 ja -
nu ár já ban, mi u tán el hagy ta a len -
gyel or szá gi Czestochowa kö ze lé -
ben lévô ná ci tá bort, der medt re
fagy va, az éhezéstôl a végsôkig ki -
me rül ve fe küdt a föl dön egy ál lo -

má son. Ké szült a ha lál ra. Egy fi a -
tal em ber oda lé pett hoz zá, és a
gond ja i ba vet te. Egy sze mi na ris ta
volt: Ka rol Wojtylának hív ták.

Edith Zierer ma is hir de ti sze mé -
lyes tör té ne tét, mely sze rint Wojtyla,

a késôbbi Szent II. Já nos Pál pá pa
nél kül va ló szí nû leg éhen halt vagy
meg fa gyott vol na 1945 ja nu ár já ban.
A ná cik ál tal meg száll va tar tott Len -
gyel or szág ban, a Czestochowa mel -
let ti tá bor ból sza ba dul va az ak kor 13
éves lány ha za akart tér ni Krak kó ba,
de el hagy ta az ere je, a vas út ál lo má -
son a föld re ro gyott.

A hi deg gyor san át jár ta, már mo -
zog ni sem bírt. Mint me sél te: sen ki
nem né zett rá, no ha feltûnô je len ség
le he tett, még a lá ger csí kos egyen ru -
há ja volt raj ta. Míg nem egy fi a tal -
em ber oda lé pett hoz zá, és meg kér -
dez te, mi tör tént ve le. A nô el mond -
ta ne ki, hogy Krak kó ba sze ret ne el -
jut ni, de nincs ere je. Zo kog ni kez -
dett, ami kor a fi a tal em ber meg kér -
dez te tôle, mi a ne ve, hi szen jó ide je
csak sor szá ma volt.

Ka rol Wojtyla – mert ô a volt a fi -
a tal em ber – el tûnt, majd for ró te á val,
ke nyér rel és sajt tal tért vis  sza a
nôhöz. Kis idô múl va meg pró bál ta
fel se gí te ni, de az ele in te kép te len
volt meg áll ni a lá bán. Az tán Ka rol
Wojtyla rá ad ta a sa ját ka bát ját, és el -
vit te egy má sik ál lo más ra, ahon nan
in dult egy ál lat szál lí tó vo nat Krak -
kó ba. A fi a tal pap oda is fel szállt ve -
le – idéz te fel az Aleteia.

Edith Zierer so sem fe lej tet te el a
fi a tal sze mi na ris ta ne vét. Ami kor
1978. ok tó ber 16-án meg tud ta, hogy
Ka rol Wojtylát pá pá vá vá lasz tot ták,
meg döb bent. Ek kor már Iz ra el ben
élt, csa lád ja volt, és fog tech ni kus -
ként dol go zott.

Lát va II. Já nos Pált a te le ví zi ó ban,
úgy dön tött, le ve let ír, hogy meg kö -
szön je ne ki az éle tét. A pá pa is na -
gyon jól em lé ke zett ar ra a fi a tal nôre,
meg is hív ta a Va ti kán ba. A ta lál ko -
zó ra évek kel késôbb, 1998-ban ke -
rült sor. „A lá nyom” – mond ta az ak -
kor már idôsödô pá pa. 2000-ben, a
Szent atya szent föl di za rán dok la tán
ta lál koz tak utol já ra, de a le vél vál tást
foly tat ták.

Va sár nap

A Bécs ben 1936-ban szü le tett,
év ti ze dek óta Iz ra el ben élô Ben
Zion Lapid az elsô zsi dó, aki az
oszt rák ál lam pol gár sá gi tör vény
élet be lé pé sét követôen vis  sza kap -
ta az ál lam pol gár sá gát. A 84 éves
Ben Zion Lapid – aki het ven hat
év vel ezelôtt az édes any já val
együtt me ne kült el a ná cik ál tal
uralt Auszt ri á ból – az or szág iz ra -
e li nagy kö vet sé gén ve het te át új
út le ve lét.

Mint ko ráb ban be szá mol tunk ró la,
Auszt ri á ban az ös  szes par la men ti
párt tá mo ga tá sá val fo gad ták el ta -
valy az ál lam pol gár sá gi tör vény mó -
do sí tá sát, amely nek ér tel mé ben ál -
lam pol gár sá got kap hat nak a ná ci
kor szak ül dö zöt tei, a kon cent rá ci ós
tá bo rok fel sza ba dí tott fog lyai és
mind azok, akik a szö vet sé ge sek
meg ér ke zé se után hagy ták el Auszt -
ri át 1955-ig be zá ró lag. A tör vény -

mó do sí tás sal – amely most szep tem -
ber ben lé pett élet be – ha tá lyát ve szí -
tet te az az 1921-es an ti sze mi ta ren -
de let, mi sze rint zsi dó szár ma zá sú ak
az Osztrák–Magyar Mo nar chia fel -
bom lá sát követôen nem kap hat nak
oszt rák ál lam pol gár sá got. Az új ren -
del ke zés nem csak az ül dö zöt tek re,

ha nem a le szár ma zot ta ik ra is vo nat -
ko zik.

Pár nap pal a tör vény mó do sí tás
élet be lé pé sét követôen ve het te át az
oszt rák ál lam pol gár sá gát iga zo ló ok -
má nyát a 84 éves Ben Zion Lapid,
aki a Stan dard cí mû lap nak nyi lat -
koz va azt mond ta: ál lam pol gár sá gát
az uno kái sür ge té sé re sze rez te visz -
 sza. Úgy fo gal ma zott: éle te al ko nyán
ô már nem törôdik ve le, hogy mi lyen
ál lam pol gár, de négy gyer me ké nek
és nyolc uno ká já nak se gít sé get je -
lent het, hogy az ô ré vén a le szár ma -
zot tai oszt rák ál lam pol gár ok is lesz -
nek. Ha va la ha me ne kül ni ük kell,
vár rá juk egy biz ton sá gos hely, kö -
zöl te. 

Az zal kap cso lat ban, hogy most
mit érez, a fér fi el mond ta: olyan,
mint ha vis  sza tért vol na oda, ahon -
nan va la ha el in dult, hi szen gyer -
mek ként an nak ide jén nem sza bad

aka ra tá ból hagy ta el Auszt ri át. Hoz -
zá tet te: ter mé sze te sen Iz ra el az ott -
ho na, de Auszt ri át is a ha zá já nak ér -
zi, be szél né me tül, és Izraelbôl fo -
lya ma to san kö ve ti az oszt rák fej le -
mé nye ket. Ez azért is fon tos szá má -
ra, mert a fi vé re je len leg is Auszt ri -
á ban él.

A WIZO Hun ga ry Egye sü let már
több esz ten de je tá mo gat ja a He ves
me gyei Szihalom köz ség rá szo rult ja -
it. Idén is meg hí vást ka pott az Egye -
sü let a Fa lu nap ra.

Nem ér kez tünk üres kéz zel. Ru ha -
ne mût, kony hai esz kö zö ket, tar tós
élel mi szert, tisztálkodószereket vit -
tünk. Eze ket a családsegítô szol gá -
lat nak ad tuk át. A családsegítô dol -
go zói a rá szo rult ság tól függôen oszt -
ják el az ado má nya in kat.

Eb ben az év ben két gyer mek nek
is ko la kez dé si tá mo ga tást ad tunk át.

A Fa lu na pot a te le pü lés pol gár -
mes te re nyi tot ta meg. Óvo dá sok és
is ko lá sok mû sor ral ked ves ked tek a

meg je len tek nek. Utá na kö szön töt ték
a fa lu leg fi a ta labb, au gusz tus ban
szü le tett pol gá ra it.

A Fa lu na pot és a fa lut tá mo ga tók –
kö zöt tük a WIZO Hun ga ry Egye sü -
let – szól tak né hány szót
tevékenységükrôl.

A ko ra dél utá ni órák ban a
résztvevôket ebéd re hív ta meg a pol -
gár mes ter. Az ételt a pol gár mes ter és
a képviselô-testület tag jai fôzték
bog rács ban.

Következô ta lál ko zá sunk a család-
segítô szol gá lat tal no vem ber ben ese -
dé kes, ami kor Mi ku lás-cso ma go kat
adunk át a fa lu óvo dá sa i nak.

whe
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