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Kecs ke mét
Prof. dr. Grósz An dor, a hit köz ség

és a Holokauszt Do ku men tá ci ós
Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz -
ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke
üd vö zöl te a meg je len te ket, dr.
Szeberényi Gyu la Ta más al pol gár -
mes tert, dr. Feldmájer Pé tert, a
Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te -
rü le ti Cso port já nak el nö két, Feld-
májer Sán dort, a nagykôrösi hit köz -
ség el nö két, va la mint a társ egy há zak
képviselôit.

Be szé dé ben el mond ta, hogy em lé -
kez ni jöt tünk a nép ir tás ra, az 1222
kecs ke mé ti ál do zat ra, hogy fel idéz -
zük a 77 év vel ezelôtti ese mé nye ket,
ame lyek el in dí tot ták tör té nel münk

Már tír-is ten tisz te le tek

leg na gyobb tra gé di á ját. Em lé kez -
nünk nem csak er köl csi kö te les ség,
de belsô kény szer is. Em lé kez nünk
kell an nak el le né re, hogy min den
em lé ke zés fel té pi a se be ket, új ra
elôhozza a so ha el nem mú ló fáj dal -
mat, ame lyet fél mil lió zsi dó és szá -
mos nem zsi dó ál do zat el vesz té se
mi att ér zünk.

A gyász be szé det dr. Ró na Ta más
fôrabbi, a Mazsihisz Rabbitestületé-
nek el nö ke mond ta, aki nagy ívû bib -
li ai pél dá zat tal idéz te fel a pusz tu lás
ko rát, azt, hogy mit tett a vi lá gunk -
kal, ami kor a gyû lö let vált ural ko dó -
vá. Egy pró fé tai lá to má sú mo dern
költôi szö ve get tárt a gyá szo lók elé,
ho gyan pusz tí ta ná el most már az
egész vi lá got, ha az em be ri ség is mét
azt hin né, hogy az Örök ké va ló nél -
kül, ön ké nye sen ké pes cse le ked ni, a
gyû lö let ne vé ben tá mad ni sa ját ma -
gá ra és az egész vi lág ra.

A fôrabbi kü lön üd vö zöl te be szé -
dé ben a sze mé lye sen is meg je lent
Maczelkáné Györ gyi két, aki a soá
egyik túlélôje Kecs ke mé ten, il let ve
át ad ta a má sik he lyi holokauszt-
túlélô, Zinner Árpádné üd vöz le tét,
aki idén egész sé gi ál la po ta mi att
nem tu dott el jön ni.

A Tri a non elôtti utol só, 1910-es
nép szám lá lás sze rint 2200 zsi dó pol -
gár élt itt, ma pe dig 100 alatt van a
zsi dó ság szá ma. A mun ka szol gá lat -
ban, ha lál tá bor ok ban na gyon so kan
el pusz tul tak, és ez óri á si vesz te ség
Kecs ke mét nek, hi szen ki mû velt em -
be rek so ka sá gát, ügy vé de ket, or vo -
so kat, kereskedôket, a pol gár ság leg -
ja vát ve szí tet tük el. Er re min den al -
ka lom mal em lé kez nünk kell – emel -
te ki Szeberényi Gyu la Ta más al pol -
gár mes ter.

Dr. Feldmájer Pé ter, a Mazsihisz
Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso -
port já nak el nö ke el mond ta, hogy
ami kor az 1920-as évek ben élet be
lép tek a zsi dó el le nes tör vé nyek, sen -
ki nem gon dol ta, hogy 24-25 év múl -
va oda ju tunk, hogy meg öl nek
600.000 ma gyar zsi dót. Ma lát hat -
juk, hogy még sem múlt el az an ti sze -
mi tiz mus tü ze, sôt, azt so kan még
meg pró bál ják szí ta ni is. Ho lott tud -
ják, hogy nem csak a ki mon dott sza -
vak ról van szó, ha nem a zsi dó el le nes
ér zel mek fel kor bá cso lá sá ról is, ami -
nek a vé ge min dig erôszak. Ki emel -
te, hogy a zsi dó és nem zsi dó már tí -
rok ra egy aránt em lé kez ni kell, hi -
szen a tör té ne lem fo lya mán lát tuk,

Kecs ke mét

Szolnok

Nagykôrös

Za la eger szeg

ho va fa jul, ami kor a gyû löl kö dés
lesz úr rá egy tár sa dal mon.

Az imá kat Raáb Gá bor re ci tál ta.
Az is ten tisz te let a jelenlévôk kö zös
ká di sá val zá rult.

Szol nok
Eb ben az év ben a kis zsi na gó gá -

ban em lé kez tek meg a holokauszt
77. év for du ló já ról. A pad so ro kat
megtöltôk meg te kint het ték az évrôl
év re gya ra po dó ki ál lí tást is, amely
fel idé zi a he lyi zsi dó ság év szá za dos
tör té ne tét.

A meg em lé ke zést Berman Dá vid
el nök nyi tot ta meg. Üd vö zöl te a
jelenlévôket, kö zöt tük Feldmájer
Sán dort, a nagykôrösi hit köz ség el -
nö két; dr. Feldmájer Pé tert, a
Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te -
rü le ti Cso port já nak el nö két; Hu bai
Im rét, a me gyei köz gyû lés el nö két;
Fej ér An dor al pol gár mes tert; a me -
gyei kor mány hi va tal képviselôjét,
va la mint a társ egy há zak de le gált ja it.

Raáb Gá bor nyi tó imá ja után dr.
Ró na Ta más, a Mazsihisz Rabbi-
testületének el nö ke em lé kez te tett a
77 év vel ezelôtti de por tá lá sok ra, ar -

ra, hogy mi lyen ke gyet le nül gyûj töt -
ték ös  sze a me gye szék he lyen a kör -
nyék zsi dó sá gát, és ho gyan hur col -
ták több sé gü ket a biz tos ha lál ba.

Ezt követôen emel ke dett szó lás ra
Gyôri Pé ter Ben já min evan gé li kus
lel kész, aki ki fe jez te együtt ér zé sét
gyá szunk ban, és em lé kez te tett az
Ószö vet ség sza va i ra, ar ra, hogy mi -
lyen fon tos a sze re tet és a rész vét.

A gyász is ten tisz te let kö zös ká dis -
sal ért vé get, majd a me gyei köz gyû -
lés el nö ke, Szol nok al pol gár mes te re
és a kor mány hi va tal vezetôje el he -
lyez ték a gyász ko szo rú kat a kis zsi -
na gó ga fa lán lévô em lék táb lák nál.

Az ese mény után a résztvevôk egy
cso port ja fel ke res te a vá ros ha tá rá -
ban az egy ko ri tég la gyár hely szí nét,
ahol 1944-ben mint egy 5000 zsi dót
gyûj töt tek ös  sze, és em ber te len kö -
rül mé nyek kö zött tar tot ták ôket
ôrizetben mind ad dig, amíg el nem
in dul tak ve lük a vo na tok Ausch witz
és más tá bo rok fe lé, ahon nan a leg -
töb ben so ha sem tér tek vis  sza.

A megemlékezô táb lá nál el he lyez -
ték dr. Kál lai Má ria or szág gyû lé si
képviselô és a szol no ki hit köz ség ko -
szo rú ját.

Nagykôrös
Az em lé ke zés mé cse se it

Feldmájer Sán dor el nök gyúj tot ta
meg, majd dr. Feldmájer Pé ter, a
Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te -
rü le ti Cso port já nak el nö ke üd vö zöl te
a meg je len te ket, köz tük Nagy Ba lázs
al pol gár mes tert és dr. Steiner And -
rást, a ceg lé di zsi dó ság képviselôjét.

Raáb Gá bor imá ja után dr. Ró na
Ta más, a Mazsihisz Rabbitestületé-
nek el nö ke idéz te fel a ször nyû sé ge -
ket és vont pár hu za mot a hetiszakasz
és a holokauszt kö zött. Em lé kez te tett
ar ra, hogy nem le het szét sza kí ta ni az
ese mé nye ket, mert a zsi dó el le nes in -
téz ke dé sek egy mást kö vet ték, és
ezek ve zet tek el vé gül a tö meg gyil -
kos sá gok hoz.

Új ra és új ra fel kell idéz nünk,
hogy mi tör tént azok ban az idôkben,
mert bár vol tak, akik se gí tet tek az ül -
dö zöt tek nek, de a pusz tí tást ôk sem
tud ták meg ál lí ta ni. Nem tud ták meg -
aka dá lyoz ni, hogy min den kit meg öl -
je nek, hi szen a gyil ko sok nem tet tek
kü lönb sé get sem asze rint, hogy ki -
nek mi volt a fog lal ko zá sa, sem
asze rint, hogy felnôttrôl vagy gyer-
mekrôl van-e szó.

Ró na Ta más fel idéz te egy uno ka
le ve lét, amely ben el bú csú zott az ak -
kor meg halt holokauszttúlélô nagy -
ap já tól. El mond ta, hogy bár nagy pa -
pá ja el szen ved te az ös  szes hoz zá tar -
to zó ja el vesz té sét, az ül döz te tést, de
még is ké pes volt talp ra áll ni és to -
vább ad ni a zsi dó hi tét és a sze re te tét
gyer me ke i nek, uno ká i nak.

A Rabbitestület el nö ke ez után
Rasi ta ní tá sá ról szólt, mi sze rint tör -
tén jék bár mi, az em be rek kö zöt ti
pár be szé det fenn kell tar ta ni, mert ha
az em be rek bár vi tat koz nak, de be -
szél nek egy más sal, úgy meg je le nik
kö zöt tük az Örök ké va ló dics fé nye,
és ez a bé két hoz hat ja el, ha vi szont
nem is mer jük meg egy más ál lás -
pont ját, ak kor az a pusz tu lás ba ta -
szít hat ben nün ket.

A meg em lé ke zés a résztvevôk kö -
zös ká di sá val zá rult.

Ceg léd
Hos  szú év ti ze dek ha gyo má nyát

meg tör ve, eb ben az év ben a zsi dó
temetôben em lé kez tek meg a
holokauszt ál do za ta i ról.

A pél da mu ta tó an ren de zett sír kert -
ben, a Mazsihisz Temetôrendezési
Cso port ja ál tal fel újí tott ra va ta lo zó
elôtti té ren dr. Steiner And rás, a he -
lyi kö zös ség képviselôje üd vö zöl te a
nagy szá mú meg je len tet, kü lön ki -
emel ve Heisler And rást, a Mazsihisz
el nö két, dr. Feldmájer Pé tert, a
Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te -
rü le ti Cso port já nak el nö két, Berman
Dá vid szol no ki és Feldmájer Sán dor
nagykôrösi hit köz sé gi el nö köt, Föl di
Lász lót, a tér ség or szág gyû lé si
képviselôjét és dr. Csáky And rás
pol gár mes tert.

Steiner And rás el mond ta, most
azért a temetôben tart juk a meg em lé -
ke zést, mert a jár vány fe nye ge tett ség
mi att nem le he tett vál lal ni, hogy az
ima ház ban gyûl jön ös  sze a sok
résztvevô, majd fel kér te dr. Ró na Ta -
mást, a Mazsihisz Rabbi-
testületének el nö két a szer tar tás le -
ve ze té sé re.

köz ben Boschán Gyu la, a 93 éve sen
el hur colt egy ko ri hit köz sé gi vezetô,
képviselô-testületi tag elôtt haj tot tak
fe jet a 2004-ben ál lí tott táb lá nál. A
vas út ál lo más épü le tén a ro ma
holokausztra is emlékeztetô táb la,
va la mint a bot fai Hû vös-kas té lyon
el he lye zett táb la mel lett a vá ro si
holokausztszobor is az út vo nal ré szét
ké pez te, ahol Preisz Jó zsef, a hit köz -
ség örö kös tag ja szólt né hány szót az
egy be gyûl tek hez. Az emlékezô be -
szé dek re és a tisz te let adás ra az ed di -
gi gya kor lat tól eltérôen ez út tal nem a
zsi na gó gá ban, ha nem a temetôben
ke rült sor.

Szív hez szó ló je len sé get él tek át a
résztvevôk, hi szen a ren dez vény le -
ve ze té sét a ti zen éves, kö zép is ko lás
Bajzik Bá lint vál lal ta ma gá ra, élet -
ko rá val a jövôbe ve tett re mény sé get
kép vi sel ve. A he lyi ze ne is ko la nö -
ven dé ke, Hor váth Eme se kla ri nét -
szó ló ja után a bi zony ki tar tó an zu ho -
gó esô kö ze pet te kö szön töt ték a vá -
ro si és a me gyei ön kor mány zat, a
me gyei kor mány hi va tal, a vá ro si
rendôrkapitányság vezetôit, a pár tok
képviselôit, a du nán tú li hit köz sé gek
de le gá ci ó it, a Béke-Shalom Ma -
gyar–Iz ra e li Ba rá ti Tár sa ság tiszt-
ségviselôit, a hit köz ség tag ja it.

A temetôben ta lán még so sem
gyûl tek ös  sze en  nyi en, hogy az 1944
ko ra nya rán, jú ni us elsô va sár nap ján
né met kon cent rá ci ós tá bo rok ba hur -
colt 1221 za la eger sze gi zsi dó tra gé -
di á já ra em lé kez tes se nek. Ti zen hét
éve ren de zik meg a rémisztô esz me
és po li ti ka ne vé ben egy kor jo ga ik tól,
életüktôl meg fosz tott gye re kek, nôk,
fér fi ak, apák, anyák, nagyszülôk sor -
sát fe led ni nem ha gyó em lé ke zést a

Raáb Gá bor nyi tó imá ja után Ró na
Ta más fel idéz te, hogy ta valy még az
üres ima ház ban em lé kez tünk ha lot -
ta ink ra, és a kö zös ség tag jai csak
online kö vet het ték az imá kat és a be -
szé de ket, de a leg na gyobb baj ban is
bíz ha tunk a Jóteremtôben, így most
leg alább a temetôben ös  sze gyûl het -
tünk, hogy sze mé lye sen ró juk le ke -
gye le tün ket.

Kü lön üd vö zöl te Beck Mihályné
holokauszttúlélôt, aki az el múlt év ti -
ze dek ben min dig részt vett a már tír-
is ten tisz te le ten, és tö ré keny egész sé -
gi ál la po ta el le né re most is el jött,
hogy em lé kez zen el pusz tí tott hoz zá -
tar to zó i ra, ba rá ta i ra.

Az is ten tisz te let kö zös ká dis sal zá -
rult.

Za la eger szeg
Az ön kor mány zat és a hit köz ség

szer ve zé sé ben tar tott meg em lé ke zés
ke re té ben a szo ká sok nak meg-
felelôen a résztvevôk délelôtt vé gig -
jár ták az em lék he lye ket. A Boschán

vá ros ban, amely így köz tisz te let ben
ál ló né hai la kó it új ra fel idé zi. A so ha
vis  sza nem térôk ne vé ben er re a fel -
idé zés re kért min den ki Virágh Ju dit,
a hit köz ség vezetôje, aki né hány hó -
nap ja töl ti be ezt a tiszt sé get. Ugyan -
is a hit köz ség nem csak a ko ráb ban
gya ko ri sze mé lyes ta lál ko zók ko ro -
na ví rus mi at ti el ma ra dá sa mi att ke -
rült ne héz hely zet be az el múlt egy
év ben, ha nem azért is, mert el vesz -
tet te mo tor ját, Sik ló si Vil mos el nö -
köt, aki 25 éven át szol gál ta a kö zös -
sé gét, a vá rost, az em lé ke zet po li ti kát
és a kul tú rát, mielôtt a be teg ség el ra -
gad ta sze ret tei és tisztelôi kö zül. Ró -
la, szer te ága zó, nagy ener gi á val és
ered mé nyes ség gel vég zett mun ká já -
ról is szólt Virágh Ju dit, aki sa ját
édes any ja alak ját is fel idéz te, aki  
ha za tu dott jön ni, s az át élt bor zal -
mak el le né re nyi tott, ked ves, szor -
gal mas em ber ként él te le az éle tét. A
va go nok ba zsú folt, ja va ik tól meg -

(Folytatás a 2. oldalon)
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Már tír-is ten tisz te le tek 
or szág szer te

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

A to váb bi idôpontokat fo lya ma to san kö zöl jük. Kér jük ol va só in kat,
hogy az idôpontokat, hely szí ne ket rend sze re sen kí sér jék fi gye lem mel a
hon la pon is (mazsihisz.hu), mert vál to zás le het sé ges.

A BZSH Dá vid Ki rály Kol lé gi u ma
a 14. ke rü let ben, a Tá bor nok ut cá ban
in gye nes szálláslehetôséggel vár ja a
nap pa lis kö zép fo kú ok ta tás ban, il let -
ve a szak mai kép zé sek ben részt vevô
di á ko kat.

Az új kol lé gi um biz ton sá gos és
csa lá di as lég kört kí nál, és fô fel ada -
tá nak te kin ti a tár sa dal mi be il lesz ke -
dés hez és a vál to zá sok hoz szük sé ges
kulcs kom pe ten ci ák át adá sát a ta nu -
lók szá má ra.

Ne a lak ha tá si prob lé mák gör dít se -
nek aka dá lyo kat a fejlôdés út já ba!

A ter vek vé gül pénz hi ány mi att
nem vál tak va ló ság gá. A te rü le tet
ma a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság fog lal ja el.

A Markó ut ca men tén ma egy mást
érik a fôvárosi, or szá gos szin ten is
fon tos épü le tek: az Al kot mány vé -
del mi Hi va tal, a Székesfôváros
Elekt ro mos Mû ve i nek egy ko ri alál-
lomása és bér há za, a Ma gyar Pénz -
jegy nyom da, a Ma gyar Ki rá lyi Igaz -
ság ügy-mi nisz té ri um ott ho na ként
szü le tett há rom óri ás (ma a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság, a
Legfelsôbb Bí ró ság, il let ve a Kú ria

A Nagy kör út kö ze lé ben áll ha tott 
vol na a vi lág leg na gyobb zsi na gó gá ja

Bá lint és Jám bor ter ve
Va sár na pi Ujság, 1899 / Arcanum Di gi tá lis Tu do mány tár

ott ho na), to váb bá az Or szá gos
Mentôszolgálat (ere de ti leg a Bu da -
pes ti Ön kén tes Mentôegyesület)
köz pont ja.

De ter mé sze te sen ala kul ha tott
vol na min den más ként is: a Pes ti Iz -
ra e li ta Hit köz ség 1889 ta va szán egy
bel vá ro si te lek át en ge dé sét kér te a
székesfôvárostól, hogy azon is ko lát
épít hes sen. Az ok tó ber re a bel ügy -
mi nisz ter asz ta lá ig ju tott ké rés vé -
gül célt ért, így a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság mai tel ké nek egy
ré szét in gye ne sen fel aján lot ták a
kö zös ség nek, amely egy ál ta lán nem
si e tett en nek el fo ga dá sá val, hi szen a
szük sé ges ira to kat csak két év vel
késôbb, 1891-ben jut tat ta el a ha tó -
sá gok hoz.

Terv pá lyá za tot vé gül nem ír tak ki
a te rü let re, mi vel rö vi de sen min den
gyö ke re sen meg vál to zott. 1893 áp ri -
li sá ban a zsi dó kö zös ség már úgy
gon dol ta, hogy az át adott két szom -
szé dos föld da ra bon in kább zsi na gó -
gát kel le ne épí te ni, hi szen a vá ros
két nagy ima há za, a Do hány, il let ve
a Rumbach Se bes tyén ut cai egy sze -
rû en nem ké pes ar ra, hogy a nagy
ün ne pe ken be fo gad ja az érkezô tö -
me get, so kan te hát az ap ró, sze gé -
nye sebb, sôt, sok szor köz egész ség -
ügyi prob lé mák kal küzdô „pót ima -
há zak ba” szo rul tak.

Eh hez azon ban nem csak a két, már
bir to kuk ban lévô te lek re, ha nem az
egész tömb re szük sé gük volt, hi szen
a ma gu kat zsi dó nak val lók szá ma
gyor san nôtt, a meglévô két nagy
zsi na gó ga pe dig nem volt elég mo -
nu men tá lis ah hoz, hogy a hit köz ség
úgy érez ze: egyen jo gú ak a töb bi val -
lás sal, ame lyek a temp lo ma i kat nem

la kó há zak kö zé szo rít ják, ha nem
sza bad te re ken épít he tik meg.

A fôváros en nek a ké rés nek is zöld
utat en ge dett: 1894 vé gén már a Pes -
ti Iz ra e li ta Hit köz ség ren del ke zett a
hat te lek fe lett, cse ré be vál lal nia kel -
lett, hogy azok át adá sa után há rom
éven be lül meg épí ti a már em lí tett is -
ko lá ját (ez 1896 nya rá ra el is ké szült
a Wes se lé nyi és a Ker tész ut ca sar -
kán), a szerzôdések alá írá sá tól szá -
mí tott nyolc éven be lül pe dig az óri -
á si temp lo mot is át ad ja. A hit köz ség
mal mai azon ban las san ôröltek: a
terv pá lyá zat le írá sa vé gül csak 1898

feb ru ár já ban je lent meg az
Egyenlôség cí mû lap ban: az el várt
stí lust, il let ve a pon tos mé re te ket
nem rög zí tet ték, azt azon ban ki kö -
töt ték, hogy 3600 em ber nek kell
ben ne ülôhelyhez jut nia, épí té si költ -
sé ge pe dig nem ha lad hat ja meg az
egy mil lió fo rin tot. Ez zel a mé ret tel a
zsi na gó ga ak kor a vi lág leg na gyobb
ima há za le he tett vol na.

A be ér ke zett hu szon há rom terv -
cso mag egy ré sze en nél csak drá gáb -
ban lett vol na kivitelezhetô – köz tük
az elsô díj jal ki tün te tett Foerk Ernô
és Schömer Fe renc há rom ezer-
nyolc száz ülôhelynek te ret adó mun -
ká ja is, ami nek egye dül 30 mé ter
átmérôjû, 40 mé ter ma gas ra törô
belsô ku po lá ja, va la mint az azt har -
minc mé ter rel túlnövô külsô hé ja
hat mil lió fo rin tot hú zott vol na ki a
hit köz ség zsebébôl.

A fôhomlokzat felôl mind ös  sze
15-15, az ol dal hom lok za tok felôl pe -
dig 25-25 mé te res ol dal szárn  nyal ke -
re te zett dí szes ku po lá ról az elsô pil -
la nat ban nyil ván va ló vá vált, hogy
so sem ké szül het el, a tervzsûri azon -
ban el volt ra gad tat va az épü let meg -
ol dá sa i tól, il let ve a gaz dag
díszítéstôl, így a gyôzelemre a töb bi
terv nek nem is volt esé lye.

A né hány száz mé ter re ek kor las -
san már megszületô Or szág ház
(Steindl Im re) né hány meg ol dá sát
átemelô – a har minc éves Foerk ek -
kor Steindl ta nár se géd je, il let ve
mun ka tár sa is volt –, Alef jel igé jû
terv mel lett a zsû ri Bá lint Zol tán és
Jám bor La jos Mó zes (II. díj), il let ve
az ak kor még Leitersdorfer né ven
mûködô Laj ta Bé la Raj zolt hexa-
gramm 5659 cí mû ter vét (III. díj)

emel te ki. To váb bi hat mun ka, köz -
tük Már kus Gé za, il let ve a Szép mû -
vé sze ti Mú ze u mot is meg ál mo dó
Schickedanz Al bert és Herzog Fü löp
Fe renc mû ve di csé ret ben ré sze sült.

A Pes ti Zsi dó Hit köz ség a há rom
gyôztes, il let ve a dí ja zot tak rész vé te -
lé vel egy má so dik pá lyá za tot is ki írt,
ami nek ered mé nye 1899 te lé re már
is mert té vált: a hat épí tész nyolc ter -
ve ver sen gett egy más sal, de a bí rá ló -
bi zott ság sze rint ezek egyi ke sem
volt meg va ló sít ha tó, fôként azért,
mert túl lép ték a költ ség ha tá ro kat.

Gyôztest vé gül nem hir det tek, az
Egyenlôség cí mû lap új ság író ja
azon ban úgy ér te sült, hogy a
Bálint–Jámbor pá ros mun ká ja né mi
mó do sí tás sal akár megépíthetô is lett
vol na, így az im már Schömer nél kül,
egye dül dol go zó – a ma gas ku po lá -
ról is le mon dó – Foerk he lyett ôk ju -
tot tak vol na a meg ren de lés hez.

A pá lyá zat ered mé nyét lát va
ugyan ak kor nyil ván va ló vá vált,
hogy a fôváros ál tal ki tû zött határidô
tart ha tat lan, így a hit köz ség an nak
1906 már ci u sá ig va ló meg hos  szab -
bí tá sát kér te. Ezt meg is kap ta, az
ügyet azon ban még ez az óri á si
könnyí tés sem lök te elôre.

Gá bor Esz ter A li pót vá ro si zsi na -
gó ga pá lyá za ta cí mû ta nul má nya
sze rint a fenn ma radt hit köz sé gi
jegyzôkönyvek alap ján vé gül két, a
ki je lölt ha tá ro kon be lül ma ra dó terv
is szü le tett: a Bálint–Jámbor pá ros
950 ezer, az ak kor ra be fu tott zsi-
nagógaépítô, töb bek közt a sze ge di,
a Pá va ut cai, il let ve a Dó zsa György
úti zsi na gó gát is jegyzô Baumhorn
Li pót 750 ezer fo rin tos ke re ten be lül
ma radt, kér dés azon ban, hogy vé gül
me lyi kük gyôzött.

A hit köz ség nyolc év vel az elsô
pá lyá zat ki írá sa után vé gül dön te ni
tu dott, a fôváros ál tal ki je lölt
határidô azon ban új ra vé szes kö zel -
ség be ke rült, így is mét ha la dé kot
kér tek. En nek azon ban nem iga zán
volt ér tel me, hi szen a vezetôk las san
fel is mer ték: nincs elegendô pén zük
az épí tés re, a fenn tar tá si költ sé gek
pe dig olyan ma ga sak lesz nek, hogy
kar ban tar ta ni sem tud ják majd az
óri ást, ami egyéb ként is csak a leg -
na gyobb ün ne pe ken tel ne meg em -
be rek kel.

Az elsô terv pá lyá zat ki írá sa óta a
pes ti ol da lon szá mos ki sebb-na -
gyobb ima ház jött lét re, sôt rö vi de -
sen újabb épü le tek emel ked nek majd
ki a földbôl, így az álom las san szer -
te fosz lott, az óri ás tel ket pe dig el cse -
rél ték a Do hány ut cai zsi na gó ga mel -
let ti szom szé dos föld da rab ra, ahol
1929 és 31 kö zött meg szü le tett a
Hôsök Temp lo ma.

Az új ra a fôváros tu laj do ná ba ju -
tott te lek nem ma radt so ká ig üres:
1912–1913-ban Jablonszky Fe renc
ter vei sze rint meg szü le tett az ere de -
ti leg a Bu da pes ti Köz pon ti Ki rá lyi
Já rás bí ró ság ott ho ná nak szánt,
orom za tán ma is az an gya los cí mert
viselô épü let, amely ma az in téz -
mény utód já nak, a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság nak ad ott hont.

Óri ás zsi na gó ga pe dig az óta sem
épült a fôvárosban, a li pót vá ro si ter -
vek fel adá sa után azon ban rö vid
idôre fel me rült egy ha son ló, bár mé -
re tét te kint ve jó val ki sebb terv: a
Széll Kál mán tér fe let ti, ma az ép pen
meg úju ló Pos ta pa lo ta ál tal el fog lalt
te rü le ten 1914-ben a Ka zin czy ut cai
ima há zat is tervezô Löffler test vé -
rek, Sa mu Sán dor és Bé la raj zai nyo -
mán egy ezer négy száz fôt be fo ga dó
zsi na gó ga épí té sét kezd ték vol na
meg. Az el kép ze lést vé gül az elsô vi -
lág há bo rú sö pör te el.

Vincze Mik lós / 24.hu

Lakj a Dá vid Ki rály ban
A Dá vid Ki rály Kol lé gi um az or -

szág egyet len zsi dó kol lé gi u ma ként
kez di meg mû kö dé sét.

Bôvebb in for má ci ók:

A kol lé gi um weboldala: https://
www.davidkiralykollegium.hu/

Igaz ga tó: Salusinszky And rás

Cím: 1149 Bu da pest, Tá bor nok u.
24.

Te le fon: (36-30) 179-6823

E-mail: titkarsag@davidkiralykol-
legium.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
fosz tott, az tán meg gyil kolt zsi dók
so kat te het tek vol na a vá ro sért, hi -
szen volt köz tük 13 or vos, 14 ügy -
véd, 5 mér nök, több kereskedô, ipa -
ros, tisztviselô, aki ket már ko ráb ban
el zárt a get tó desz ka ke rí té se a vi lág -
tól. (A za la eger sze gi get tó ba a kör -
nyék településeirôl ös  sze sen 3000
fôt gyûj töt tek ös  sze, a fa lu si ak
részvétlenségétôl kí sér ve.)

Balaicz Zol tán pol gár mes ter szólt
ar ról, hogy az em lé kez te tés a tör tén -
tek után 77 év vel is alapvetô eu ró pai
kö te les ség. A hit köz ség gel va ló sok -
éves együtt mû kö dés érin ti a dip lo -
má cia, a kul tú ra, a mû vé sze ti ren dez -
vé nyek és a már tír ün nep sé gek te rü -
le tét, ezen kí vül nagy hang súlyt fek -
tet nek a zsi dó ér té kek meg is mer te té -
sé re is. A meg bo csát ha tat lan fel dol -
go zá sá nak zá lo ga egy más meg is me -
ré se, az együtt élés ér té kes pil la na ta i -
nak meg élé se, tet te hoz zá a
városvezetô.

Rad nó ti Zol tán fôrabbi emel ke dett
ez után szó lás ra, aki Dési Ta más kán -
tor ral együtt mon dott imák kö zé
szôtte mon dan dó ját. Bár mer re já -
runk az ut cá kon, érez zük, hogy va la -
ha itt lak tak, sze ret tek, bol do gul tak,
gye re ket ne vel tek, ma gya rul be szél -
tek, érez tek azok, aki ket az idillt
meg tör ve, ár tat la nul ra gad tak el ott -
ho na ik ból. A fôrabbi gon do lat me -
net ének ge rin cét a gye re kek nek to -
vább adott is me re tek hang sú lyo zá sa
ad ta. Mond juk el ne kik, hogy nem
sza bad fél ni, fél ve nem le het sza bad
az em ber. Hív juk föl a fi gyel mü ket a
Tal mud ban is le fek te tett há rom élet -
be vá gó an fon tos ta ní tás ra: min dig
tud juk, em lé kez zünk ar ra, hogy hon -
nan jöt tünk, ho va tar tunk, s ki elôtt
fo gunk szá mot ad ni a tetteinkrôl. Az
elsô kér dés re az a vá lasz, hogy a zsi -

dó, a ma gyar és az eu ró pai iden ti tás
együtt ér vé nyes, úgy, hogy min den ki
önál ló, szí nes, egye di egyé ni ség. Az
egye di ség kü lön le ges pe csét raj tunk,
in tett a szó nok. Idéz te Boschán Gyu -
la alak ját, aki a leg hos  szabb ide ig
prak ti zá ló ma gyar ügy véd volt, de
kormányfôtanácsosként sem kí mél -
ték, haj lott ko rát sem tisz tel ték, akik
el pusz tí tot ták. A ho vá tar tunk? kér -
dés re adott vá lasz ból az op ti miz mus
csen gett ki a hall ga tó ság szá má ra,
hi szen el hang zott, a hol nap a mi ke -
zünk ben van, a vi lág alap já ban szé -
pen él, ha nem ke re ke dik fö lé be jog -
gyil kos em be rek ha da. Tetteinkrôl
Is ten elôtt adunk szá mot, aki bár
nem lát juk, de a lel künk egy da rab ját
je len ti. A jó tet tek so ra a si ke res élet
mun ká já ban szü le tik, nem harc ban,
fi gyel mez te tett Rad nó ti Zol tán. Az
em lé ke zés fe ke te zász lói, fe ke te lep -
lei, fe ke te kö vei közt fel fény lik az
arany ló Dá vid-csil lag, mu ta tott a zsi -
dó temetô sír kö vei közt emelkedô
épü let jel ké pe i re. Az ál do za tok nak
nincs itt sír juk, ham va i kat el vit te az
ausch witzi szél, de a ne ve i ket meg je -
gyez het jük, és a zsi na gó ga kar za tán
lévô, egy haj da ni egerszegi zsi dó
csa lá dot áb rá zo ló fo tó elé he lye zett
tü kör se gít sé gé vel ar cunk vo ná sai
egy be si mul hat nak az övé i ké vel. A
te rem tett vi lá got ne te gyük tönk re
so ha töb bé gyû lö let tel, épít sük
együtt, ôrizzük kö zö sen. A gyû lö let
ál do za ta ma ga a gyûlölködô, mert az
ô lel két te szi tönk re a gyû löl kö dés.
Az ôszinte szem be né zés pe dig
együtt rezgô ér ze lem, böl cses ség, ta -
ní tás, felelôsségtudat, mond ta a
fôrabbi.

Az egy be gyûl tek ka ré já ban vé gül
ká dist mon dott Sik ló si Vil mos em -
lék he lyé nél.

Arany Hor váth Zsu zsa

Mártír-istentiszteletek
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Nyug dí jas ko rá ban a ré gé szet nek
szen tel te ide jét Iz ra el hôse

106 éve, 1915. má jus 20-án szü le tett Móse Dajan, az 1967-es arab–iz ra e -
li há bo rú ide jén a zsi dó ál lam had ügy mi nisz te re ként, késôbb kül ügy mi nisz -
te re ként tevékenykedô iz ra e li ka to nai vezetô. Bár a Szov jet uni ó ban az iz ra -
e li ci o niz mus és mi li ta riz mus képviselôjeként te kin tet tek rá, ha zá já ban a
leg töb ben hôsként tisz te lik.

Az ak ko ri ban még az Osz mán Bi ro da lom hoz tar to zó Pa lesz ti na te rü le tén ala -
pí tott elsô kibucban (Degania) szü le tett, szü lei Uk raj ná ból ván do rol tak ki. Ti -
zen négy éve sen csat la ko zott a Haganához, a föld alat ti zsi dó had se reg hez, 1938-
tól a brit had se reg mel lett mûködô fél hi va ta los zsi dó rendôrség tag ja ként vett
részt a brit ura lom el len fel lá zadt ara bok meg fé ke zé sét cél zó éj je li ôrjáratokban.

1939 no vem be ré ben a Haganában foly ta tott, il le gá lis nak minôsülô te vé keny -
sé ge mi att le tar tóz tat ták, a börtönbôl 1941-ben sza ba dult, és azon nal csat la ko -
zott a ná cik el len har co ló brit had se reg hez, ír ja az MTI.

Egy zsi dó és auszt rál ka to nák ból ál ló
egy ség élén ha tolt be a Vichy-
Franciaország fenn ha tó sá ga alatt ál ló
Li ba non és Szí ria te rü le té re, és már az
elsô üt kö zet ben el vesz tet te a bal sze mét.
Sé rü lé se an  nyi ra sú lyos volt, hogy
üveg sze met sem kap ha tott, a vi lág
késôbb Nel son ad mi rá lis ra és Ku tu zov -
ra emlékeztetô fe ke te szemkötôjével is -
mer te meg.

Nem csak fi zi ka i lag, lel ki leg is meg -
sé rült, ke rül te az em be re ket. Ki sebb sé gi
ér zé sét ka to nai gyôzelmeivel és za va -
ros, de si ke res nôügyeivel kom pen zál ta,
utób bi si ke re it fe le sé ge vé gül meg elé -
gel te, és har minc hat év há zas ság után,
1971-ben el vált tôle.

A má so dik vi lág há bo rú után a
Hagana ve zér ka rá ban (ôrnagyi rend fo -
ko zat ban) arab ügyek kel és fel de rí tés sel
fog lal ko zott. Az Iz ra el Ál lam füg get len -
sé gé nek 1948. má jus 14-i ki ki ál tá sát
követelô há bo rú ban a Jor dán völ gyé nek pa rancs nok sá gát bíz ták rá, és ô egy
egész na pon át tar tó csa tá ban meg ál lí tot ta a szír csa pa tok elôrenyomulását.

Al ez re des sé, majd vezérôrnaggyá ne vez ték ki, 1949 novemberétôl a dé li pa -
rancs nok ság élé re ke rült. Az 1950-es évek ben az ang li ai ve zér ka ri tisz ti is ko lá -
ban ta nult, 1952-ben lett dan dár tá bor nok.

1953 és 1958 kö zött ve zér ka ri fônök volt, az ô irá nyí tá sá val jött lét re a ki vá -
ló an ki kép zett és fel sze relt iz ra e li had se reg. Az 1956-os arab–iz ra e li há bo rú ban
sze mé lye sen ve zet te a Sí nai-fél szi ge tet el fog la ló had já ra tot. 1959-tôl 1964-ig
mezôgazdasági mi nisz ter volt, 1965-ben az Iz ra e li Mun ka párt ból ki vált jobb -
szárn  nyal tar tott, majd sa ját pár tot ala pí tott.

A kö zel -ke le ti hely zet újabb kiélezôdése ide jén, 1967 ele jén a nép sze rû és ka -
riz ma ti kus Dajant ne vez ték ki had ügy mi nisz ter nek. Az iz ra e li si kert ho zó hat -
na pos há bo rú után (amely ben Iz ra el megelôzô csa pást in dít va mért ve re sé get
szom szé da i ra, el fog lal ta Je ru zsá le met, a Sí nai-fél szi ge tet, Ciszjordániát és a
Golán-fennsíkot) nem ze ti hôsnek szá mí tott.

A had ügy mi nisz te ri tiszt sé get ez után is megôrizte, de nim bu szát ala po san
meg té páz ta az 1973-as jom kipp úri há bo rú, amely ben az Iz ra el el le ni vá rat lan
tá ma dás sok em ber ál do za tot kö ve telt, és a zsi dó ál lam csak ne he zen ara tott
gyôzelmet.

Dajant ke mé nyen bí rál ták a hír szer zé si hi bá kért, a nem megfelelô értékelés-
bôl következô el bi za ko dott sá gért, még a ba rát já nak szá mí tó Ariel Saron (szin -
tén há bo rús hôs, késôbbi mi nisz ter el nök) is kri ti zál ta, vé gül kény te len volt le -
mon da ni.

Menahem Begin kor má nyá ban 1977 és 1979 kö zött kül ügy mi nisz ter ként
szol gál ta ha zá ját. Részt vett az Egyip tom mal Camp Davidben foly ta tott bé ke tár -
gya lás okon, ki vá ló dip lo má ci ai ké pes sé ge i vel elôsegítette a fe szült sé gek eny hü -
lé sét a tér ség ben, az iz ra e li–egyip to mi különbéke-szerzôdés lét re jöt tét.

1979-ben vis  sza vo nult, és tel je sen ré gi hob bi já nak, a ré gé szet nek szen tel te
ma gát. Rák be teg ség ben szen ve dett, de vé gül szív in fark tus okoz ta a ha lá lát
1981. ok tó ber 16-án Tel-Avivban.

Dajan már éle té ben le gen da lett, so kan cso dál ták, so kan gyû löl ték. A Szov jet -
uni ó ban az iz ra e li ci o niz mus és mi li ta riz mus jel kép ének szá mí tott, a szov jet la -
pok gyak ran kö zöl tek ka ri ka tú rát a szemkötôs tá bor nok ról.

Bár nem volt val lá sos, mély sé ges ha za sze re tet élt ben ne, hi deg vé rû és el szánt
vezetô volt, aki a hi bá i ból is ké pes volt ta nul ni. Ariel Saron azt ír ta ró la: Min -
dig száz öt let tel a fe jé ben éb redt. Ezekbôl ki lenc ven öt ve szé lyes, to váb bi há rom
rossz, de a ma ra dék kettô bri li áns volt.

Elsô há zas sá gá ból há rom gyer me ke szü le tett: lá nya re gény ben örö kí tet te meg
kap cso la tát ap já val, majd po li ti kai pá lyá ra lé pett. Egyik fia szí nész lett, a má sik
re gény író és po li ti kus, aki erôsen bí rál ta ap ját. Dajan hí res szemkötôjét 2005-
ben az interneten ár ve rez ték el: 75 ezer dol lá rért kelt el.

Az iz ra e li-brit kettôs ál lam pol -
gár Ajelet Balaban a leg utób bi iz -
ra e li–gá zai konf lik tust követôen
kér vé nyez te új út le ve lé nek ki ál lí -
tá sát a brit ha tó sá gok tól. Egyéb -
ként Je ru zsá lem ben szü le tett.

Ajelet Balaban elég gé meglepô-
dött, ami kor meg ér ke zett a fris sen
ki ál lí tott brit út le ve le. Szü le té si hely -
ként ugyan is ez sze re pelt: „Meg -
szállt Pa lesz tin Te rü le tek”. Balaban
vi szont Je ru zsá lem ben szü le tett, a
vá ros észak ke le ti ré szén fekvô
Scopus-hegyen (hé be rül: Har
Hacofim) lévô Hadassza kór ház ban.

A Scopus-hegy az 1948-as füg get -
len sé gi há bo rú és az 1967-es hat na pos
há bo rú kö zött egy ENSZ ál tal vé dett
iz ra e li exklávé volt a Jor dá nia ál tal
meg szállt te rü le ten be lül, ol vas ha tó a
Ki bic cik ké ben. Ma pe dig Je ru zsá lem
köz igaz ga tá si ha tá ra in be lül ta lál ha tó.

Az iz ra e li és brit ál lam pol gár ság -
gal rendelkezô Balaban pos tán küld -
te vis sza le járt brit út le ve lét és kér vé -
nyez te az új ki ál lí tá sát. A ré gi út le -

160 zsi dó ér ke zett In di á ból
A Bné Menásse kö zös ség tag ja i nak egy sürgôsségi mentôakció ke re té -

ben si ke rült el jut ni uk Iz ra el be.
Ere de ti leg a Bné Menásse in di ai zsi dó kö zös ség 300 tag ja ér ke zett vol na Iz -

ra el be, töb ben azon ban megfertôzôdtek, így csak 160-an lan dol tak a Ben
Gurion nem zet kö zi repülôtéren, ír ja a Ki bic. A hát ra ma radt új be ván dor lók -
nak majd az ôszi ün ne pek ide jén lesz leg kö ze lebb lehetôségük ar ra, hogy el -
jut has sa nak Erecbe. Ak kor kö zel 300 fô ér ke zé sét ter ve zi a be ván dor lás ügyi
mi nisz té ri um.

Az In dia észak-ke le ti ré szén élô kö zös ség hez tar to zó 550 sze mély le te le pe -
dé sét a leg utób bi kor mány ülé sen hagy ták jó vá, így a Bné Menásse tag ja i nak
há rom év után is mét lehetôségük nyílt az alijázásra (a zsi dók szá má ra a visz -
 sza té ré si tör vény ál tal biz to sí tott le te le pe dés re). A mos ta ni mentôakciót a mi -
nisz té ri um kö zö sen szer vez te a Savei Iz ra el ne vû szer ve zet tel, amely nek
vezetôje, Michael Freund már évek óta szor gal maz za a Bné Menásse kö zös -
ség tag ja i nak Iz ra el be ho za ta lát.

Az új olékat a rep té ren Freund mel lett Pnina Tamano-Sata be ván dor lás ügyi
mi nisz ter fo gad ta, aki el mond ta, hos  szú ide je dol go zott azon, hogy a Bné
Menásse kö zös ség tag jai vég re alijázhassanak. A mi nisz ter ki emel te, men  nyi -
re fon tos nak tart ja, hogy a vi lág zsi dó sá ga le tud jon te le ped ni a Szent föl dön,
kü lö nö sen azok, akik éve ket vár nak er re.

Az in di ai Bné Menásse kö zös ség tag jai a Menásse törzs le szár ma zot ta i nak
tart ják ma gu kat, aki ket As  szí ria ural ko dó ja ül dö zött el Iz ra el földjérôl az elsô
Szen tély ide jé nek vé gén, több mint 2700 év vel ezelôtt. A kö zös ség nagy já ból
10,5 ezer fôbôl áll, akik kö zül 6500-an még min dig ar ra vár nak, hogy te le ped -
hes se nek Iz ra el ben.

Beszélgetôtársam Balla Zsolt or -
to dox rab bi, aki a lip csei zsi na gó -
gá ban töl ti be hi va tá sát, egyút tal
egyik elöl já ró ja az Or to dox
Rabbikonferenciának is.

Egy egész kö te tet is meg ér de mel -
ne ed di gi mun kás sá ga, szá mos
teendôje, mind az, amit mély hit tel és
meggyôzôdéssel vé gez. Sze ret nék az
ol va sók ne vé ben is gra tu lál ni tá bo ri
rab bi vá tör tént ki ne ve zé sé hez. Mint
tud ha tó, a Né met or szá gi Zsi dó Hit -
köz ség Balla Zsolt sze mé lyé ben egy
év szá za dot követôen je löl he tett új ra
va la kit e poszt ra.

– Szük ség van-e új fel ada ta vég -
zé sé hez bár mi lyen vál toz ta tás ra?

– Biz tos ren ge teg új dol got kell
majd ta nul nom, és nem csak a had-
seregrôl. Szá mos új interkulturális
kom pe ten ci át kell sze rez nem. Ez egy
nagy és iz gal mas ki hí vás. Emel lett
pe dig azt is ki kell majd ta pasz tal ni,
ho gyan tu dok két fe lé sza kad ni,
ugyan is a je len le gi po zí ci óm, a lip -
csei és szász or szá gi fel adat kö re im
nem vál toz nak, de bí zom ben ne,
hogy si ke rül majd fi a tal rab bi kat
vagy rabbinövendékeket be von ni,
hogy tud ja nak majd he lyet te sí te ni,
ha a ka to na ság be li teendôim más ho -
va szó lí ta nak. Na gyon há lás va gyok
a csa lá dom nak és a kö zös sé gem nek,
hogy min den ben tá mo gat nak, és biz -
tos va gyok ben ne, hogy si ke rül meg -
ta lál ni és meg tar ta ni az egyen súlyt
az elkövetkezendô öt év ben, amíg a
ka to na ság be li meg bí za tá som szól.

– Mi lyen ha tást vál tott ki a tény,
hogy Ma gyar or szá gon szü le tett
rab bi tölt he ti be ezt a tiszt sé get?

– Ez a meg bí za tás nagy meg tisz -
tel te tés, de ez zel együtt rend kí vü li
tör té nel mi súl  lyal is bír. Bí zom ben -
ne, hogy a lehetôségeimhez ké pest a
leg job ban fo gom tud ni a fel ada tot el -
lát ni. Az, hogy egy Ma gyar or szá gon
szü le tett, de Né met or szág ban élô
zsi dó tölt he ti be ezt a funk ci ót, egy -
faj ta tör té nel mi le nyo mat. A vi lág
so kat vál to zott, a tör té nel mi és gaz -
da sá gi fo lya ma tok az em be re ket tel -
je sen más kép pen kö tik ös  sze, mint
pár év ti zed del ezelôtt. Ez egy új ki -

Ál ta lá ban nem szo kás kö rül me -
té lé sek nél ér zés te le ní te ni, a svéd
egész ség ügyi ha tó sá gok sze rint
azon ban ez így nincs rend ben.

Peter Borenstein rab bi és or vos,
aki mohélként, a ha gyo má nyos zsi -
dó kö rül me té lé se ket végzô sze -
mély ként is te vé keny ke dik. A Ki -
bic sze rint Svéd or szág ban en ge dé -
lye zett a fi úk nem or vo si cé lú kö -
rül me té lé se, de csak or vo si sze -
mély zet je len lé te mel lett hajt ha tó
vég re, ezért a mohélek, Boren-
steinhez ha son ló an, sok szor or vo -
sok is egy ben.

A zsi dó kö rül me té lé sek nél ál ta lá -
ban nem szo kás az ér zés te le ní tés
hasz ná la ta, csak né hány csepp cuk -
ros fo lya dé kot ad nak a ba bák nak fi -
gye lem el te re lés gya nánt. Borensteint
azon ban az utób bi idôben kri ti zál ni
kezd ték más or vo sok az ér zés te le ní -
tés el ma ra dá sa mi att.

Be szél ge tés a Bundeswehr új rab bi já val

A Bné Menásse kö zös ség tag jai a Ben Gurion rep té ren

Móse Dajan 1978-ban (há tul,
szemkötôvel)

hí vás, ami ren ge teg jó lehetôséget
hor doz ma gá ban. Beezrát Hásém, re -
mé lem, hogy él ni tu dunk majd ezek -
kel.

– Ele ve meglévô, adott szol gá la ta

fel ada ta in túl mi lyen plusz te vé -
keny sé get je lent?

– A had se reg ben ren ge teg
teendônk lesz, nem csak ne kem, ha -
nem a töb bi rab bi nak is, akik ha son -
ló hi va tást fog nak vál lal ni. A zsi dó
ka to nák tá mo ga tá sa, a val lá si szük-
ségleteikrôl va ló gon dos ko dás mel -
lett fe le ke zet re va ló te kin tet nél kül
min den ka to na szá má ra elérhetônek
kell len nünk, akár csak a töb bi tá bo ri
lel kész nek. Emel lett Né met or szág -
ban nagy súlyt he lyez nek a had se -
reg ben szol gá la tot végzôk eti kai ok -
ta tá sá ra is, mely or szág szer te a
kiképzôpontokon, va la mint a ka to nai
egye te me ken tör té nik. Eb ben a mun -
ká ban is orosz lán részt kell majd vál -
lal nia az új ka to nai rabbinátusnak.

– Kö szö nöm, hogy ren del ke zé -
sünk re állt!

gjuli

Vizs gá lat in dult egy svéd rab bi el len, mert nem hasz nál
ér zés te le ní tést a kö rül me té lé sek nél

Je ru zsá lem mint „Meg szállt
Pa lesz tin Te rü le tek”

vél ben még Je ru zsá lem sze re pelt
szü le té se he lye ként, és a nô nem iga -
zán ér ti, hogy ju tot tak a brit ha tó sá -
gok ar ra, hogy ô a „Meg szállt Pa -
lesz tin Te rü le te ken” jött vi lág ra.

Az egyet len ma gya rá zat, ami re
gon dol ni tu dott, hogy en nek kö ze le -
het a leg utób bi iz ra e li–gá zai konf lik -
tus hoz, amely nek be fe je zé se után két
nap pal ad ta fel a kér vényt. Balaban
azt gya ní tot ta, hogy ta lán el ron tott
va la mit a ki töl tés kor, vagy ta lán a
lak he lye za var hat ta meg a brit ügyin-
tézôket, mi vel egy olyan te le pü lé sen
la kik, ame lyet a Gá zai övezetbôl ki -
te le pí tett em be rek ala pí tot tak.

A Ti mes of Israel a brit belügyhöz
for dult az üg  gyel kap cso lat ban, és
meg tud ta, hogy az út le vél ben sze-
replô szo kat lan szü le té si hely egy té -
ve dés ered mé nye, és nem jel zi a brit
kor mány új po li ti ká ját. A brit bel -
ügy mi nisz té ri um szóvivôje a lap nak
így nyi lat ko zott: „El né zést ké rünk a
hi bá ért, és sürgôsen ki vizs gál juk, ho -
gyan tör tén he tett. Fel ves  szük a kap -
cso la tot Balaban as  szony  nyal az új
út le vél ki ál lí tá sa ügyé ben, ame lyen a
he lyes szü le té si hely fog sze re pel ni.”

A svéd egész ség ügyi
fel ügye let pe dig kö zöl -
te, hogy nem tart ja
megfelelônek Boren-
stein el já rá sát, és má jus
28-ig ma gya rá za tot kö -
ve tel az ér zés te le ní tés
el ma ra dá sá ra. Az esetrôl
be szá mo ló JTA sze rint a
rab bit az zal vá dol ják,
hogy meg sér tet te az or -
vo si gya kor la tot és az
eti kai sza bály za tot. Ezt
az érin tett és a Svéd Zsi dó Kö zös sé -
gek Ta ná csa is vis  sza uta sí tot ta.

A JTA meg jegy zi, hogy a kö rül -
me té lés igen vi ta tott nak szá mít
Skan di ná vi á ban, ahol a gyer mek -
jó lé ti ak ti vis ták sze rint ez a bán -
tal ma zás egyik for má ja. Szélsô-
jobboldaliak is el len zik a gya kor -
la tot, mert ide gen szo kás nak tart -
ják.

A szom szé dos Dá ni á ban pont a
kö zel múlt ban uta sí tot ta el a par la -
ment 62:32 arány ban a fi úk nem or -
vo si cé lú kö rül me té lé sé nek be til tá sát
szor gal ma zó in dít ványt. A kö rül me -
té lést ellenzô ak ti vis ták több mint 50
ezer alá írást gyûj töt tek ös  sze egy
2018-as pe tí ció so rán, amely ah hoz
kel lett, hogy az in téz ke dést par la -
men ti sza va zás ra ter jes  szék elô.
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Lon don ban egy zsi dó is ko la 25 ta ná ra lé pett ki a brit pedagógus-szak-
szervezetbôl, mi u tán az fel szó lí tot ta a tag sá got, hogy csat la koz za nak a
„pa lesz tin szo li da ri tá si kam pány hoz”.

A Brit Pe da gó gu sok Szak szer ve zet ének (National Education Union –
NEU) vezetôsége fel szó lí tot ta a tag sá got, hogy csat la koz za nak az Iz ra el és a
Hamász kö zöt ti konf lik tus kap csán a pa lesz ti nok tá mo ga tá sá ra szer ve zett
meg moz du lá sok hoz. Kevin Courtney fôtitkár több, a pa lesz tin szo li da ri tá si
kam pány ke re té ben meg ren de zett tün te té sen szó lalt föl.

John Lopez, a 25 kilépô ta nár egyi ke ezt nyi lat koz ta a lon do ni Jewish
Newsnak: „Úgy érez tem, ki kell lép nem a szervezetbôl, mi u tán az en gem
mint zsi dó és Iz ra el-pár ti pe da gó gust el szi ge telt.”

Lopez hoz zá tet te, ki lé pé sük höz az is hoz zá já rult, hogy a szak szer ve zet nem
fo gad ta el az IHRA meg ha tá ro zá sát az an ti sze mi tiz mus ról, amit a brit kor -
mány vi szont tör vény be ik ta tott. A de fi ní ció az Iz ra el-el le nes meg nyil vá nu lá -
so kat an ti sze mi tá nak minôsíti.

A Jewish News tu dó sí tott ar ról az esetrôl is, ami kor egy zsi dó pe da gó gus
föl mon dott is ko lá já nak. „Di ák ja im egy cso port ja Free Palestine kitûzôt igye -
ke zett a ha jam ba ten ni. El sír tam ma gam, kép te len vol tam órát tar ta ni” –
mond ta az ano ni mi tást kérô tanárnô. Hoz zá tet te: az is ko la vezetôségét nem
iga zán ér de kel ték a fel mon dás kö rül mé nyei.

Bassa Lász ló / Szom bat

Né met or szág ban évek óta el hú -
zó dó vi ta fo lyik bi zo nyos temp lo mi
fa rag vá nyok mi att. Eze ken a dom -
bor mû ve ken vagy szob ro kon egy
anya ko ca göm bö lyö dik ál ta lá ban,
kö rü löt te fur csa csú csos ka la pot
viselô sza kál las fi gu rák – ez az
úgy ne ve zett „Judensau”.

Hogy a szim bó lu mok men  nyi re
sértôek, gya láz ko dó ak, azon nincs
mit ma gya ráz ni. A nagy kér dés az,
mi a teendô ez zel a szé gyen le tes
örök ség gel. So kan emel tek már szót
a szob rok mi att, de mû em lé ki vé de -
lem re hi vat koz va egyelôre egyet sem
tá vo lí tot tak még el. Van, ahol em lék -
táb lát tet tek a szo bor alá, Wit ten -
berg ben egy Izraelbôl szár ma zó céd -
rus fát is ül tet tek a dom bor mû vel „dí -
szí tett” temp lom fal mel lé.

Ezek a fa rag vá nyok csu pán ma te -
ri a li zá ló dá sai an nak a sö tét in du lat -
nak, amely lap pang va, alat to mo san
ott van a tör té ne lem ben, az em be ri

Meg tá mad ták a met rón
a „ké nyes té má jú” köny vet

ol va só lányt
Egy 19 éves oszt rák di ák lányt ol va sás köz ben há rom is me ret len fér fi

tá ma dott meg a bé csi met rón. A dur va an ti sze mi ta jelzôkkel il le tett és
kön  nyebb sé rü lé se ket elszenvedô lányt a rendôrség pro vo ka tív cse le ke -
det tel vá dol ta, ami ért egy zsi dók ról szó ló tör té nel mi köny vet ol va sott, a
tá ma dó kat pe dig ez min den bi zon  nyal ér zé ke nyen érin tet te.

Az an gol Daily Mail ér te sü lé sei sze rint az ál do zat A zsi dó a mo dern vi lág -
ban cí mû tör té nel mi könyv ér de kes sé ge i vel volt el fog lal va, ami kor tá ma dói
in zul tál ni kezd ték. „Gyer mek gyil kos nak” és „zsi dó szaj há nak” ne vez ték, mi -
köz ben a ha ját is meg tép ték, ír ja a hirado.hu.

A lány nak si ke rült ki me ne kül nie a szerelvénybôl, és a kö ze li Stefansplatz
fe lé vet te az irányt, ahol két rendôrbe bot lott. Mi u tán tud tuk ra ad ta a meg rá -
zó él ményt, egé szen elképesztô vá laszt ka pott.

Az egyik járôr kérdôre von ta, mi ért mu tat ko zik nyil vá no san pro vo ka tív té -
má jú könyv vel egy je len leg zaj ló sú lyos zsi dó–pa lesz tin konf lik tus hely zet
ide jén.

Az ál do zat az oszt rák Ö1 rá di ó nak a következôképpen nyi lat ko zott: „Nem
hi szem el, ami tör tént. Tel je sen ab szurd, amit mû vel tek. Azt mond ták, a tá -
ma dó kat ma gam el len her gel tem az zal, hogy egy zsi dók ról szó ló köny vet ol -
vas tam, utá na azt, hogy a fér fi ak tá ma dá sát nem le het an ti sze mi tá nak ne vez -
ni, mi vel én nem is va gyok zsi dó. Ez kész ôrület. Ho vá tart ez az or szág?”

A lány sze rint a két tiszt ar ra kér te, hogy „fe lejt se el” a tör tén te ket, ne je -
lent se az ese tet a rendôrségen. Késôbb a köz le ke dé si ha tó sá got is fel ke res te a
tá ma dás ról ké szült fel vé tel kap csán – amit a met ró térfigyelô ka me rá ja rög zí -
tett –, de el küld ték, mond ván, mi vel a rendôrség nem kér te, az anya got tö röl -
ték.

Az oszt rák rendôrség szóvivôje el mond ta: „Az érin tett be je len te tést tett, a
té nye ket rög zí tet ték, és kény sze rí tés gya nú ja mi att pa naszt emel tek is me ret -
len tet te sek el len. Az al kot mány vé del mi hi va tal az an ti sze mi ta hát tér mi att át -
vet te a to váb bi vizs gá la to kat.”

A bé csi hit köz ség el nö ke, Oskar Deutsch sze rint kétségbeejtô, hogy az an -
ti sze mi tiz mus to vább ra is ilyen mér ték ben je len van a tár sa da lom ban, Karl
Nehammer bel ügy mi nisz ter pe dig úgy vél te, Auszt ri á nak még erôteljesebben
kell fel lép nie a zsi dó el le nes sé get tá mo ga tók el len.

Sobotka: Az an ti sze mi tiz mus
olyan, mint a zacc, 

nem sza bad fel ráz ni
Az oszt rák Nem ze ti Ta nács – az ot ta ni tör vény ho zás – el nö ke Heisler And -

rás sal, a Mazsihisz el nö ké vel foly ta tott meg be szé lést, mert, mint mond ta, „a
kül föl di hi va ta los út ja im so rán na gyon fon tos nak tar tom, hogy ne csak ál la mi
vezetôkkel ta lál koz zak, ha nem a he lyi zsi dó ság képviselôivel is” – ír ja a
Neokohn nyo mán a Man di ner.

Heisler And rás mél tat ta a ven dé gek nek a Rumbach-zsinagóga jelentôségét
ab ból a szem pont ból, hogy az épü let nem csak zsi dó hit éle ti funk ci ó kat lát
majd el, de egyút tal kul tu rá lis, tu risz ti kai és közösségépítô fel ada to kat is a te -
vé keny sé ge fó ku szá ba he lyez. Hang sú lyoz ta: a Rumbach olyan kö zös sé gi tér,
ahol a Mo za ik Zsi dó Kö zös sé gi HUB ré vén ös  sze sen 18 zsi dó ci vil szer ve zet
ta lált ott hon ra, sôt, itt ka pott he lyet a Zsi dó Vi lág kong res  szus ma gyar or szá gi
kép vi se le te is.

Bal ol da li an ti sze mi tiz mus
Ez után Sobotka szólt a meg je len tek hez, s fel hív ta a fi gyel met ar ra: ha bár az

an ti sze mi tiz mus je len sé ge a leg fris sebb ku ta tá sok sze rint a tár sa da lom pe re -
mén sar ja dzik, ez az elôítéletes vi lág lá tás vol ta kép pen belülrôl, a tár sa da lom
közepébôl fa kad. Azért kell el le ne har cot foly tat ni, mert az an ti sze mi tiz mus
nem csu pán ki rí vó an ki -
sebb ség- és kö zös ség el le -
nes, ha nem – an ti de mok -
ra ti kus vol ta ré vén – az
egész de mok rá ci á ra je lent
ve szélyt. Az oszt rák ház -
el nök a ku ta tá sok alap ján
rá mu ta tott: az ös  sze es kü -
vés-el mé le tek hí vei kö -
zött na gyobb arány ban
van nak je len az an ti sze -
mi ták, ami saj nos ki de rült
az el múlt más fél év jár -
vány hely ze té ben is, erô-
síti to váb bá az an ti sze mi -
tiz must az internetes kö -
zös sé gi mé dia is. Sobotka
sze rint fon tos ta pasz ta lat,
hogy a ko ráb bi vé le ke dés -
sel szem ben a zsi dó el le -
nes ség nem csak a szélsô-
jobboldali pár tok sa ját ja,
de erôteljesen je len van a
bal ol dal kö ré ben is, megdôlni lát szik te hát az a té tel, hogy aki an ti fa sisz ta, az
nem le het an ti sze mi ta.

A po li ti kus a zsi dó el le nes sé get a ká vé zacc hoz ha son lí tot ta: mint mond ta,
óva to san kell ve le bán ni, kü lön ben fel ka va ro dik. En nek tu da tá ban sze rin te a
tár sa da lom tu dat for má lá sá ra kell he lyez ni a hang súlyt: Auszt ri á ban az ok ta -
tás ra, az em lé ke zet kul tú rá ra és Iz ra el lé té nek jo gá ra fó ku szál va igye kez nek
tom pí ta ni a mos ta ná ban egy re har sá nyabb an ti sze mi ta je len sé ge ket.

Sobotka meg kér dez te Heisler And rás tól, hogy mi kép pen lát ja a ma gyar or -
szá gi an ti sze mi tiz must, mi re a Mazsihisz el nö ke el mond ta: a zsi dó ság Ma -
gyar or szá gon bé ké ben és biz ton ság ban él, fi zi kai at ro ci tá sok nem tör tén nek.
Na gyon fon tos to váb bá – tet te hoz zá – az Or bán Vik tor mi nisz ter el nök ál tal
az an ti sze mi tiz mus el len meg hir de tett zé ró to le ran cia el ve is.

Kôbe vé sett zsi dó gyû lö let

Wolfgang Sobotka és Heisler András
Artur Widak / NurPhoto / AFP

Pa lesz tin pár ti tün te tés Lon don ban

szí vek ben, ami ó ta Is ten el hív ta az ô
né pét.

Va ló já ban egy há zas párt hí vott el,
Ábrámot és Sá rát, és belôlük tá masz -
tott ma gá nak egy új né pet, aki ket év -
szá zad okon át ne vel ge tett, ta ní tott,
fe gyel me zett és dé del ge tett.

Az em be ri ter mé sze tet is mer ve
nem cso dál koz ha tunk azon, hogy so -
kan irigy ked tek er re a nép re, bár a
Bib lia ta nú sá ga sze rint nem volt
kön  nyû a sor suk. Az iga zán ne héz
idôszak azon ban Nagy Kons tan tin
csá szár ral kö szön tött a zsi dó ság ra.
Ad dig is sok ret te ne tes vá dat fo gal -
maz tak meg el le nük a nagy egy ház -
atyák, mint pél dá ul Arany szá jú
Szent Já nos, is ten gyil kos nép nek ne -
vez ték ôket, de amíg a po gá nyok kö -
zül meg tért ke resz té nyek ma guk is
ül dö zött ki sebb ség vol tak a Ró mai
Bi ro da lom ban, ad dig ezek csak sza -
vak ma rad tak. A konstantini for du -
lat tal azon ban a ke resz tény ség en ge -
dé lye zett, majd gya kor la ti lag ál lam -
val lás sá lett, és az erôviszonyok
alapvetôen meg vál toz tak.

Kons tan tin tet te kötelezôvé a va -
sár na pi ün nep na pot, amely ad dig a
Nap tisz te le té nek nap ja volt (má ig
Sunday) – és meg til tot ta a szom ba ti
nyu gal mat, ki fe je zet ten az zal a szán -
dék kal, hogy a ke resz té nyek el kü lö -
nül je nek, el sza kad ja nak a zsi dó szo -
ká sok tól.

A történelembôl tud juk, men  nyi
szen ve dést és men  nyi gyû lö le tet
oko zott köz vet ve és köz vet le nül ez a
sza ka dás – pe dig Pál apos tol vi lá go -
san fo gal ma zott, ami kor a ró mai ke -
resz té nyek nek azt ír ta: „Ha ki tör tek
is az ágak kö zül né há nyat, és té ged
vad olaj fa lé ted re kö zé jük ol tot tak, és
az olaj fa gyö ke ré nek éltetô nedvébôl
ré sze sül tél, ne kér kedj az ágak el le -
né ben! Ha még is kér kedsz, ne fe -
ledd: nem te hor do zod a gyö ke ret,
ha nem a gyö kér té ged!”

Ide je len ne új ra meg fon tol ni eze ket
az igé ket, hi szen azt is meg ír ta Pál: „A
vak ság csak rész ben ve ri Iz ra elt, míg a
po gá nyok tel jes szám ban meg nem
tér nek. Ak kor majd egész Iz ra el üd vö -
zül.” És „az evan gé li u mot te kint ve
ugyan el len sé gek, a ti ja va tok ra, de a
ki vá lasz tás ál tal ked ve sek ôseik mi att.
Is ten ugyan is nem bán ja meg ke gyel -
mi ado má nyát és meg hí vá sát.”

Egy re töb ben lát ják úgy, hogy a
zsi dó ság és a ke resz tény ség kap cso -
la ta kulcs kér dés, amely ak tu á li sabb,
mint va la ha.

Her bert Dó ra / Szem lé lek

Lon don: zsi dó pe da gó gu sok
nem akar nak a pa lesz ti nok

mel lett tün tet ni

Né met ka to nai vezetôk pró bál ják
fel gön gyö lí te ni a lit vá ni ai szál lo dá -
ban tör tént bot rá nyos ese mé nye ket.

A Süddeutsche Ze i tung ar ról írt,
hogy a né met had se reg ben (Bundes-
wehr) an ti sze mi ta és szélsôjobbos je -
len sé ge ket pró bál tak elkendôzni ma -
gas ran gú tisz tek.

Annegret Kramp-Karrenbauer né -
met vé del mi mi nisz ter in du la tos nyi -
lat ko za tá ban ar ról be szélt, hogy egy
harmincfônyi sza kaszt kény te le nek
vol tak ha za ve zé nyel ni Lit vá ni á ból,
ahol egy NA TO-mis  szió ke re té ben
tar tóz kod tak. A ka to nák a vi dé ki szál -
lá su kon ös  sze jö ve telt ren dez tek, ame -
lyen an ti sze mi ta és ras  szis ta da lo kat
éne kel tek, ez zel ün ne pel ve Adolf Hit -
ler szü le tés nap ját. Az ese mény az tán
erôszakba és sze xu á lis zak la tás ba
ment át.

Kramp-Karrenbauer a Twitteren
üzent: „Né hány ka to na vi sel ke dé se
ar cul csa pá sa azok nak, akik nap mint
nap szol gál ják ha zánk biz ton sá gát a
Bundeswehrben. Az elkövetôkre szi -
go rú bün te tés vár.”

A Süddeutsche Ze i tung cik ke sze -
rint azon ban a had se reg vezetôi meg -

pró bál ták el tus sol ni a bot rányt. Ah hoz
ké pest, hogy az eset áp ri lis 30-án tör -
tént, a hír csak jú ni us 8-án lá tott nap -
vi lá got. Egyes for rá sok sze rint a mi -
nisz té ri um most azt vizs gál ja, hogy a
fel jebb va lók igye kez tek-e az ügyet
„bent tar ta ni”, hogy an nak hí re ne szi -
vá rog jon ki. A „ma gas mi nisz té ri u mi
kö rök ben” kény te le nek vol tak tu do -
má sul ven ni, hogy az ös  sze jö ve tel
nem csu pán „egye di eset” volt: a sza -
kasz már ko ráb ban fel hív ta ma gá ra a
fi gyel met an ti sze mi ta és szélsôséges
meg nyil vá nu lá sa i val.

A par tit a kö zép-lit vá ni ai Rukla vá -
ro sá nak szál lo dá já ban ren dez ték, ahol
a csa pat hét vé gi el tá vo zá son tar tóz ko -
dott. Jelentôs men  nyi sé gû al ko hol fo -
gyott, ras  szis ta és an ti sze mi ta da lo kat
éne kel tek – töb bek kö zött Hit ler tisz -
te le té re, aki nek szü le tés nap ja áp ri lis
20-ára esik. Neo ná cik és a fe hér fel-
sôbbrendûség hí vei min den év ben ün -
nep sé ge ket tar ta nak ek kor, és „a zsi -
dó kat és áru ló kat” gya láz zák.

Azu tán „bi zarr sze xu á lis já té kok”
kö vet kez tek, mi vel egyes holt ré szeg
ka to nák kép te le nek vol tak el len áll ni
baj tár sa ik sze xu á lis tá ma dá sa i nak.

Mu ri Hit ler szü le tés nap ján Egy ka to nai szóvivô a Deutsche
Welle rá di ó nak el mond ta, hogy „az
elkövetôket ras  szis ta és an ti sze mi ta
ki je len té sek kel és szélsôséges vi sel ke -
dés sel vá dol ják... Az ilyen eset meg -
bo csát ha tat lan, és mind nyá junk ra szé -
gyent hoz.”

A má so dik vi lág há bo rút követôen a
szö vet sé ges ha tal mak részt vet tek a
né met had se reg új já szer ve zé sé ben.
Min den szélsôjobbos meg moz du lás
szi go rú ti la lom alá esik, amit azon ban
szá mos al ka lom mal meg szeg tek az el -
múlt évek ben. Leg utóbb az elit KSK-
kommandót rész ben föl osz lat ták, mi -
u tán 20 tag ja szélsôjobboldali meg -
moz du lá son vett részt 2020 jú ni u sá -
ban. A ka to nai fel de rí tés 2019-ben
kelt je len té se alap ján a né met haderôn
be lül mint egy hat száz ra tehetô azok -
nak a szá ma, akik szélsôjobboldali
szer ve ze te ket tá mo gat nak.

„Elôretolt fo ko zott je len lét” an nak a
NA TO-mis  szi ó nak a ne ve, amely nek
cél ja egy eset le ges orosz ka to nai ag -
res  szió megelôzése. A lit ván egy sé gek
a Bundeswehr irá nyí tá sa alatt áll nak,
és a mis  szió ke re té ben NA TO-csa pa -
tok ál lo má soz nak Észt or szág, Lett or -
szág és Len gyel or szág te rü le tén is.

Bassa Lász ló / Szom bat
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Legóval épí tet te új já egy di ák
a ra ké ták ál tal meg ron gált

ház fa lát

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

A di ák sze rint a kör nyé ken élô em be rek szá má ra a ra ké ta tá ma dá sok ha tal -
mas tra u mát je len tet tek. Ezért dön tött úgy, hogy egy olyan öt le tet va ló sít
meg, amely fel vi dít hat ja ôket.

Amikor egy kommentátor
letámadja Izraelt

Eden Blecher és Shelly Bobritsky a barcelonai mûvészi úszó kvalifi-
kációs torna nôi duett kategóriájában negyedik helyen végzett, biztosítva
részvételét a 2021-es tokiói olimpián.

A katalóniai állami mûsorszolgáltató, a TV3 kommentátora, Clara
Basiana azonban az ujkelet.live cikke szerint nem a versenyzôk teljesítmé-
nyével, inkább származásával volt elfoglalva, amikor azt mondta az élô köz-
vetítés során, hogy [a] technikai kommentárokon túl szeretném felhívni a
figyelmet arra a tényre, hogy Izrael nemzetközi jelenléte egy másik stratégia
a palesztin nép ellen elkövetett népirtásnak és az emberi jogok megsértésének
a kifehérítésére.

Miközben a két izraeli sportoló a pontszámokat meglátva boldogan meg-
ölelte egymást, Basiana tovább folytatta: Többször láttuk az Eurovízión, hogy
Izrael Állam háborús bûncselekményeit mintha elfelednék, és arra szeretnénk
felhívni a nézôk figyelmére, hogy ne vegyék ezt természetesnek.

Hmm…
Ultraortodox férfiak Jeruzsálem

óvárosában, a Siratófalnál össze-
tépték és tönkretették a Siratófal
Asszonyainak tulajdonában lévô
imakönyveket, miután megpróbál-
ták tagjaikat távol tartani a hely-
színtôl.

A Siratófal Asszonyai csoport
egyenlô imádkozási jogokért kampá-
nyol a szent helyen, ahol a héber
naptár szerint minden hónap elsô
napján imát tart.

A helyszínt a Western Wall
Heritage Foundation igazgatja a
hagyományos ortodox normák sze-
rint, és az imák során csak a saját
tóratekercseinek használatát engedé-
lyezi. Bár egy 2013-as bírósági ítélet
megállapította, hogy a nôknek joguk
van tóratekercset használni a szertar-
tások során, a gyakorlatban nincse-
nek tekercsek a Siratófal nôi részle-
gén, írja az ujkelet.live.

A csoport szerint egy tóratekercs-
csel érkeztek a Falhoz egy bát micva
ünnepségre, de a biztonságiak meg-
állították ôket és elkobozták a teker-
cset. Ezt követôen folytatták útjukat
a Siratófal Plázához, ahol egy ultra-
ortodox csoport várta ôket.

A Siratófal Asszonyai azt mond-
ják, hogy a férfiak átkozni és lökdös-

Statisztika a boldogtalan
házasságban élô férfiak 

korai haláláról
Azoknál a férfiaknál, akik

házasságukat sikertelennek
érzik, nagyobb a stroke és az
idô elôtti halálozás kockázata –
derül ki egy friss izraeli tanul-
mányból.

A statisztikákat 10.000 izraeli
férfin elvégzett 32 éves kutató-
munka eredményeként készítet-
ték. A vizsgálat kezdetén a részt-
vevôk többsége 40 éves volt.
Azóta 64 százalékuk különbözô
betegségekben elhunyt.

A hosszú kutatómunka során az
abban részt vevôket arra kérték,
hogy rangsorolják a házassági elégedettségük szintjét 1–4-es skálán.

Azok között, akik házassági elégedettségüket alacsony szintûnek minôsí-
tették, a stroke-ban elhunytak száma 69 százalékkal volt magasabb, mint
azoknál, akik házassági elégedettségüket nagyon magasra értékelték.

Harminc év alatt bármilyen okból 295,3 haláleset történt a boldogtalan
házasok között, míg a nagyon boldog házasok körében 248,5. A kutatók meg-
jegyezték, hogy a különbség még nagyobb volt azoknál a férfiaknál, akik a
vizsgálat elején 50 évnél fiatalabbak voltak.

Mivel az adatok, amelyekbôl merítettek, a férfiakra korlátozódtak, nem tud-
nak következtetéseket levonni arról, hogy a nôk egészségét hogyan befolyá-
solhatja házasságuk minôsége.

„Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a házasság és a családi élet minôsége
egészségügyi hatással van a várható élettartamra. Azok a férfiak, akik arról
számoltak be, hogy a házasságukat kudarcként fogták fel, fiatalabban haltak
meg, mint azok, akik a házasságukat nagyon sikeresnek élték meg. Ezek az
eredmények összhangban voltak más tanulmányokkal, amelyek az egészség és
a wellness népszerûsítését célzó nemzeti stratégia részeként kimutatták a jó
életet elôsegítô oktatási programok hatékonyságát” – mondta a kutatást
végzô Sahar Lev-Ari.

Eden Blecher és Shelly Bobritsky
A Zsidó Távirati Iroda (Jewish Telegraphic Agency, JTA) magyarázatot

kért Basiana kijelentéseire, de a TV3 nem válaszolt, mindössze annyit jegy-
zett meg – kerülve a témát – Imma Pedemonte, egy másik veterán sportripor-
ter, hogy nos, bizonyára elégedettek az eredménnyel.

A közösségi médiában és néhány baloldali kiadványban úgy ünnepelték
Basiana kommentárját, mint azon ritka esetek egyikét, amikor Izraellel szem-
ben elszámoltatást követelnek. Az Izrael-párti spanyol ACOM szervezet
ugyanakkor felelôsségre vonta a TV3 csatornát az Izrael-ellenes antiszemita
vádakért.

Mindeközben senki sem aggódott a verseny második helyezettje,
Fehéroroszország jelenléte miatt, ahol a demokráciapárti tüntetôkkel szemben
tömeges letartóztatásokra és erôszakra kerül sor.

Nem meglepô, hogy a fölényes és ellenséges érzelmek szócsöve, a TV3
ismét rágalmakat terjeszt – írta az ACOM egy Twitter-bejegyzésben, utalva
a közszolgálati média vélt támogatására a 2017-ben kudarcba fulladt katalán
szeparatista ügy során.

A tévériporter szélsôséges kommentárját a helyi média jeles újságírói
közül többen is kifogásolták, mint például Daniel Sirera, a jobbközép Néppárt
volt politikusa, aki megjegyezte, hogy Basiana etikátlan magatartást tanúsí-
tott a politika és a sport egybemosásával.

Marc Villanueva, a Nacional lap írója szerint a sportolók összekapcsolása
országuk politikájával ugyanolyan igazságtalan, mint a spanyol válogatott-
ban versenyzô Basiana összekapcsolása a politikai foglyok spanyol hatósá-
gok általi elfogásával Katalóniában.

Sahar Lev-Ari

Az épí té sze tet ta nu ló Ráz Sror
több na pot töl tött egy is ko lai fel adat
el vég zé sé vel, és lyu ka kat tö mött be
egy Tel-Aviv kül vá ro sá ban ál ló épü -
le ten, ol vas suk a Ki bic cik ké ben. A
mun ká hoz nem a szo ká sos építô-
anyagokat, ha nem Lego-kockákat
hasz nált.

„Sze ret ném, ha kö vet nék a pél dá -
mat, és Legóval egé szí te nék ki a lyu -
ka kat a meg ron gált fa la kon. Ez zel
mo solyt csal ha tunk az ar ra já rók ar -
cá ra” – ír ta a Facebookon.

A Senkar Mû sza ki, Tervezô és
Mû vé sze ti Fôiskolán ta nu ló Sror el -
mond ta, hogy Lego-téglákat vá sá rolt
és ka pott ba rá ta i tól, hogy tel je sít sék
a há zi fel ada tot, amely nek cí me: Az
egész tö ké let len sé ge.

Sror fel hí vást in té zett az em be rek -
hez, hogy csat la koz za nak hoz zá a
pro jekt meg va ló sí tá sá hoz a
„Givátájim és Rá mát Gán fi a tal jai”
Facebook-csoportban.

El mon dá sa sze rint sok embertôl
ka pott tá mo ga tó és bá to rí tó üze ne te -
ket. Több na pig tar tott, amíg Lego-
téglákkal és ra gasz tó val ki töl töt te az
épü let hom lok za tá nak ré se it.

„Ez volt az egyik leg tel je sebb nap
az éle tem ben” – ír ta a Facebookon
az elsô mun ka nap után.

Míg a kö zös ség leg több tag ja mél -
tat ta a kez de mé nye zést, volt, aki nek
ke vés bé tet szett Sror pro jekt je.

Egy nô azt mond ta, hogy job ban
örült vol na an nak, ha a fa la kat
ugyan az zal az anyag gal épí tik új já,
amelybôl ere de ti leg ké szül tek, „így
nem kell min den nap em lé kez tet -
nünk a ter ror ra”. Sror azt vá la szol ta,
hogy a Lego-fal csak át me ne ti jel le -
gû, és bár mi kor el tá vo lít ha tó, ha
megkezdôdik az épü let fel újí tá sa, ír -
ta a Ti mes of Israel.

Sror az Archijob ol dal nak el mond -
ta, hogy a kör nyé ken élô em be rek
szá má ra a ra ké ta tá ma dá sok ha tal mas
tra u mát je len tet tek. Ezért dön tött
úgy, hogy egy olyan öt le tet va ló sít
meg, amely fel vi dít hat ja ôket.

A gá zai ra ké ták a 11 na pig tar tó
má ju si tá ma dás so ro zat alatt tu cat nyi
épü let ben és egyéb ob jek tum ban
okoz tak ká ro kat Iz ra el-szer te. A har -
cok ban 12 ci vil vesz tet te éle tét. A
ter ro ris ta cso por tok több mint 4300
ra ké tát és aknavetô lö ve dé ket lôttek
Iz ra el re, a Cáhál pe dig a Fa lak ôrzôi
had mû ve let so rán mint egy 1500
meg tor ló csa pást in dí tott Hamász-
célpontok el len.

ni kezdték ôket, elvettek tôlük egy szent könyvekkel teli bôröndöt, feltörték
és széttépték a szidurokat.

Gilad Kariv, a Munkapárt képviselôje Twitterre feltöltötte az incidensrôl
készített felvételt, mondván: ,, A biztonságiak nem tesznek semmit, hogy
véget vessenek ennek. A rendôrség nincs sehol.”

,, Ez az uszítás és a gyûlölet eredménye” – folytatta.
Kariv reformrabbiként szolgál, és az izraeli reformmozgalom ügyvezetô

igazgatója.
,, Tucatnyi imakönyv lett célpontja ma reggel a Siratófal Asszonyai elleni

támadásnak. Ez gyûlölet-bûncselekmény, nem vitás” – írta Twitteren a balol-
dali Merec képviselôje, Moszi Raz.

Az egyik férfit a rendôrök elfogták, mert megpróbált megkaparintani egy
táskát az egyik nôtôl.

A Western Wall Heritage Foundation elítélte a történteket, azt állítva, hogy
emberei mindent megtettek a harcolók szétválasztása és a kedélyek lecsilla-
pítása érdekében.

A mostanában megjelent riportok szerint az új kormány meg fogja valósí-
tani az államilag elismert egalitárius imaszekció létrehozását a Siratófalnál,
melynek tervét Benjámin Netanjahu távozóban lévô miniszterelnök fagyasz-
totta be.

Magukat ortodoxoknak tartók imakönyveket téptek szét
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Olaszliszka a Bod rog-part ján fek -
szik. Elsô em lí té se 1239-ben tör té -
nik Lyska né ven. Ne vé nek elôtagját
ola szok be te le pí té se ré vén kap ta,
aki ket IV. Bé la ki rá lyunk hí vott a ta -
tár já rás után a vi dék re.

A te le pü lés ké tes hír név re tett
szert, ami kor 2006-ban he lyi ek
meg lin csel ték a vét len Szö gi La jos
ta nárt, aki gép ko csi já val el so dort
egy ut cá ra fi gyel met le nül ki sza ladt
kis lányt.

A hely ség fi gye lem re mél tó épít -
mé nye a ró mai ka to li kus temp lom,
amely egy ben Liszka jel ké pe. Ere -
de ti leg gó ti kus stí lus ban épült, majd
a 19. szá zad ban ba rok ká ala kí tot ták.

Má sik ér de kes sé ge a Traktér. Öt -
száz éves épü let. Terebesi pá los
szer ze te sek ko los to rá nak emel ték,
késôbb ki rá lyi dézsmaszedôk lak -
hely évé vált, a 18. szá zad tól pos ta -
ál lo más és ven dég fo ga dó. Ne ve
ebbôl az idôszakból ered: a trak ta és
a hely fo gal ma kat egye sí tet ték. Je -
len leg mos to ha sor sa ítélt. Már csak
a fa lai áll nak. Belterét mé te res gaz,
akác- és mo gyo ró fák ural ják. Sze -
nes Iván zeneszerzô lá nyá nak, Sze -

nes And re á nak a tu laj do nát ké pe zi.
Jövôje egyelôre ki lá tás ta lan.

Aki Olaszliszkán jár, nem hagy -
hat ja ki a zsi dó fa lat sem. A ma már
ro mos egy ko ri zsi na gó ga va la meny -
 nyi re épen ma radt nyu ga ti fa lát
2015-ben épí tet ték át em lék mû vé,
de ke le ti ma rad vá nyai is lát ha tók.

A zsi dók a te le pü lé sen az 1600-as
évek ben je len tek meg. Fôleg Ga lí ci -
á ból ér kez tek. Kéz mû ipar ral, ke res -
ke dés sel fog lal koz tak. Az 1800-as
évek ele jé re lét szá muk az ez ret kö -
ze lí tet te. Szük ség sze rû vé vált egy
mél tó ima hely lé te sí té se. Az öt száz
fô be fo ga dá sá ra ké pes zsi na gó ga
1875-re ké szült el. 

Az olaszliszkai zsi dó ság arany -
ko ra a 19. szá zad ra esett. A he -
lyi ek az 1840-ben érkezô Fried-
man Herschelét vá lasz tot ták rab -
bi vá. Mes te ré nek, Teitelbaum
Mó zes nek az élet for má ját hoz ta
ma gá val, me lyet az egy sze rû ség,
a pu ri tán ság jel lem zett. Fi ze tés -
ként is mind ös  sze ha vi egy fo rin -
tot kért. Há zát ala pok nél kül
épít tet te, hogy eb ben is kö zös
sor sot vál lal jon követôivel.

Herschele nem csak élet for mát ho -
zott, ha nem a chászidizmust is. A
chászid a hé ber cheszed ro kon vál to -
za ta. Jám bort je lent. A ma gyar zsi -
dó ság 1868-ban ket té vált. Az or to -
dox és a neo lóg irány zat kö zül a
chászidizmus az elôbbihez állt kö zel.
Val lá si éle tük kö zép pont já ban a
rebbe, a cádik, a cso da rab bi áll, aki -
hez szá zá val za rán do kol nak a hí vek,
hogy lel ki ba ja ik ra gyógy írt, anya gi
gond ja ik ra bölcs ta ná cso kat kap ja -
nak. A rebbék nem csak val lá si kér -
dé sek ben, de a min den na pi élet per -
pat va ra i ban is döntôbírók. A
chászidizmus négy alap ele met tar tal -
maz: Is ten elôtt nem a tu dás, nem a
tör vé nyek szi go rú be tar tá sa a fon tos,
ha nem az oda adó sze re tet, a jó aka rat
és a lé lek tisz ta sá ga. Nem ön meg tar -
tóz ta tás sal, nem szo mo rú ság gal, ha -
nem ôszinte öröm mel, tánc cal-dal lal
kell szol gál ni az Urat. A dvekut, 
va gyis a Teremtôhöz va ló ra gasz ko -
dás a fon tos. A zsi dó em ber nem csak
a Tó ra 613 ki fe je zett pa ran cso la tá -
nak tel je sí té sé vel szol gál ja az Urat,
ha nem min den hét köz na pi cse le ke -
de té vel is.

A fi a tal rab bi lel ke sen ter jesz tet te
a chászidizmust. Az ál ta la ki ala kí -
tott köz pont a 19. szá zad má so dik
fe lé re za rán dok la ti ál lo más lett.

Az olaszliszkai zsi dó ság má sik
meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge Fried-
lander Herman. A nagy tisz te let nek
örvendô, tá jé ko zott tu dós em bert
cso da rab bi nak tar tot ták. Ezt egy
cse le ke de té vel ér de mel te ki. 1920-
ban sváj ci tôzsdések ke res ték fel.
Ta ná cso kért jöt tek. Mi u tán ha zá juk -
ba vis  sza tér tek, rö vi de sen gaz da -
gok ká vál tak. Az zal ma gya ráz ták,
hogy meg fo gad ták a rab bi ta ná csa it.

1944. áp ri lis 13-án a csendôrök
66 zsi dó csa lá dot te rel tek ös  sze,
aki ket kon cent rá ci ós tá bo rok ba de -
por tál tak. Mind ös  sze tí zen tér tek
vis  sza, de rö vi de sen ôk is el ván do -
rol tak. A zsi na gó ga hí vek nél kül
ma radt, rom lás nak in dult. Pusz tu lá -
sát a kör nyék be li ek gyor sí tot ták.
Amit le he tett, el hord tak. Még a fa -
la kat is.

Jancsó Mik lós 1965-ben, 1978-
ban és 1986-ban is for ga tott
Olaszliszkán, meg örö kít ve a temp -
lom ál la po tá nak fo lya ma tos rom lá -

1944 nya ra. Egy al föl di fa lu éb re de zik. Ko -
rán reg gel az ál la tok már han go san jel zik, hogy
jó az ét vá gyuk. A gaz da si et, hogy en ni ad jon,
az elsô az ete tés. A tá vol ban fel hang zik a kis bí -
ró dob já nak hang ja. Pör ge ti a dobverôt, mes -
 szi re el hal lat szik. Az em be rek a ke rí tés hez, a
ka pu hoz hú zód nak, és fél ve vár ják, mi lyen ag -
gasz tó hír ér ke zik megint. Ez a há bo rú már sok
bor zal mat ho zott, és ki tud ja, még mi vár rá juk.
Az ut cá ban vég re meg je le nik a hír mon dó:

– Köz hír ré té te tik a fa lu la kos sá gá nak, hogy
Klein dok tor fog or vos úr föld jét ér té ke sí tik.
„Ön ként” le mon dott ró la, és vég leg ki húz ták a
föld tu laj do no sok jegyzékébôl. Ô már so ha
nem fog igényt tar ta ni rá. Tehetôs gaz dák je -
lent ke zé sét vár juk. Mi vel a kör or vos urat is ki -
vit ték a front ra, ezért nincs több or vos a fa lu -
ban. Min den ki vi gyáz zon az egész sé gé re!

Klein dok tor el tû né sét a fa lu szo mo rú an fo -
gad ta, mert sze ret ték. Há ta mö gött min den ki
Klá ri ka dok tor ként em le get te, mert egy-egy
na gyobb fa lu si mu lat ság után a be vert po fák
vizs gá la tát s a fo gá sza ti be avat ko zá so kat min -
dig úgy kezd te: Nyisd ki a szád, és mondd azt,
hogy Kláárika.

A fog or vos úr sa rok há zát a fa lu né pe Fog-
ház nak hív ta. Ez a fog-ház lett most a nyi las
párt szék há za.

Ami kor el vit ték Klá ri ka dok tort és hit sor so -
sa it, Rácz Ala dár ban dá ja si ra tó nó tá kat hú zott.

– A marsot húz zad, te mar ha! – üvöl töt te a
csendôr, és egy nagy po font hú zott le a prí más -
nak.

Húz ta, húz ta kín lód va a marsot, de a szí ve
sza kadt meg. A ci gá nyok is sze ret ték a dok -
tort, mu la tós em ber volt. Nagy ma gyar nak tar -
tot ta ma gát, sok pénzt ha gyott a prí más nál,
ami kor a csár dá ban mu la tott.

***
Velki Jozef mó dos gaz dá nak szá mí tott a fa -

lu ban. Jó fôd az – gon dol ta –, a píz meg egy re
ros  szabb. Be is ment a jegyzôhöz.

– Jegyzô úr, ven nék én ab ból a földbôl 20
hol dat.

– Min den ma gyar em ber nek jo gá ban áll, ha
ki tud ja fi zet ni.

– Mó dos gaz da va gyok én, tud ja azt az egész
fa lu.

– Hogy hív ják ma gát?
– Velki Jozef.
– Hát ez nem ma gyar név! Mi lyen név ez?
– Még a déd apá mat hoz ták ide Felvidékrôl,

az óta itt szor gos ko dik a csa lád.
– Na fi gyel jen! Csak ma gyar név vel le het

föl det ven ni. Men jen át az ügy véd hez. Az csi -
nál ma gá nak ma gyar ne vet.

– Ügy véd úr, Velki Jozef a ne vem. A jegyzô
úr azt mond ta, hogy csi nál jon ne kem ma gyar
ne vet.

– Mit je lent az, hogy Velki?
– Nagy.
– Ma gya ro sít juk a ne vét, má tól ma ga Nagy

Jó zsef lesz. Na me het most már föl det ven ni,
leg alább nem ma rad par la gon.

***
Négy év múl va Nagy Jó zsef föld jét té e sze sí -

tet ték, be kel lett ad nia a kö zös be.
Na de Velki nagy ma ma megôrizte a ru hás -

szek rény mé lyén a föld tu laj dont iga zo ló ösz -
 szes pa pírt. 

A zsi dó fal Fo tó: So mo gyi Fe renc

Az em lé ke zés fa la Olaszliszkán

sát. A Je len lét c. so ro zat szá má ra
ké szí tett epi zó dok kettôs üze ne te
egy ér tel mû: egy részt em lé kez zünk
az el hur col tak ra, más részt le gyünk
tu da tá ban, hogy min den rém tett,
pusz tu lás el le né re a hely ki tö röl he -
tet le nül ré sze a zsi dó örök ség nek.

Az em lék hely a Cso da rab bik út já -
nak egyik ál lo má sa. Lá to gat ha tó.

(For rás: Wikipédia és Olaszliszka
hon lap ja)

Hal mos Sán dor

Az utolsó vizit – Mi új ság ná la tok?
– Száz ágy van a kór há zunk ban, de kap tunk

hoz zá 1000 kí nai lélegeztetô gé pet. Van
bôven, tu dok belôle ad ni né há nyat, ha gon do -
lod. Ar ra kell vi gyáz ni az em be rek nek, hogy
mit be szél nek a lélegeztetô gép elôtt, mert
min dent azon nal köz ve tít Kí ná nak 5G-ben. A
TEK-esek alu fó li á ba csa var ták a ké szü lé ke -
ket, hogy le ár nyé kol ják. A ka pu ban ôrség van,
szol gál nak és vé de nek. Kép zeld, van egy be te -
gem, aki a bra zil mu tánst kap ta el. Egész nap
szam bá zik és ka pu érá zik. Úgy sa la pál, hogy a
kö ze lé be se le het men ni. Be zár tuk a 3-a kór te -
rem be, ott egye dül van.

– Ho gyan ke ze led?
– Egyelôre csak pász ká val, csak az fér be az

aj tó alatt.
***

A dok tor idôs szer ve ze te már nem tu dott to -
vább vé de kez ni a Covid el len, sú lyo san meg -
be te ge dett. A pol gár mes ter és a különbözô
pár tok vezetôi az ab la kon ke resz tül hall gat ták
meg az utol só üze ne tét:

– Az utol só kí ván sá gom, te gyé tek meg, em -
be rek.

– Te me té se men a jár vány mi att sok gyá szo -
ló nem le het.

– Ha tá voz tam, ak kor más nap el kell hogy
te mes se tek.

– Egy gyá szo ló se le gyen ott, én majd min -
den ki hez el me gyek.

– Az utol só kí ván sá gom, ne gyer tek, hoz zá -
tok én el me gyek.

Tár gyal ták az em be rek, ho gyan kell ér tel -
mez ni a dok tor úr utol só kí ván sá gát. Min den -
ki tisz tel te, sze ret te. Akar ták tel je sí te ni. Ösz -
 sze ült a vezetôség, vi tat koz tak, gon dol kod tak.
Egy szer csak Kis bí ró And rás, a fa lu szóvivô-
je, aki még né ha ki do bol ta a hí re ket, szó lást
kért.

– Ké rem, azt hi szem, én rá jöt tem, mi re gon -
dol ha tott a mi do kink. Hi szen meg mond ta,
hogy ô sze ret ne min den ki hez el men ni. Van a
pol gár mes te ri hi va tal nak egy dísz hin tó ja. Te -
gyük be le a ko por sót, és vi gyük kör be a fa lu
min den ut cá ján.

El fo gad ták a szóvivô ja vas la tát.
A köz gyû lés ha tá ro za ta: dr. Kis Lász ló há zi -

or vost poszt u musz dísz pol gár rá avat juk, és sa -
ját ha lot tunk nak te kint jük. Sír ját megôrizzük,
ápol juk. Ez a fa lunk örök kö te les sé ge.

Gyász je len tés
Más nap reg gel új ra el in dult a kis bí ró a ha -

gyo má nyos dob já val:
– Köz hír ré té te tik a fa lu la kos sá gá nak, hogy

a jár vány mi att min den ki csak a sa ját há zá nál
ró hat ja le tisz te le tét, ke gye le tét a dok tor úr
elôtt. A halottashintó a fa lu min den ut cá ján
vé gig fog men ni. Rác Ala dár né pi ze ne ka ra
vál lal ta, hogy vé gig kí sé rik ôt utol só út ján, a
ked venc nó tá it húz va.

És el in dult a hin tó ut cá ról ut cá ra. Az em be -
rek a há zuk elôtt szo mo rú an áll tak, tud ták,
hogy ez az utol só vi zit.

A dok tor úr sír kö vé re a következô fel irat ke -
rült:

Itt nyug szik fa lunk jótevôje, dr. Kis Lász ló,
szü le tett Klein Lász ló.

Édes ap ja, Klá ri ka dok tor em lé két is ke gye -
let tel megôrizzük.

Ahasvírus

– Ezek a mi föl dünk bi zo nyí té kai, raj ta van a
pe csét is. Itt lesz a ru hás szek rény ben, sen ki nem
nyúl hat hoz zá. Jó lesz ez még, meg lát já tok!

Rend szer vál tás 1990-ben
Kár pót lá si jegy járt a Nagy csa lád nak a té e -

sze sí tett föl dért, ami vel vissza tud ták vá sá rol ni
a 20 hol dat.

1950-es évek
A ta nács el nök, Gá bor György elv társ és az

egész képviselô-testület nagy gond ban volt.
Nem volt or vo sa a fa lu nak. A bá ba as  szony és a
há bo rú ból fél kar ral vis  sza tért fel cser se gí tett,
amit tu dott, de már el telt fe let tük az idô. Gá bor
elv társ te le fo nált jobb ra-bal ra, kér te a párt tit kár
elv társ és a párt bi zott ság se gít sé gét, de csak ta -
ná cso kat ka pott. Ta ná csunk
ne künk is van, gon dol ta a ta -
nács el nök, egy ta ná csot
azon ban meg fo ga dott. Néz ze
meg a fris sen vég zett or vo -
sok név so rát, és pró bál jon
azok nak aján la tot ten ni.
Igye ke zett mi nél töb bel be -
szél ni, és vé gül ta lál ko zott
dr. Kiss Lász ló val. Aján la tot
tett ne ki: a fa lu és a té esz
min dent meg ad, ami re szük -
sé ge lesz, nem bán ná meg, ha
hoz zá juk szerzôdne. Tud ja,
volt ne künk egy jó or vo sunk,
de hát a vész kor szak...

Fog or vos is volt, ezért a
há zát, a rendelôjét a mai na -
pig is Fog-ház nak hív ja a fa -
lu.

– Ak kor hall gas son meg,
ta nács el nök elv társ. Ha azt
akar ja, hogy mint fog or vos
és ál ta lá nos or vos el lás sam a
fa lut, an nak az a fel té te le,
hogy a Fog-há zat szôröstül-
bôröstül meg kap jam la kás -
nak és rendelônek. Ah hoz,
hogy mû köd ni tud jak, in téz -
zék el a fa lu ban, hogy mind -
azt az or vo si fel sze re lést, in -
gó sá got, tel jes be ren de zést
az utol só bög ré ig hoz zák 
vis  sza az em be rek.

Meg szó lalt új ra a kis bí ró
dob ja:

– Köz hír ré té te tik a fa lu la kos sá gá nak, hogy
si ke rült fel ven ni egy te het sé ges fog- és ál ta lá nos
or vost. A köz gyû lés úgy dön tött, hogy a Fog-
há zat kap ja meg la kás nak és rendelônek. A ta -
nács kí vül-be lül rend be ho zat ja. Ah hoz, hogy a
dok tor  úr el kezd je a ren de lést, az szük sé ges,
hogy mind azok, akik szét hord ták rendelô fel -
sze re lé se it, a ház in gó sá ga it, azon nal hoz zák
vis  sza. Amen  nyi ben az utol só kis ka nál is nem
ke rül elô, a párt tit kár elv társ sze mé lye sen fog
Für jes al had nag  gyal el jár ni. Az ed dig meg ka -
pott ren ge teg név te len le vél min den re fényt de -
rí tett. Az ud var aj ta ja nyit va van. 48 óra a
határidô.

Más nap es té re szin te az egész és be ren de zés
és fel sze re lés a he lyén volt. A ház ki ta ta roz va.

Har mad nap dél után egy füstölgô Po be da au tó
gör dült be az ud var ba. Kis bí ró Já nos ép pen az
ud vart tet te rend be, övé volt a nagy lehetôség,
elsôként üd vö zöl te Kis Lász lót, a fa lu or vo sát.

Ha ma ro san meg ér kez tek a fa lu elöl já rói is.
A párt tit kár elv társ meg ígér te, hogy nem so ká -
ra te le fon ja lesz a rendelônek. En nek sok hasz -
na ugyan nem volt, mert a fa lu ban csak a ta -
nács há zá nak volt te le fon ja.

A kis bí ró ki hir det te:
– Köz hír ré té te tik a fa lu la kos sá gá nak, hogy

meg ér ke zett az új dok tor  úr. Ren de lés hétfôtôl
szom ba tig 8–14 órá ig.

Hal lot tad?
– A Fog-ház ban már ren del a fi a tal do ki.
– Fi a tal ka, nem tud az sem mit!
– De hogy nem! Moszk vá ban ta nult, ott min -

dent tud nak. Nagy tu dá sú, oro szul is be szél.
Or vos az tetôtôl tal pig. Az én La jo som ré sze -
gen ki esett a kom bájn ból. Egé szen jól össze -

fol toz ta. A kom bájn meg vezetô nél kül ment
to vább, még a szom széd fa lu bú zá ját is learat -
ta, mi re meg állt.

– Azt hal lot tam, hogy az is ko lá ban is
kötelezô lesz az orosz ta nu lás.

– Na de ki fog ja ta ní ta ni?
– A do ki ta nít ja már a né met ta nárt orosz ra.

Elég, ha csak egy lec ké vel elôrébb jár, mint a
gye re kek. Majd be le jön.

***
Nyu god tan tel tek az évek, meg öre ge dett a

dok tor úr is, egy re na gyobb erôfeszítés kel lett
ah hoz, hogy el lás sa a fel ada tát. És a hely zet
fo ko zó dott. Meg ér ke zett a Covid-vírus. Egy -
más után fertôzôdtek az em be rek. Fel hív ta a
kol lé gá ját a vá ro si kór ház ban.

A kisbíró a híreket kidobolta
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AP RÓ HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

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

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu

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

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

Hang le me ze ket, szép iro dal mi
köny ve ket vá sár lok gyûjteményem-
be: 30/346-7378.

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

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

NAP TÁR
Jú li us 2., pén tek Támmuz 22. Gyer tya gyúj tás: 8.26
Jú li us 3., szom bat Támmuz 23. Szom bat ki me ne te le: 9.46

Új hold hir de tés
Jú li us 8., csü tör tök Támmuz 28. Jajm kippur kóton
Jú li us 9. pén tek Támmuz 29. Gyer tya gyúj tás: 8.23
Jú li us 10., szom bat Áv 1. Szom bat ki me ne te le: 9.41

Rajs hajdes

Ne héz egy olyan szervezetrôl,
közösségrôl el fo gu lat la nul ír ni, amit
az em ber a sa ját já nak te kint és több
mint 8 éve dol go zik ben ne. Je len
írás ban er re te szek kí sér le tet.

So kan még a lativosok kö zül sem
tud ják, mit is je lent az, hogy Lativ. Ez
egy hé ber mo za ik szó, an nak a rö vi dí -
té se, hogy „a ma gyar or szá gi zsi dó ság
re ne szán szá ért”. Va la mi vel több mint
10 év vel ezelôtt Ke le ti Dá vid rab bi
(vagy ahogy min den ki ne ve zi, Ráv
Ke le ti) ala pí tot ta meg a Lativ Kolelt.
Ráv Ke le ti Deb re cen ben szü le tett,
majd gyer mek ko rá ban Iz ra el be ván do -
rol tak csa lád já val. Min dig is erôs
kötôdése volt a ma gyar zsi dó ság hoz,
ami kor már le he tett, gyak ran jött visz -
 sza a szülôföldjére. A sok lá to ga tás ve -
zet te rá, hogy sze ret ne ten ni va la mit az
au ten ti kus zsi dó ság fenn ma ra dá sá ért
Ma gyar or szá gon. Ebbôl a gon do lat ból
jött lét re a Lativ Kolel. A kolel nap ja -
ink ban nem más, mint egy olyan ok ta -
tá si in téz mény már há zas fér fi ak szá -
má ra a val lá sos zsi dó vi lág ban, aho va
min den nap jár hat nak ta nul ni. A mi
kolelünk azon ban en nél sok kal több.
Fon tos meg je gyez nem azon ban, hogy
lé te zik ha gyo má nyos kolel-progra-
munk is, aho va felnôtt fér fi ak jár nak
na pi szin ten ta nul ni. Az itt ta nu lók reg -
gel 9 és dé li 12 óra kö zött a Tal mud ból,
a Gemerából és egyéb ha gyo má nyos
mûvekbôl okul nak.

Te vé keny sé ge ink
He ten te két es te, hétfôn és szer dán

tart juk dél utá ni/es ti ta nu lá sa in kat (a
prog ram lá nyok szá má ra is nyi tott).
Az ok ta tá sok két-há rom órá sak,
ilyen kor az ak tu á lis hetiszakaszt ol -
vas suk, ér tel mez zük (ter mé sze te sen
csak egy ré szét, mert az egész re nem
jut idô). Ezen kí vül elôadásokat is
szer ve zünk a leg vál to za to sabb té -
mák ban (zsi dó fi lo zó fia, ün ne pek,
eti ka, tör té ne lem, Iz ra el, kó ser ság
stb.). Né hány éve in dí tot tuk el az
úgy ne ve zett Lativ Plusz Sze mi ná ri u -
mun kat, ahol egy ki vá lasz tott tó rai
részt ve szünk át tü ze te seb ben, hé be -
rül ol vas suk, for dít juk, igyek szünk
ér tel mez ni, majd kér dé se ket te szünk
fel az adott mon dat tal, mon da tok kal
kap cso lat ban, és meg néz zük, hogy
bölcs tó ra ma gya rá zó ink ho gyan vé -
le ked tek azok ról. Ta ná ra ink,
elôadóink kö zött val lá si és vi lá gi
fog lal ko zást foly ta tó sze mé lyek egy -
aránt meg ta lál ha tók, akik a ma guk
te rü le tén kiemelkedôt al kot nak.
Nagy öröm szá munk ra – és egy ben
cé lunk is –, hogy ta nu ló ink kö zül ki -
ne vel jünk leendô ok ta tó kat. Sok
egy ko ri vagy je len le gi lativos di ák
egy ben ta ná runk is. An nak ér de ké -
ben, hogy mi nél töb ben kap ja nak
ked vet az is me re tek to vább adá sá hoz,
úgy ne ve zett diákelôadásokat is
szok tunk szer vez ni.

A kés hegy re menô hit köz sé gi vi ta
A hú szas évek leg vé gén ko moly belsô ös  sze tû zés ráz ta meg a ma gyar -

or szá gi zsi dó hit köz sé gek amúgy sem unal mas éle tét. A tisztségviselô-
választások vagy ép pen an nak el dön té se, ki ke rül jön a felsôházba, ad dig
is kés hegy re menô vi tá kat ho zott, mint ahogy ab ban is jelentôs el lent -
mon dás ok ala kul tak ki, mit kel le ne ten nie a ma gyar or szá gi zsi dó ság nak
az elsô zsi dó tör vén  nyel, a nu me rus clausussal szem ben.

A so ro za tos, szen ve dé lyes és a kö zös fel lé pést gyak ran alapvetôen fon tos
ügyek ben is meg aka dá lyo zó né zet el té ré sek egyik fon tos ál lo má sa volt, ala -
kul hat-e Bu da pes ten sta tus quo ante hit köz ség. Az elôzményekhez tar to zik,
hogy az ak kor még na gyon erôs, két száz ezer ta got szám lá ló, ren ge teg in téz -
ményt fönn tar tó pes ti hit köz ség el nö köt vá lasz tott. A két je lölt küz del me ha -
ma ro san po li ti kai jelentôséget ka pott, mert az egyik párt fô kor te se a mi nisz -
ter el nö köt adó Beth len-párt tag ja, Dési Gé za képviselô volt, a má si ké a sza -
bad el vû, li be rá lis ve te rán képviselô, Sán dor Pál, aki gya kor la ti lag 1901-tôl 35
évig ült fo lya ma to san a par la ment ben.

Az el nök vá lasz tást elsöprô több ség gel nyer te meg az „el len zé ki”, az az a
mi nisz ter el nök Beth len Ist ván nal nem egy párt ban lévô Sán dor Pál fém je lez -
te cso port. Beth len ál lí tó lag csó vál ta a fe jét a tör tén te ket meg hall va. S jó al -
kal mat je len tett ne ki a vis  sza vá gás ra, ami kor egy deb re ce ni lá to ga tá sa so rán
az ot ta ni képviselô és re for má tus püs pök, Bal ta zár Dezsô azt a ké rést köz ve -
tí tet te fe lé, hogy já rul jon hoz zá egy sta tus quo hit köz ség lét re ho zá sá hoz Bu -
da pes ten. Ak kor eh hez, bo nyo lult el já rás után, ál la mi jó vá ha gyás szük sé gel -
te tett. Az ha mar ki de rült, ha lét re jön ne
a sta tus quo hit köz ség, ak kor az a neo -
ló gok tól vin ne el elsôsorban ta go kat,
Ma gyar or szág legerôsebb hit köz ség ét
gyön gí te né meg a növekvô an ti sze mi -
tiz mus ár nyé ká ban.

An nak, hogy a sta tus quo hit köz sé -
get meg ala pí ta ni kí vá nók ab ban re -
mény ked het tek, so kan hoz zá juk csat la -
koz nak majd, alapvetôen nem hit bé li,
ha nem anya gi okai vol tak.

Ugyan is, mint már em lí tet tük, a neo -
lóg kö zös ség szám ta lan in téz ményt
mû köd te tett, s ezek lét re ho zá sá ra,
fenn tar tá sá ra hit köz sé gi adót szed tek –
ezt köz adók mód já ra be le he tett haj ta -
ni. A ter ve zett sta tus quo vi szont azt
aján lot ta, hogy mi vel nin cse nek in téz -
mé nye ik, ezért ala cso nyabb lesz a kötelezôen befizetendô adó – s ezért so kan
csat la koz tak vol na. Vér me sebb pil la na ta ik ban még az is felvetôdött, hogy a
neo ló gi át követô hí vek há rom ne gye de is át áll, hogy pénzt ta ka rít son meg.

Lo gi kus a kér dés, mibôl tart ják fönt az in téz mé nye ket a ma ra dók ak kor, ha
el tûn nek az adófizetôk. Mint Az Est 1929 au gusz tu sá ban meg ír ta, a neo ló gok
ezek ben az évek ben öt új zsi na gó ga meg épí té sét fi nan szí roz ták, két kór há zat,
nyolc is ko lát és ren ge teg jó té kony sá gi in téz ményt mû köd tet tek adók ból és
ado má nyok ból. Ha ezek nin cse nek, nyil ván ol csóbb az élet – kor tes ked tek a
sta tus quo szervezôi. A neo lóg vezetôk vi szont egy jog ér tel me zés alap ján az -
zal vág tak vis  sza, hogy aki át lép, az öt évig még a ré gi he lyen is kö te les adót
fi zet ni, szó val hos  szú ide ig nem hogy spó rol na, ha nem dup lán fi zet ne. Er re a
vi ta part ner az zal a tör vény ma gya rá zat tal állt elô, hogy az öt éves bün te tés
csak azok ra vo nat ko zik, akik más fe le ke zet be lép nek át, de aki egyik zsi dó -
ból a má sik ba, ar ra nem.

A sta tus quo ante hit köz sé get lét re hoz ni kí vá nó cso port ta lán vé gül azért
sem járt si ker rel, mert túl zot tan a pénz kár tyát ját szot ta ki. A ko ra be li sza bá -
lyok sze rint ugyan is ak kor le he tett en ge dé lyez ni új val lá si szer ve zet lét re jöt -
tét, ha az nem ve szé lyez te ti a már meglévôket. A neo lóg hit köz ség ve ze té se
kap va ka pott az al kal mon, és ar ra hi vat ko zott, hogy ha el tûn nek a ta gok, nincs
elég adó be vé tel, ak kor nem tud to vább mû köd ni az ô cso port juk.

Köz ben per sze min den ki meg szer vez te a ma ga sajtólobbiját. Az elsza-
kadáspártiak a kor mány pár ti Ma gyar Hír lap ro kon szen vé re szá mít hat tak in -
kább, míg az egy ség pár ti ak a kor egyik legjelentôsebb li be rá lis új ság já ra, a
már idé zett Az Est re. A mind job ban elszemtelenedô szélsôjobb pe dig ké je -
sen rö hö gött a zsi dó belvitán.

Köz ben Dési Gé za és Sán dor Pál bé két kö tött an  nyi ban, hogy rá jöt tek,
egyi kük sem jár jól, ha szét sza kít ják a zsi dó ság legerôsebb kép vi se le ti szer -
vét. De a la vi na már meg in dult.

Ek kor az új neo lóg hit köz sé gi vezetô, Stern Sa mu ta lál ko zót kért Beth len
miniszterelnöktôl, és igye ke zett ôt rá ven ni, hogy ne ad ja meg a kor mány za ti
en ge délyt. Beth len dip lo ma ti ku san an  nyit mon dott, hogy ô már meg ígér te az
ala pí tást párt hí ve i nek. Er re Stern – leg alább is vis  sza em lé ke zé se i ben ezt ál lít -
ja – azt a meg ol dást ta lál ta ki, hogy in dít sák el a ké rel met a bü rok rá cia
útvesztôje fe lé, és a fôvárosi köz igaz ga tá si bi zott ság vé le mé nyez ze, van-e a
lét re ho zan dó szer ve zet nek elég anya gi ere je a mû kö dés hez.

A fôváros bi zott sá got kül dött ki a hely zet ki vizs gá lá sá ra. Tag jai hos  szan
osz tot tak, szo roz tak, ala po san meg néz ték a költ ség ve té se ket. Majd ar ra ju tot -
tak, hogy a sta tus quo ante hit köz ség szervezôi ál tal elôterjesztett pénz ügyi
terv tart ha tat lan. Anya gi lag csak ak kor mû köd het ne az új szer ve zet, ha rö vid
idô alatt sok em bert el csá bí ta na a neo ló gok tól (az ala pí tó szán dék le ve let csak
a neo ló gia tag jai ír ták alá, or to dox egy sem). Ha az adófizetôket si ke rül meg -
sze rez ni ük, ak kor a meglévô in téz mény há ló zat ból kikerülô di á kok, be te gek
el lá tá sa az ál lam ra há rul na, jelentôs költ sé get okoz va. Ha azo kat hoz nák el,
akik nem fi zet nek adót, ak kor meg mibôl tar ta nák el a sa ját szer ve ze tü ket –
hang zott meg ál la pí tá suk.

A sta tus quo intézôbizottság egyik vá la sza az volt, hogy pél dá ul önál ló hit -
ok ta tást nem szer vez né nek, azt to vább ra is a neo ló gok kal, or to do xok kal fi -
nan szí roz tat nák.

Vé gül a fôváros vál lal ta a felelôsséget, hogy ki mond ja, anya gi lag meg ala -
po zat lan az új hit köz ség ala pí tá sá nak ter ve. S er re hi vat koz va a kul tusz mi -
nisz ter, il let ve a mi nisz ter el nök is vis  sza lép he tett ígéretétôl.

A pes ti hit köz ség egy idôre meg me ne kült, de csak azért, hogy rö vi de sen
újabb ko moly belsô vi ták ba ke ve red jen.

Fotolexikon

Be mu tat ko zik a Lativ Kolel

A pandémia elôtti idôszakban a
na pi és a he ti két ta nu lás mel lett az
át la go san ha von ta egy szer meg tar -
tott szom bat fo ga dás, va la mint a kö -
zös ün ne pi imák és ét ke zé sek ad ták
kö zös sé gi lé tünk alap ját. Éves szin -
ten néz ve pe dig a sábbátonok hoz ták
ös  sze iga zán a tár sa sá got. Min den
esztendôben két szer négy na pon ke -
resz tül egy szál lo dá ban csak a mi kö -
zös sé günk volt je len (kö zel 100
fôvel), re mél jük, ha ma ro san új ra tu -
dunk ilyen jel le gû uta zást szer vez ni.
Lativos éve im alatt há rom kül föl di
uta zás meg va ló sí tá sá ra is lehetôsé-
günk nyílt. 2015 nya rán 12 na pot töl -
töt tünk Iz ra el ben, 2016-ban Prá gá ba,
2017-ben pe dig Lon don ba lá to gat -
tunk. A na pi, he ti ta nu lá sok ké pe zik
prog ra munk el mé le ti szint jét, míg a
szom bat fo ga dá sok, ün ne pi imák és
ét ke zé sek, sábbátonok, kül föl di utak
a gya kor la ti, él mény sze rû meg élést
szol gál ják.

A Lativ mint csa lád
Az egyik sábbátonon Ráv Ke le ti

min den ki nek adott egy táb la cso ko lá -
dét szom bat elôtt, mely re az volt rá ír -
va, hogy Sábbát sálom, a Lativ csa lád.
A Lativ tény leg gyak ran olyan, mint
egy zsi dó csa lád. Ha ta nu ló ink közül
va la ki kül föld re tá vo zik (vagy azért,
hogy kön  nyeb ben tud jon val lá sos éle -
tet él ni, vagy egyéb okok ból), min dig
bíz hat ab ban, hogy Ráv Ke le ti is mer
va la kit az adott hely kö zös sé gé ben és
se gít ne ki fel ven ni a kap cso la tot ve le.
Szá mos di á kunk köl tö zött Iz ra el be, az
or szá gon be lül is Je ru zsá lem be, ahol –
mi vel a rab bink és csa lád ja „hi va ta lo -
san” ott él – min dig szeretô sza vak ra
és fi nom éte lek re szá mít hat egy
lativos. Ter mé sze te sen nem min den ki
te lep szik le Je ru zsá lem ben, Iz ra el ben.
Akad tak olya nok, akik né hány hét re,

Ráv Ke le ti

hó nap ra men tek kül föld re ta nul ni, ter -
mé sze te sen ek kor is se gít sé gük re volt
vezetônk.

Ráv Ke le ti fe le sé ge éven te több ször
lá to gat Bu da pest re, a sábbátonokra és
a na gyobb ün ne pek re. Ek kor min dig
sze re tet tel vár ja a Ke le ti csa lád a
lativos ta nu ló kat egy-egy ét ke zés re.

A ko ro na ví rus ha tá sa
Ter mé sze te sen a Lativ mû kö dé sét is

jelentôsen be fo lyá sol ta a pandémia.
2020 már ci u sá ban még meg tar tot tuk
púrimi ren dez vé nyün ket, de érez tük,
hogy va la mi nem az iga zi, már ben ne
volt a levegôben a vál to zás. Pár nap pal
késôbb, ami kor az egész or szág ott hon
ma radt, a Lativ is ezt tet te. Át áll tunk
az online ok ta tás ra, és egé szen 2020
szep tem be ré ig Zoomon ke resz tül foly -
tat tuk ta nu lá si prog ram ja in kat, egyéb
ese mé nye ink pe dig ez alatt el ma rad tak.
2020-ban az ôszi nagy ün ne pe ket kor -
lá to zott szá mú résztvevôvel, a jár vány -
ügyi sza bá lyok tel jes be tar tá sá val
meg ren dez tük, ahogy késôbb a
chanukkát és a tu bisvátot is. A ta nu lá -
sa in kon is ma xi ma li zál tuk a
résztvevôk szá mát, és ami kor le he tett,
hib rid mó don (egy szer re online és
offline) tar tot tuk az órá kat. Je len leg
élôben zaj la nak ok ta tá sa ink, to vább ra
is maszk ban, vi gyáz va. Bí zunk ab ban,
hogy mielôbb vis  sza áll a tel jes éves
rend a Lativ há za tá ján is.

A jövô épí té se
Azért dol go zunk, hogy le gyen zsi dó

jövô Ma gyar or szá gon. Ezt több fé le -
kép pen is igyek szünk biz to sí ta ni. A
már em lí tet te ken – ok ta tás, a zsi dó ság
gya kor la ti meg élé se, leendô ok ta tók
ki ne ve lé se – kí vül büsz kék va gyunk
ar ra is, hogy szá mos lativos esküvôt
ün ne pel het tünk együtt.

Emel lett a Lativ új sá got is ki ad For -
rás név vel, me lyet hon la pun kon
(www.lativ.hu) di gi tá lis for má ban is el
le het ér ni, il let ve meg ta lál ha tó zsi na -
gó gák ban és kü lön fé le zsi dó kul tu rá lis
és ok ta tá si hely szí ne ken.

A Lativ má sik fon tos cél ja, hogy
olyan fi a tal felnôtteket ne vel jen ki,
akik tud nak és mer nek kér dez ni (szem -
ben a ha gyo má nyos ma gyar is ko la -
rend szer rel). A zsi dó ság ban a kér dé -
sek nek kiemelkedô sze re pük van. Nin -
cse nek rossz kér dé sek. A kér de zés ér -
ték. A ked ves ol va só ban így a cikk vé -
gé re re mé lem, fel me rült a kér dés, hogy
pon to san ki ket is vá runk a Lativba? A
Lativ elsôdleges cél cso port ját a 18 és
35 év kö zöt ti fi a ta lok al kot ják. To váb -
bi in for má ció: info@lativ.hu

Mik lós Dó ri

– Siófok. Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt az imaházba
szombatfogadó istentiszteletre és
azt követô kidusra július 23. és
augusztus 20. között, péntek estén-
ként 19 órától. Cím: Siófok,
Széchenyi u. 4.

Hírek, események
röviden

Nerc, ró ka, min den faj ta szôrme-
bundát vá sá ro lok, tel jes ruhanemu-
hagyatékot, kiegészítôket: 06-20-
229-0986.

Friss nyug dí jas an gol és né met
nyelv tu dás sal idôs höl gyet vagy
urat gon doz na ké pe sí tés sel. Bécs be
megfelelô vak ci nák kal ren del ke zem.
Tel.: 00-36-70-413-6036.

El adom újlipótvárosi, Szent Ist -
ván park kö ze li, há rom szo ba-hal los,
74 négy zet mé te res, fel újí tott, elsô
eme le ti la ká so mat. Irány ár: 69,9 M
Ft. Érdeklôdni: 06-30/594-7359.
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Több ször vág tam ne ki, több ször
sza kí tot tam fél be a kitûnô
szerzôpáros köny vét, mind an  nyi -
szor ér tet len ség gel vet tem új ra
kéz be. Az ér tet len ség oka ép pen a
min den re kiterjedô ok fej tés és ma -
gya rá zat volt. Prager és Telushkin
mû ve elôször 1983-ban je lent meg,
a har ma dik an gol nyel vû, bôvített
ki adá sa ke rült most a pol cok ra
ma gya rul – és idôszerûsége az el -
múlt csak nem negy ven év ben egy
pil la na tig sem csor bult.

A ha zai ol va só, aki ed dig csak a
hét köz na pi an ti sze mi tiz mus sal ta lál -
ko zott – az in téz mé nye sí tet tel csu -
pán tör té nel mi ta nul má nyai so rán –,
ta nács ta la nul áll. Mi vel a kö tet ta va -
lyi meg je le né se óta már túl va gyunk
egy jár vány ne he zén (vagy ki tud -
ja?), de az Iz ra el el le ni ra ké ta tá ma -
dá so kon is, döb ben ten kons ta tá lom,
hogy va ló igaz, Pragerék írá sá nak
szisz te ma ti kus sá ga új ra meg új ra
élesz ti ak tu a li tá sát.

A szerzôpáros vé gig ha lad a tör té -
nel men, és min den na gyobb for du la -
tot, vál to zást ab ból a szemszögbôl
kö ze lít meg, hogy az adott kor ban és
adott né pek kö zött mi in du kál ta a
zsi dó gyû lö le tet. Az ôsforrások kö -
zött két fon tos dol got bon ta nak ki:
egy részt az óko ri sok is ten hit hez ké -
pest megjelenô egy is ten hit (mo no te -

Egy éve, hogy Bá lint György,
vagy aho gyan az egész or szág is mer -
te, Bá lint gaz da el ment kö zü lünk.
Szak mai tu dá sa, em ber sé ge, böl cses -
sé ge to vább él, to vább kell hogy él -
jen mind an  nyi unk ban.

Leg fon to sabb ta ní tá sai
1. Min den helyzetbôl talp ra kell

áll ni és új ra kell kez de ni
Bá lint György zsi dó szár ma zá sa

mi att át él te a holokauszt bor zal ma it:
szin te a tel jes csa lád ját el ve szí tet te a
má so dik vi lág há bo rú ban. Ô ma ga
csontsoványan, 42 ki ló san tért ha za a
mun ka szol gá lat ból és a kon cent rá ci -
ós tá bor ból. A csa lá di bir tok meg ma -
radt ré szén még is talp ra tu dott áll ni,
el kez dett gaz dál kod ni. Nem sok kal
késôbb azon ban a kom mu nis ta re -
zsim ben osz tá lyi de gen nek bé lye gez -
ték, föld je it el vet ték, több munka-
helyrôl tá voz ni kény sze rült. A ne -
héz sé gek nem tör ték meg, csu pán
meg edzet ték.

2. A mun ka ne me sít
Nem volt egy sze rû új ra kez de ni, de

Bá lint György ak kor sem ijedt meg,
ami kor két ke zi mun kát kel lett vé gez -
nie. Elôfordult, hogy ker te ket ápolt,
met szést vál lalt, ásott reggeltôl es tig,
ami kor más ke re se ti for rás hoz nem
jut ha tott, és el kel lett tar ta nia a csa -
lád ját. Jó ér zés sel gon dolt vis  sza éle -
té nek er re az idôszakára.

3. 50 fe lett is tar to gat nagy do -
bást az élet

Már 62 éves volt, ami kor az Ab lak
cí mû te le ví zi ós mû sor ban meg kezd te
ismeretterjesztô mun kás sá gát. Bôven
túl volt már a nyug díj kor ha tá ron,
ami kor az egész or szág meg is mer te,
meg sze ret te, és a ta ná csa it kö vet te.
Nép sze rû ség ének egyik tit ka az volt,
hogy úgy ta ní tott, hogy az kön  nyen
érthetô le gyen. Ha va la ki nek, ne ki el -
hit tük, hogy a ker tész ke dés a hos  szú
élet tit ka! Túl a 90-en is a metszésrôl
me sélt, ok ta tó fel vé te le ket ké szí tett, a
magaságyásával büsz kél ke dett, a vi -
rá gai kö zött anek do tá zott.

4. Ha lad ni kell a kor ral

Szent end rén gyárt ják majd
a mo bil  óvó he lye ket Iz ra el nek
Szijjártó Pé ter kül gaz da sá gi és kül ügy mi nisz ter a kö zel múlt ban Iz ra -

el be lá to ga tott, ahol há rom meg ál la po dást írt alá ot ta ni part ne ré vel –
töb bek kö zött errôl is be szélt Iz ra el bu da pes ti nagy kö ve te, Jákov Hadas-
Handelsman a Spirit FM Exk lu zív Novák And rás sal cí mû mû so rá ban.

Mint is mert, a ma gyar dip lo má cia vezetôje nem sok kal azu tán lá to ga tott a
kö zel -ke le ti or szág ba, hogy a Fa lak ôrzôi had mû ve let zá rá sa ként Iz ra el tûz -
szü ne tet kö zött a Hamásszal. Jákov Hadas-Handelsman el mond ta, hogy Je ru -
zsá lem ben há rom meg ál la po dást ír tak alá. Az egyik egy iz ra e li–ma gyar kö -
zös vál lal ko zás ról szól, amely mo bil  óvó he lye ket fog gyár ta ni, ír ja az atv.hu.
Az iz ra e li nagy kö vet be mu tat ta a mo bil  óvó he lyek lé nye gét, va gyis hogy la -
kott te rü let re le het el he lyez ni, és tá ma dás ese tén azon nal vé dett hely re tud nak
me ne kül ni a ci vi lek. Hoz zá tet te, hogy a ma gyar cég üze me Szent end rén van.

A má sik két egyez mény egyi ke har ma dik or szág be li, fôként af ri kai ál lam -
pol gár ok meg se gí té sét cé loz za. Itt elsôsorban nem pénz ado mány ról van szó,
emel te ki Jákov Hadas-Handelsman, ha nem pél dá ul kép zé si prog ra mok ról a
mezôgazdaság vagy a kö zös sé gi ok ta tás te rü le tén. Eb ben fog együtt mû köd ni
Iz ra el és Ma gyar or szág.

A har ma dik meg ál la po dás tu laj don kép pen egy már meglévônek a meg -
hosszab bí tá sa – rész le tez te az iz ra e li nagy kö vet. En nek ér tel mé ben a je ru zsá -
le mi Jad Vasem a jövôben is ven dé gül lát majd Ma gyar or szág ról érkezô ta ná -
ro kat a holokauszt ok ta tá sá val kap cso la tos to vább kép zé se ken.

A go nosz ság bû vö le té nek tör té ne te
Dennis Prager, Joseph Telushkin: Mi ért a zsi dók?

Hat ta ní tá sá val em lé ke zünk 
az egy éve el hunyt Bá lint gaz dá ra

Bá lint gaz da a ko ra el le né re is
meg bir kó zott a di gi tá lis ki hí vá sok -
kal. Cik ke i nek gé pe lé sé ben és köz -
zé té tel ében, ol da la i nak ke ze lé sé ben
min dig volt ki re szá mí ta nia. Nem
telt el nap úgy, hogy ne dol go zott
vol na – nem csak a kert ben, de az író -
asz ta lá nál is. 75 is el múlt, ami kor az
elsô szá mí tó gé pén le ütöt te az elsô
bil len tyût.

5. A jövô kul csa a gye re kek ke -
zé ben van

Fát ül te tett óvo dá sok kal, tan ker tet
ava tott, gye re kek nek me sélt a
növényekrôl: Bá lint gaz dát gyak ran
lát hat tuk a leg ki seb bek kö ré ben.
Pon to san tud ta, hogy a gye re ke ké a
jövô, ôket kell meg ta ní ta nunk a
Föld, a nö vé nyek, az ál la tok, az
élôlények sze re te té re. Öröm mel tett
ele get min den fel ké rés nek, amely
óvo dá ból, is ko lá ból ér ke zett.

6. Hû ség mindenekelôtt
Bá lint gaz da az az em ber volt, aki

nem vál to gat ta éven te mun ka he lye it.
Ki tar tá sa, hû sé ge uni kum nak szá mí -
tott a mai ro ha nó, gyor san vál to zó
vi lág ban. Aho gyan ô fo gal ma zott:
„Egész éle te met a hû ség jel le mez te,
hû ség a ha zá hoz, a termôföldhöz.”

(For rás: Bá lint György – Bá nó
And rás: Bá lint gaz da. A száz éves
ker tész cí mû köny ve)

Sok szí nû Vi dék

iz mus) a kö zel -ke le ti né pek hi e de -
lem vi lá gá hoz ké pest alapvetôen
eret nek gon do lat volt, még ak kor is,
ha ez a ki fe je zés jó val késôbbi.

A má sik botránykô ugyan itt az el -
tán to rít ha tat lan ság. Mi köz ben az is -
mert vi lág val lá sai és val lás gya kor lói
kö zött azért csak elôfordult ki sebb-
na gyobb vagy ép pen vi ha ros mó do -
su lás, vál to zás – a zsi dó ság egy lé -
pést sem volt haj lan dó le tér ni vá lasz -
tott út já ról, plá ne nem le mon da ni a
hitérôl. És mi vel en nek ré sze volt az
„Úr (ki)választott né pe” kon cep ció,

ez is pisz kál ta a csôrét a többisten-
hívôknek – pe dig itt vol ta kép pen
csak a szû keb ben vett eur ázsiai
térségrôl be szé lünk.

Az idôk fo lya mán sza po rod tak,
akik a zsi dó ság ban el len sé get fe dez -
tek föl. En nek a legkülönbözôbb
okai vol tak az elôbb em lí tet tek mel -
lett: pél dá ul hogy a haj lít ha tat lan ság
és el kö te le zett ség mel lé tár sult a ta -
nu lás kö tel me, a szi go rú (ért he tet len
vagy ér tel met len nek te kin tett) re gu -
lák kö ve té se, és ettôl az élet
minôsége is más, sok szor sze gé nyen
is jobb volt a zsi dó kö zös sé gek ben.
Mind eze ken kí vül fo lya ma to san je -
len van egy eti kai pa rancs, ne ve ze te -
sen a csa lá di ös  sze tar tás ápo lá sa,
egy más tá mo ga tá sa. Va gyis az egyik
ol da lon lé te zik a külsô (tár sa dal mi)
moz gás, vál to zás, fejlôdés, az egyén
ön ér té ke i nek fel is me ré se, az in di vi -
duum ki tel je sí té se, és ter mé sze te sen
a fel is mert ké pes sé gek vi het nek
rossz irány ba is, másfelôl – és en nek
el le né ben – je len van a szû kebb kö -
zös ség be fe lé for du lá sa, sa ját (a nagy
tár sa da lom tól különbözô) ér té ke i nek
megôrzése, to vább örö kí té se.

Le egy sze rû sít ve: a megôrzô (kon -
zer vá ló) vál to zat lan ság szem ben a
vál to zó vi lág gal. Aki nek pe dig az
éle te más, azt vagy le né zik, vagy
irigy lik. Nem is rit kán mindkettôt
egy szer re. Mindkettôbôl szár maz hat
gyû lö let – és szár ma zik is.

Prager és Telushkin vé gig la poz ta
min den, az új ko ri tör té ne lem ben fel -
buk kant, vál to zást követelô új gon -
do lat meg nyi lat ko zó it, és min de nütt
ta lált an ti sze mi tiz must: a fel vi lá go -
so dás, a bal ol da li gon dol ko dók mû -
ve i ben (eb ben az idôsávban nyil ván
kön  nyebb volt ku ta kod ni, és nem
min de nütt volt a fôsodor ré sze a zsi -
dó el le nes ség – de hát a ré sze volt), és
per sze a ná ci ké ban.

Sa já tos for du la tot je lent a tör té ne -
lem ben a ci o niz mus ki ala ku lá sa,
amely már egy ben a sa ját ko runk
(mit szá mít tíz egy né hány év ti zed) je -
len sé ge, s egy ben ja vas lat is a meg -
ol dás ra – ki vo nu lás, sze ces  szió a tá -
ma dók elôl. De lát ha tó an ez sem lett
iga zi meg ol dás, mert a lá za san el kö -
te le zett an ti sze mi ták még a ci o niz -
must is tud ják tá mad ni. Tör té nel mi
lép ték kel azért ez új don ság ként hat.

Pragerék köny ve ezt ki egé szí ti az -
zal, hogy mi lyen mó don igye kez nek
be fe ke tí te ni és/vagy rá gal maz ni
gyûlölôi Iz ra elt. Ezek most már mo -
dern an ti sze mi ták, de az érv rend sze -
rük egy be vág a Hamász-aktivistáké-
val (még ha ôk tény sze rû en nem is
azok). A két ki vá ló szerzô té te le sen,
té nyek kel cá fol ja az Iz ra el re szórt rá -
gal ma kat – nem mint ha ez meg fé -
kez né a vé res szá jú a kat. 

A fi lo zó fus-tör té nész Prager és a
rab bi Telushkin Mi a teendô? cím mel
írt zá ró fe je ze tet a kö zös mû höz, de
iga zi vá lasz nincs a fel tett kér dés re.
Ta lán a fel vi lá go sí tás, az esz me cse re,
egy más meg is me ré se és el fo ga dá sa
visz kö ze lebb a tö ré keny egy más
mel lett élés hez. Tö ré keny, mon dom,
hi szen a leg utób bi pa lesz tin–iz ra e li
ös  sze csa pás is meg mu tat ta, hogy ko -
ráb bi jó szom szé dok ban fel hor gad hat
a gyil kol hat nék, a pusz tí tás vá gya.

Akik gyû lö let ben utaz nak – is ko -
lá zot tak vagy ta nu lat la nok, val lá si
vezetôk vagy rá juk hall ga tó tö meg -
em be rek –, alig ha vál toz nak meg
per cek alatt. Nagy a kí sér tés a rossz -
ra. (Per sze Brecht sze rint a jó ra is, de
még is va la mi vel ki sebb...)

Azért na gyon is aján lom a köny vet
min den ki nek, legfôképpen fi a ta labb
em be rek nek, akik re ta lán még tud
hat ni.

Sze ke res Gá bor jó for dí tá sa a na -
gyon el gon dol kod ta tó szö ve get 
könnyen be fo gad ha tó vá te szi.

(Dennis Prager, Joseph Telushkin:
Mi ért a zsi dók? For dí tot ta: Sze ke res
Gá bor. Mi ner va Ki adó, Bu da pest,
2020. 260 ol dal, tel jes bol ti ár 3800
Ft, ked vez mé nyes ár a ki adó nál 3230
Ft.)

Bedô J. Ist ván

Fel gyúj tot tak egy zsi na gó gát
Né met or szág ban

A ha tó sá gok je len leg a köz té ri ka me ra fel vé te le ket vizs gál ják az eset tel
kap cso lat ban.

Fel gyúj tot tak egy zsi na gó gát Ulmban, egy rendôr, aki szem ta nú ja volt a
gyúj to ga tás nak, azon nal hív ta a tûz ol tó kat, akik el ol tot ták a lán go kat. Sze mé -
lyi sé rü lés nem tör tént, ír ja tu dó sí tá sá ban a Man di ner. A rendôrség szán dé kos
gyúj to ga tás mi att vizs gá ló dik, az eset tel kap cso lat ban a Frank fur ter
Allgemeine Ze i tung nak úgy fo gal ma zott egy rendôrségi szóvivô, hogy „aki
egy gyú lé kony anyag gal te li üveg gel a ke zé ben sé tál gat a vá ros ban szom bat
reg gel, az nem vé let le nül cse lek szik így”.

A ha tó sá gok je len leg a köz té ri ka me ra fel vé te le ket vizs gál ják, hogy fény de -
rül jön a gyúj to ga tó sze mély azo nos ság ára. A né met lap meg jegy zi: na pok kal
ko ráb ban né met és an gol nyel vû, an ti sze mi ta tar tal mú pla ká tok lep ték el a
zsi na gó ga kör nyé két, így a rendôrség nem zár ta ki, hogy a pla kát ra gasz tá sok -
hoz ha son ló an a gyúj to ga tás sal is Iz ra el el len til ta koz nak az elkövetôk. A
gyúj to ga tást el ítél te az ulmi pol gár mes ter, szom ba ton tün te tés for má já ban kí -
ván ják ki fe jez ni szo li da ri tá su kat a zsi dó kö zös ség gel.

Fo tó: Ralf Zwiebler / dpa / AFP

El hunyt az ausch witzi kon cent rá ci ós
tá bor utol só fel sza ba dí tó ja

Meg halt David Dushman, az utol só
ka to na, aki részt vett az ausch witzi
kon cent rá ci ós tá bor fel sza ba dí tá sá ban,
ír ja az MTI. Az egy ko ri si ke res ví vó
98 éves volt, és a ha lá la nap já ig Mün -
chen ben élt.

Az orosz or szá gi zsi dó szár ma zá sú
Dushman har colt a sztá ling rá di csa tá -
ban. Mind ös  sze 21 éves volt, ami kor
részt vett a ná cik ál tal meg szállt Len -
gyel or szág te rü le tén fel épí tett ausch -
witzi kon cent rá ci ós tá bor fel sza ba dí tá -
sá ban.

Késôbb meg nyer te a szov jet ví vó baj nok sá got, majd a nôi ví vó csa pat edzô-
jeként te vé keny ke dett 1952 és 1988 kö zött. Egé szen 94 éves ko rá ig be járt a
mün che ni ví vó klub ba órá kat tar ta ni.

A Honvédelem Napja alkalmából Benkô  Tibor honvédelmi minisz-
ter a beosztásában huzamos idôn át végzett kiemelkedô tevékenysége,
valamint szakmai érdemei elismeréséül a „Honvédelemért Kitüntetô
Cím I. fokozatát” adományozta Totha Péter Joel vezetô tábori fôrabbi-
nak. Az elismeréshez szívbôl gratulálunk!
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