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A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA
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A mint egy 164 mil lió fo rin tos be -
ru há zás so rán a nagykállói ré gi
zsi dó temetô szom széd sá gá ban or -
to dox za rán dok há zat ala kí tot tak
ki, amely ren dez vény te rem mel és
in te rak tív ki ál lí tó tér rel vár ja az
ide lá to ga tó kat. Az át adá son Mar-
kovics Zsolt mis kol ci fôrabbi he -
lyez te föl a mezüzét. A be ru há zás a
Ma gyar Zsi dó Örök ség Út ja Ke let-
Ma gyar or szá gon cí mû prog ram
ke re té ben va ló sult meg.

Nagykállón a Nagybalkányi úti ré -
gi zsi dó temetô a mai na pig a chászid
zsi dók za rán dok he lye, ugyan is itt ta -
lál ha tó a ma gyar or szá gi chászidiz-
mus aty já nak, Taub Izsák Ezékiel
cso da rab bi nak a sír ja. A te le pü lés
szel le mi örök sé gé nek megôrzését,
va la mint a megfelelô tu risz ti kai inf -
rast ruk tú ra ki épí té sét cél zó fej lesz tés
so rán egy mo dern tech ni kai esz kö -
zök kel fel sze relt ki ál lí tó te ret, ren -

Weisz Pé ter Batthyány-Strattmann-díjas
Weisz Pé ter nek, a Gyön gyö si Bu gát

Pál Kór ház fôigazgatójának mun kás sá -
gát, a be te ge kért, a ma gyar egész ség -
ügy ért tett erôfeszítéseit az egész ség ügy
egyik leg ran go sabb ki tün te té sé vel, a
Batthyány-Strattman Lász ló-díj jal is mer -
te el Kásler Mik lós mi nisz ter a Pes ti Vi -
ga dó ban ren de zett köz pon ti ün nep sé gen.

Weisz Pé ter a Gyön gyö si Sta tus Quo
Zsi dó Hit köz ség vezetôje is, aki óri á si
ki tar tás sal és ak ti vi tás sal áll ki ügyek
mel lett. Kórházvezetôi mun ká ja meg ha -
tá ro zó a ré gi ó ban. Tisz tes ség, szak mai
el hi va tott ság, be teg köz pon tú egész ség -
ügy meg te rem té se jel lem zi vezetôi hoz -
zá ál lá sát.

Mun ká ja ma is egyik szak mai alap pil -
lé re a gyön gyö si kór ház nak. Te kin té lye,
szak mai respektje mes  sze túlnô a gyógy-
intézmény fa la in. Le gen dá san hisz mun -
ka tár sa i ban, ér té ke li és tisz te li a minôsé-
gi mun kát. Túl zás nél kül ál lít ha tó: sze rény sé ge, in tel li gen ci á ja, szak mai alá -
za ta pél da kol lé gái, a vá ros pol gá rai szá má ra.

Gra tu lá lunk a ma gas ran gú el is me rés hez!  

Ré gi adós sá got törlesztendô,
Heisler And rás el nök kez de mé nye -
zé sé re egy asz tal hoz ül tek a
Mazsihisz, a MAOIH, az EMIH, va -
la mint a Bét Orim, il let ve a Szim
Salom prog res  szív zsi dó fe le ke ze tek
vezetôi. 

A meg be szé lés megerôsítette,
hogy az örök já ra dék igaz sá gos el -
osz tá sá val kap cso lat ban a meg je len -
tek né ze tei erôsen eltérôek, e kér dés -
ben egyelôre kon szen zust nem tud -
tak ki ala kí ta ni.

A Mazsihisz kez de mé nyez te az
örök já ra dék meg osz tá sát je len leg
meg ha tá ro zó kor mány ren de let sze -
rin ti en ged mé nye zé si meg ál la po dás
15. pont já nak tel je sí té sét. A ren del -
ke zés sze rint amen  nyi ben az or szág -
gyû lés to váb bi szer ve ze te ket is mer
el zsi dó egy ház ként, ak kor az örök -
já ra dék en ged mé nye zé sé nél azok el -
is mert igé nye it is fi gye lem be kell
ven ni.

Kö ves Slomó az EMIH részérôl

So ká ig hú zó dott, hi szen már 2014-
ben be je len tet ték, hogy fel újít ják a
kôszegi zsi na gó gát és rabbiházat.
Az tán egé szen 2020-ig kel lett ar ra
vár ni, hogy ki ír ják a köz be szer zést

A mis kol ci hit köz ség leg utób bi
ülé sén a hi ány zó vezetôségi ta gok
he lyé re úja kat vá lasz tott, va la mint
két év re, a 2023. má ju si tiszt újí tá sig
meg sza vaz ta az új el nö köt is
Deutsch Mik lós sze mé lyé ben.

– Elôször is gra tu lá lok a meg vá -
lasz tá sá hoz, egyút tal kér ném, mu -
tat koz zon be az Új Élet ol va só i -
nak.

– Szü le im val lá sos em be rek vol -
tak, és eb ben a szel lem ben ne vel tek,
így min dig is ak tív tag ja vol tam a
kö zös ség nek.

Kereskedôi vé ná mat az édes apám -
tól örö köl tem, aki hen tes és mé szá -
ros volt. Igaz, én kereskedôként csak
1976-ig dol goz tam Mis kol con,
1977-tôl már a ven dég lá tás ban te vé -
keny ke dem. Ve zet tem vi dé ken cuk -
rász dát, ét ter met Edelényben, és 30
éve a mis kol ci Calypso Ét te rem tu -
laj do no sa va gyok.

Húsz éve va gyok a Mazsihisz kül -
döt te is, és 2019-ig vezetô tiszt sé get
töl töt tem be a mis kol ci hit köz ség -
ben. Az idei vá lasz tás so rán a kile
tag jai szin te egy ön te tû en (94%) en -
gem bíz tak meg az el nö ki funk ció el -
lá tá sá val.

Fel ada ta im kö zött sze re pel gon -
dos kod ni ró la, hogy a sok ne ga tív
hír, mely az utób bi idôben szárny ra

Az öt ma gyar or szá gi zsi dó 
fe le ke zet kö zös köz le mé nye

Markovics Zsolt és Ku nos Pé ter az ava tá son
Fo tó: Sipeki Pé ter

nem lá tott aka dályt a meg ál la po dás e
pont já nak tel je sí té sé re, de hang sú -
lyoz ta, azt tar ta ná he lyes nek, ha az
egész ma gyar zsi dó ság val lá si éle tét
tá mo gat ni hi va tott örök já ra dék el osz -
tá sá nak mód ját olyan el vi ala pok ra
he lyez nék, ame lyek ob jek tív mu ta tó -
kon ke resz tül és nem ad hoc jel leg gel
– ak tu á lis po li ti kai erôviszonyok ál tal
– ér vé nye sül nek. A 2012-es meg ál la -
po dás ban meg ha tá ro zott el osz tást
mél tány ta lan nak tart ja.

Deutsch Ró bert, a MAOIH el nö ke
szin tén a mél tány ta lan sá got, a tör té -
nel mi tra dí ci ók nak va ló meg nem fe -
le lést és az igaz ság ta lan el osz tá si ará -
nyo kat hang sú lyoz ta. A MAOIH el -
nö ke lát esélyt a meg ál la po dás lét re -
ho zá sá ra, ugyan ak kor ki emel te: a
ma gyar or to do xia bo rot va élen tán co -
ló anya gi hely ze te a sok éves igaz ság -
ta lan meg osz tás ered mé nye, me lyet
va la mi lyen mó don min den képp kor -
ri gál ni kell. Kö zös felelôsség, egy ben
össz-zsidó ér dek, hogy a leg ré geb bi –

a vész kor szak pok lá ban a leg na -
gyobb már tí rom sá got el szen ve dett –
ma gyar iz ra e li ta hit köz ség tör té nel mi
örök sé ge ne le gyen vi szály és szûk -
keb lû ség ál do za ta. Deutsch Ró bert a
de mok ra ti kus elv ér vé nye sü lé se ér -
de ké ben a MAOIH elöl já ró sá gá nak,
vé le mény for má ló i nak ál lás pont ját is
ki fog ja kér ni a ren de zé si fo lya mat
so rán. Heisler And rás a Mazsihisz ol -
da lá ról öröm mel nyug táz ta az EMIH
és a MAOIH nyi tott sá gát a 15. pa ra -
gra fus tel je sí té sé ben, de hang sú lyoz -
ta, hogy az örök já ra dék-meg ál la po -
dás a Mazsihisz és a ma gyar kor -
mány kö zött jött lét re, és sem ezen,
sem az örök já ra dék en ged mé nye zé -
sé nek ará nya in nem kí ván nak vál toz -
tat ni, je len le gi mér té két ará nyos nak
és mél tá nyos nak tart ják.

Jelenlévôk egyet ér tet tek ab ban,
hogy az örök já ra dék re ál ér té ke az
engedményezéskori 2012-es év hez
ké pest drasz ti ku san csök kent, en nek
kor ri gá lá sa kor mány za ti in téz ke dést
igé nyel. Meg ál la pod tak ab ban, hogy
meg be szé lé se i ket jú li us elsô fe lé ben
foly tat ják, és meg kí sé rel nek a ma -
gyar or szá gi zsi dó ság fejlôdésének
ér de ké ben kö zös ál lás pon tot ki ala kí -
ta ni. A prog res  szív kö zös sé gek
hang sú lyoz ták, hogy je len le gi hely -
ze tük hos  szabb tá von nem tart ha tó.

A résztvevôk po zi tív fej le mény -
ként ér té kel ték, hogy az együtt mû -
kö dés szán dé ká val elsô lé pés ként
egy asz tal hoz ül tek és gond ja i kat
meg osz tot ták egy más sal, mert ab ban
mind nyá jan egyet ér te nek, hogy a
ma gyar or szá gi zsi dó ság jövôje
kiemelkedôen fon tos szá muk ra.
Árvai Pé ter, a Szim Salom al el nö ke
Deutsch Ró bert, a MAOIH el nö ke

Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke
Kál mán Gá bor, a Bét Orim el nö ke

Kö ves Slomó, az EMIH
vezetô rab bi ja

az épü let re. Er re vé gül hár man
pá lyáz tak, a nyer tes pe dig a V.M.
Construction Fôvállalkozó Kft.
lett 649 mil lió 745 ezer 697 fo rint -
tal. A mun kát ta valy év vé gén
kezd ték meg Kôszegen, most pe dig
el bon tot ták az épü let elôl az áll -
vány za tot, így már meg mu tat ta
ma gát a fel újí tott zsi na gó ga. (Szö -
veg: Far kas Bazsi, fo tó: Vágvölgyi
Bá lint.)

Kész a nagykállói or to dox
za rán dok ház

dez vény ter met, va la mint in for má ci -
ós pult tal el lá tott za rán dok há zat ala -
kí tot tak ki. Nagykálló a Ma gyar Zsi -
dó Örök ség Út ja Ke let-Ma gyar or -
szá gon za rán dok út ne gye dik ál lo má -
sa, ahol a lá to ga tók meg tud hat ják,
kit ne ve zünk cso da rab bi nak, kik vál -
nak az zá, és mi lyen örök sé get hagy -
nak ma guk után.

„Az öt helyszínbôl ál ló pro jekt
nagykállói meg va ló sí tá sá val hoz zá -
já rul ah hoz, hogy az ideérkezô za -
rán do ko kat mél tó kö rül mé nyek kö -
zött le hes sen fo gad ni. A tör té net írás
sze rint a nagykállói rebbe nem csak a
csodatevéseirôl, ha nem az énekeirôl
is el hí re sült. A Szól a ka kas már cí -
mû dalt szer te a vi lá gon ének lik” –
mond ta az új épü let át adá sán Ku nos

Pé ter, a Mazsihisz ügyvezetô igaz ga -
tó ja.

„Nagy elôrelépés, hogy a kor mány
se gít sé gé vel és a zsi dó kö zös ség aka -
ra tá ból si ke rült lét re hoz ni egy lá to -
ga tó köz pon tot, ez ál tal a tú ra út vo nal
újabb att rak ci ó val gaz da go dott: a
hívôk és a nem hívôk is meg is mer he -
tik a cso da rab bi tör té ne tét” – mond ta
köszöntôbeszédében Si mon Mik lós
or szág gyû lé si képviselô.

„A tér ség zsi dó za rán dok út vo na la -
i nak ápo lá sa olyan fon tos te vékeny -
ség, amely el is me rést ér de mel. A
gaz dag örök ség épp úgy kö zös, mint
a fáj da lom, amit a kö zös ség el szen -
ve dett” – emel te ki Seszták Osz kár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei
Köz gyû lés el nö ke.

Az át adás so rán Markovics Zsolt
mis kol ci fôrabbi fel he lyez te a
mezüzét az épü let aj ta já ra.

A Ma gyar Zsi dó Örök ség Út ja Ke -

let-Ma gyar or szá gon cí mû projektrôl:
az 1,4 mil li árd fo rin tos EU-s for rás -
ból meg va ló su ló be ru há zás ból
olyan, hos  szú tá von is fenn tart ha tó
ide gen for gal mi szol gál ta tá sok lét re -
ho zá sa a cél, ame lyek megôrzik és
be mu tat ják az északke le ti ré gió zsi -
dó sá gá nak há bo rú elôtti kul tu rá lis,
val lá si és tör té nel mi örök sé gét. A
pá lyá zók szán dé ka az volt, hogy a
szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa és üze mel -
te té se nö vel je a kör nyék ide gen for -
gal mát, mun ka he lyet biz to sít son az
itt élôk szá má ra, te hát hoz zá já rul jon
a tér ség tár sa dal mi és gaz da sá gi
fejlôdéséhez.

A za rán dok út vo nal hely szí nei:
Mis kolc, Ma kó, Nagykálló, Nyír -
tass és Sá tor al ja új hely.

Új el nök Mis kol con

ka pott hitközségünkrôl, meg vál toz -
zon, és po zi tív irány ba men je nek a
dol gok, va la mint a tag ság ös  sze tar tá -
sa, kap cso lat tar tás a társ egy há zak kal
és az ön kor mány zat ok kal.

Fon tos szá mom ra, hogy a hit élet tel
fog lal koz zunk, meg le gyen a minjen
hétfôn, csü tör tö kön, pén te ken és sá -
besz kor is.

– A zsi na gó ga igen rossz ál la pot -
ban van. Ez zel kap cso la to san van
el kép ze lé se?

– Az épü let re no vá lás ra vár, és
min den ál mom, hogy új ra a nagy zsi -
na gó gá ban imád koz has sunk egy szer.
Rit ka ság az ilyen szép és tör té nel mi
múl tú temp lom, kár, hogy nincs rá
megfelelô ke ret, hogy új ra ré gi pom -
pá já ban tün dö köl jön. Min den
lehetôséget meg ra ga dok, hogy a fel -
újí tás meg tör tén jen.

– Ko ráb ban Fuchs lubavicsi
rab bi erôsítette a minjent. Van -
nak-e to vább ra is kö zös prog ra -
mok, kö zös kidusok?

– Fuchs rab bi val tel je sen kor rekt a
kap cso la tunk, idônként el jár az
imád ko zás ra és a kidusra.

– Mi a hely zet Freund Jenôvel és
Szán tó Ist ván nal?

– A ko ráb bi el nök kel, Freund
Jenôvel tisz tes sé ges a kap cso la tunk,
és az új ve ze tés ja va sol ja a köz gyû -
lés nek, hogy Freund úr kap ja meg az
örö kös tisz te let be li el nö ki cí met.
Szán tó Ist ván gye rek ko ri ba rá tom, a
vezetôség tag ja.

– Ha tel je sül het ne há rom kí ván -
sá ga, mi len ne az?

– Há rom kí ván sá gom: egész ség,
bé kes ség, ki egyen sú lyo zott élet.

– Kö szö nöm a vá la szo kat, el nök
úr.

gáljuli

Fo tó: Bok ros Má ria
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Élet re szó ló él mény volt a Rumbach Se bes tyén ut cai
zsi na gó ga ava tá sa. Na gyon so kan meg kön  nyez tük az
elénk tá ru ló lát ványt, a ma gyar neo ló gia egyik új ra ki fé -
nye sí tett ék szer do bo zát.

Az igaz ga tó as  szony ava tó be szé dé nek egy mon da ta,
ami meg je lent az Új Élet ben is, ér de kes nek tûnt ne kem:
„...ritka nap ez a mai, hi szen a ma gyar neo lóg zsi dó
irány zat utol já ra az 1930-as évek ben ava tott zsi na gó gát.”

Elôzôleg ép pen Vá con jár tam a szé pen fel újí tott temp -
lom ban, ahol prof dr. Schweitzer Jó zsef ny. or szá gos
fôrabbiról volt szó és dr. Neu mann Ernôrôl, Er dély és a
Bá nát fôrabbijáról, aki Turai Já nos vá ci el nök fel-
menôinek volt a val lá si vezetôje Te mes vá ron.

A fa lon lévô ha tal mas fe ke te grá nit táb la arany be tûs
szö ve ge tu dat ja a lá to ga tók kal, hogy Vá con is tar tot tak
zsi na gó ga ava tást – még hoz zá a holokauszt után, de mert
ez vi dé ken volt, min den ki el fe lej tet te, te szem hoz zá én.

– Ak kor ezek a dá tu mok hogy is van nak? – kér de zem
Turai Já nos tól, a vá ci hit köz ség elnökétôl. – A kom mu -
niz mus után is volt zsinagógafelújítás?

– Amit lát, az ma ga a va ló ság, de amögött még sok más
is tör tént – hang zik a fe le let. – Mi u tán Vác ról és a Du na -
ka nyar településeirôl több mint 5 ezer zsi dó la kost el vit -
tek Ausch witz ba, ahon nan csak ke ve sen tér tek vis  sza, a
zsi na gó ga el nép te le ne dett. A kom mu niz mus ban meg fi -
gyel ték a temp lom ba já ró kat, majd a MIOK el ad ta az
épü le tet a vá ro si ta nács nak. Rak tár ként hasz nál ták, azu -
tán el ro mo so dott, haj lék ta la nok lak ták, több ször fel gyúj -
tot ták, a te te je be sza kadt, a fa lak is több he lyen bedôltek.
Ha tá ro zat tal el ren del ték a le bon tá sát, amit si ke rült meg -
aka dá lyoz nom, s egy ben aján la tot tet tem a rom hal maz
meg vá sár lá sá ra, amit el fo gad tak, így tu laj do no sa let tem a
le pusz tult épü let nek. Meg kezd tem a fel újí tá sát sa ját pén -
ze men, majd új já a la kí tot tam a hit köz sé get, a zsi na gó gát
pe dig vis  sza ad tam a kö zös ség nek. Az éle tem tel je sen 
ös  sze fo nó dott a temp lom épí té sé vel. Kö ve tem fel-
menôim pél dá ját, akik zsinagógaépítôk hí ré ben áll tak a
tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le tén.

Az új ság író ta pasz ta la ta: A holokauszt pusz tí tá sa óta
nem tu dok olyan személyrôl Ma gyar or szá gon vagy Eu -
ró pá ban, aki ro mos zsi na gó ga le bon tá sát meg aka dá lyoz -
ta vol na, azt meg vá sá rol ta, fel újí tá sát sa ját költ sé gén
meg kezd te.

Amen  nyi ben ilyen sze mély len ne, ké rem, szól ja nak,
meg írom a tör té ne tét.

Schnábel Já nos

Egy fel mé rés sze rint a zsi dók el -
uta sí tá sa „kéz a kéz ben” jár más
ki sebb sé gek el uta sí tá sá val. Nem
cso da, hogy ér zé ke nyen re a gá lunk
bár mely más ki sebb sé gi cso port el -
le ni fel lé pés re vagy gyû lö let kel tés -
re – mond ta Heisler And rás, a
Mazsihisz el nö ke a Danube
Institute An ti sze mi tiz mus Ma -
gyar or szá gon: Lát szat és va ló ság
cí mû, két na pos kon fe ren ci á ján. Az
aláb bi ak ban az el nök be szé dét kö -
zöl jük.

A ma gyar kor mány nagy vo na lú tá -
mo ga tá sá val meg újult a Rumbach
ut cai zsi na gó ga, né hány nap pal a
meg nyi tá sát követôen pe dig egy cso -
dá la tos val lá si ese mény nek örül het -
tünk: 12 zsi dó le ány kö zös bát
micváját tar tot tuk, ami min den
zsi dó csa lád szá má ra em lé ke ze tes
ese mény. Sze ret tem vol na ki ve tí te -
ni a ké pe ket errôl a szer tar tás ról,
de nin cse nek. Nem ké szül tek, mert
a lá nyok szü lei úgy dön töt tek, ne
ké szül je nek nyil vá nos fel vé te lek.
Hogy mi ért? Mert fél nek. Fél nek
at tól, mi lesz, ha a mun ka társ, a
szom széd, az ismerôs majd fel is -
me ri ôket, ne tán ne kik sze ge zik a
kér dést: ti tény leg zsi dók vagy tok?

Tisz telt Höl gye im és Ura im, Ked -
ves Ba rá ta im!

Ez a kis tör té net so kat el mond a
va ló ság ról. Hogy iga zak vagy csak
vél tek az ag go dal mak, ne he zen meg -
mond ha tó, de az el múlt évek ben
egy re töb bet hal la ni ge ne rá ci ó kon
átívelô traumaátörökítésrôl, ami kor
különbözô nem ze dé kek a fé lel me i -
ket úgy ké pe sek át ad ni, hogy ar ról
va ló já ban nem is be szél tek egy más
kö zött. Mind an  nyi unk nak tu do má sul
kell ven ni: a holokauszt ké pes a má -
so dik ge ne rá ció tag ja i ban a mai na -
pig ha tó tra u má kat okoz ni. Per sze az
is fel me rül het, hogy a val lás, a hit
min den ki belsô ügye, de va jon egy
elsôáldozó, bér mál ko zó fi a tal szü lei
ugyan így gon dol kod ná nak ma Ma -
gyar or szá gon?

Szö gez zük le: fé lel mek ugyan van -
nak, de Ma gyar or szá gon ma nincs

Heisler And rás be szé de
a Danube Institute kon fe ren ci á ján

Vi dé ken sem állt meg az idô, ahol ne he zebb
zsi dó nak len ni

olyan an ti sze mi tiz mus, amibôl mind -
ez di rekt mó don kö vet kez ne. Bu da -
pes ten sza ba don le het az ut cá kon
kipában jár ni, nin cse nek – vagy
csak tény leg el vét ve – fi zi kai at ro -
ci tá sok zsi dó em be rek, zsi dó in téz -
mé nyek el len. Ma gyar or szá gon eb -
ben a te kin tet ben ma jobb a hely -
zet, mint Eu ró pa más or szá ga i ban
– ezt felelôsséggel le het ál lí ta ni.

Az Or bán Vik tor mi nisz ter el nök
ál tal meg hir de tett zé ró to le ran cia el -
ve, a zsi na gó gák, az el ha gyott
temetôk fel újí tá sai, a zsi dó inf rast -
ruk tú ra fej lesz té sé re ka pott ál la mi tá -
mo ga tá sok, a fi zi kai biz ton ság a fe -
lü le tes szemlélô szá má ra szin te pa ra -
di cso mi ál la po to kat mu tat. A szo ci o -
ló gi ai fel mé ré sek még is azt jel zik,
hogy a zsi dó kö zös ség tag jai a létezô
an ti sze mi tiz mus je len sé gét egy re in -
ten zí vebb nek ér zik, ál lam pol gá ri
kom fort ér ze tük rom lik. Felelôs zsi dó
vezetôként emel lett nem le het szó
nél kül el men ni.

Nem ta gad ha tó, hogy a fel so rolt
kor mány za ti dön té sek el le né re a
tár sa da lom egé szé ben je len van az
an ti sze mi tiz mus. Min den par la men -
ti párt tá mo ga tói kö ré ben ha külön-
bözô mér ték ben is, de a ku ta tá sok
ada tai sze rint ma is el fo gad ha tat lan
mér té kû a zsi dók el uta sí tá sa. A szé -
le sen vett tár sa da lom ban még min -
dig di va tos az el ha ra pott fél mon dat -
ok ból ál ló, so kat sejtetô, ben nün ket
bán tó be széd. Ott, ahol min den év -
ben neo ná cik rö hö gik szem be a vi -
lá got, és hagyományôrzô tel je sít -
mény tú rá nak ál cá zott fel vo nu lá sok -
ra kap nak en ge délyt, ahol meg ada -
tik a lehetôség szá muk ra egy kis
nyi las-ná ci ro man ti ká zás ra, ott va -
la mi baj van. Ott, ahol egy de mok -
ra ti ku san meg vá lasz tott fôpol-
gármestert a ma gyar tör té ne lem
egyik leg na gyobb gonosztevô-
jeként, Szálasiként áb rá zol ják, ott
va la mi baj van. Ott, ahol az or szág
mi nisz ter el nök ét Hit ler-ba jus  szal
le het cím la pon meg je len tet ni, ott
va la mi baj van, s ott, ahol a 21. szá -
zad ban lis tá zás ra buz dít ják a par la -

men ti képviselôket, va la mi baj van.
A holokausztot nem csak relativizál-
ni ti los, de a hoz zá kap cso ló dó je -
lek kel ját sza doz ni is ve szé lyes. Ezt
te szik jobb- és bal ol da li po li ti ku -
sok, az tán nem gyôznek egy más nak
ma gya ráz kod ni.

Ked ves Ba rá ta im!
Mi, ma gyar zsi dók büsz kék va -

gyunk szár ma zá sunk ra, szo ká sa -
ink ra, sok szí nû sé günk re, még a vi -
tá ink ra is. Mert vi táz ni le het, de
ha rend sze re sen po foz nak ben -
nün ket, majd egy szer csak vis  sza -
ütünk, ak kor az nem ve re ke dés,
ha nem vé de lem. A több mint fél -
mil lió vér ta núnk
után fon tos len ne
ne künk is job ban
fi gyel ni és vi -
gyáz ni egy más ra.
Fon tos len ne
meg aka dá lyoz ni,
hogy a két ség te -
le nül je len lévô
tra u má ink el ha -
tal ma sod ja nak. Eh hez azon ban nem
me he tünk el szót la nul a tár sa dal -
munk ban fellelhetô gyû löl kö dés, a
kö zös sé ge in ket tá ma dó meg jegy zé -
sek és aka ra tok mel lett. Nem for dít -
hat juk el a fe jün ket, ha ki sebb sé ge -
ket bé lye gez nek meg: a történelem-
bôl tud juk, bár mely ki sebb ség el le ni
gyû lö let elôbb-utóbb táp ta la ja le het
az an ti sze mi tiz mus nak is.

Ma gyar or szág leg na gyobb zsi dó
szer ve ze te ként szá munk ra ezért fon -
tos, hogy tisz tá ban le gyünk a ve szé -
lyek kel. Nem azért, mert sze re tünk
fél ni, ha nem azért, hogy ké pe sek le -
gyünk ma gun kat meg vé de ni, köz ben
az egész tár sa dal mat is se gí te ni, óv ni
a gyû lö let veszélyeitôl.

A Mazsihisz lét re hoz ta a Gold-
ziher Ig nác Zsi dó Tör té ne ti és Kul tu -
rá lis Ku ta tó in té ze tet. Az in té zet
egyik, ta lán nem is a leg fon to sabb
cél ja a zsi dó kö zös sé get érintô és
fog lal koz ta tó kér dé sek kel kap cso la -
tos el mé le ti és em pi ri kus ku ta tá sok
vég zé se, azok köz zé té te le nem zet kö -
zi és ha zai fó ru mo kon, és az ered mé -

nyek el jut ta tá sa a dön tés ho zók hoz.
Se gít a ha zai an ti sze mi tiz mus mo ni -
to ro zá sá ban, elem zé sé ben. A
Mazsihisz Biz ton sá gi Szol gá la tá nak
és a Me di án at ti tûd fel mé ré sé nek
ada tai alap ján el ké szí tett leg újabb
elem zés sze rint van még mit ten ni
Ma gyar or szá gon.

A fel mé rés meg kü lön böz te ti a fi zi -
kai at ro ci tást, a fe nye ge tést, a ron -
gá lást, az an ti sze mi ta gyû lö let be szé -
det, az ös  sze es kü vés-el mé le te ket és
az úgy ne ve zett köz éle ti an ti sze mi tiz -
must. Ma gyar or szá gon az elsô há -
rom tí pus ban az eset szá mok rend kí -
vül ala cso nyak, rá adá sul csökkenô

ten den ci át mu tat -
nak. Nyu gat-Eu ró -
pá val ös  sze ha son -
lít va a hely zet lé -
nye ge sen ked-
vezôbb – per sze a
multikulturális tár -
sa dal mak nak és
Ma gyar or szág vi -
szony la go san egy -

ne mû nem ze ti kö zös sé gé nek ös  sze ha -
son lí tá sa egy-egy adat ös  sze ve té sé -
nél bo nyo lul tabb fel adat.

Az online tér ben ta pasz tal ha tó an -
ti sze mi ta meg nyil vá nu lá sok vi szont
min den hol emelkedô ten den ci át mu -
tat nak. A jár ván  nyal kap cso lat ban új
ös  sze es kü vés-el mé le tek je len tek meg,
s emel lett ta lán a leg szen zi tí vebb,
egy ben leg kri ti ku sabb te rü let a köz -
éle ti an ti sze mi tiz mus. Kri ti kus, mert
e ka te gó ria va ló já ban nem tar tal maz
sem mi olyat, ami a tör vény be tû je
sze rint vét ség len ne. Még is, a zsi dó -
el le nes ség nek egyik alat to mos for -
má ja, ami a kö zös sé günk köz ér zet ét
alapvetôen be fo lyá sol ja.

Mit gon dol hat az Ausch witz ból ha -
za tért, szel le mi leg ma is friss 96 éves
holokauszttúlélô édes anyám, ha azt
hall ja, hogy Hor thy a zsi dók
védelmezôje volt? El kell-e hin nünk,
hogy a mindenbôl, az em be ri mél tó -
sá guk ból ki sem mi zett ma gyar or szá gi
zsi dók re mek kö rül mé nyek kö zött ér -
het ték meg az 1944-es esztendôt,
egé szen ad dig, amíg a ma gyar
csendôrök a va go nok ba zsú fol ták
vagy ép pen a nyi la sok a Du ná ba lôt-
ték vol na ôket?

A Hor thy -kor re ví zi ó já ban közre-
mûködô, a vész kor szak ese mé nye it
relativizáló tör té né szek el is me ré se,
egy ko ri an ti sze mi ta köz éle ti sze mé -
lyek, írók pi e desz tál ra eme lé se,
vagy épp egy egész ala kos Hor thy -
szo bor ava tá sa a ma gyar or szá gi
zsi dó kö zös ség tag ja it fruszt rál ja,
bi zony ta lan sá got, fé lel met kelt
ben nük.

Néz zünk szem be a té nyek kel. A
Me di án fel mé ré se sze rint a ma gyar
tár sa da lom 20 szá za lé ka erôsen an ti -
sze mi ta, mér sé kel ten an ti sze mi ta to -
váb bi 16 szá za lék. Az elôzô esz-
tendôkhöz ké pest nincs jelentôs el -
moz du lás, ami a nyu gat-eu ró pai an -
ti sze mi tiz mus erôteljes nö ve ke dé se
mel lett akár jó nak is mond ha tó. Az
„orbáni” zé ró to le ran ci á ra fi gye lem -
mel azon ban nem le he tünk elé ge det -
tek, hi szen a tár sa da lom har ma da
eny hébb vagy erôsebb for má ban an -
ti sze mi tiz mus sal fertôzött. Ma gas a
holokausztot ta ga dók és rela-
tivizálók ará nya. Ez a szám 2018-
ban ug rott meg, és je len leg is a né -
pes ség 20 szá za lé ká ra jellemzô a re-
lativizálás, 10 szá za lé ká ra a – mel -
les leg tör vény be ütközô – holo-
kauszttagadás. Va la mi hi ány zik a
rendszerbôl. Az ok ta tás fon tos sá ga
eb ben a kér dés ben nyil ván va ló len -
ne, de amíg ras  szis ta né ze te ket el fo -
ga dó vagy val ló em ber felelôssége a
tan ter vek ki ala kí tá sa, va ló di ered mé -
nye ket ne vár junk.

A fel mé rés sze rint a zsi dók el uta sí -
tá sa „kéz a kéz ben” jár más ki sebb -
sé gek el uta sí tá sá val. Ar ra ké rek
ezért min den kit, ne cso dál koz zon,

ami kor ér zé ke nyen re a gá lunk bár -
mely más ki sebb sé gi cso port el le ni
fel lé pés re vagy gyû lö let kel tés re.

Az Iz ra el-el le nes an ti ci o niz mus
az an ti sze mi tiz mus egyik for má ja. A
ha zai köz élet és köz be széd ebbôl a
szem pont ból job ban áll, mint sok
más or szág. Ma gyar or szág kor má -
nyá nak egy ér tel mû ki ál lá sa Iz ra el
mel lett fon tos, az an ti ci o niz mus ha -
zánk ban nem el fo ga dott, s a ma -
gyar kor mány eb ben bi zo nyá ra
jelentôs sze re pet ját szott – mind ez a
zsi dók szá má ra meg nyug ta tó. Kö -
szö net ér te.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Ös  szes sé gé ben van te hát mit ten ni,

van ho vá fejlôdni. Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök és kor má nya an ti sze mi -
tiz mus el le ni erôfeszítéseit ér té kel ni
kell, a meglévô hi bák kal fog lal koz ni
szük sé ges. Az an ti sze mi tiz mus
ugyan is az egész or szág köz élet ét
rom bol ja.

Nem ke rül he tek meg még egy je -
len sé get. A Ti mes of Israelben ol -
vas hat tunk egy cik ket: az új ság sze -
rint az egész eu ró pai zsi dó ság jövôje
szem pont já ból fon tos, hogy or szá ga -
ik ban ne en ged jék a zsi dó szer ve ze -
tek kö zöt ti meg kü lön böz te tést. Ha
kor má nyok vá laszt hat ják ki azo kat a
zsi dó kat, aki ket sze ret nek, és azo kat,
aki ket nem, az meg en ged he tet len
ma ni pu lá ci ó hoz ve zet. Ma gyar or szá -
gon egyet len cso port kap ja az ál la mi
fi nan szí ro zás túl nyo mó ré szét po li ti -
kai tá mo ga tá sért cse ré be – ír ja a 
Ti mes of Israel. Ez a ma gyar zsi dók
döntô több sé ge, de az Eu ró pai Unió
szá má ra is el fo gad ha tat lan – ol vas -
ha tó a cikk ben.

Nem emel tem vol na ki egy új ság -
cik ket, ha a tíz legjelentôsebb zsi dó
nem zet kö zi ér dek vé del mi szer ve zet
nem for dult vol na az Eu ró pai Bi zott -
ság hoz, kér ve: „biz to sít sa, hogy a
tör té nel mi be ágya zott ság gal ren-
delkezô és le gi tim kép vi se let tel bí ró
fe le ke ze te ket mind a köz éle ti el is me -
rés, mind a fi nan szí ro zás te kin te té -
ben azo no san ke zel jék má sok kal. Je -
len leg szá mos eu ró pai kor mány nem
tart ja be ezt az el vet. A ha tal mat és a
fi nan szí ro zást egyet len, nem rep re -
zen ta tív fe le ke zet be össz pon to sít ják”
– szól a tíz nem zet kö zi zsi dó szer ve -
zet nyi lat ko za ta.

Ursula von der Leyen, az Eu ró pai
Bi zott ság el nö ke vá la szá ban ki emel -
ten ke ze li az an ti sze mi tiz mus el le ni
küz del met. „Mély sé ge sen ag gó dik
az erôszak fo ko zó dá sa mi att Eu ró pa
ut cá in”, és ja va sol ja, hogy Eu ró pá -
ban se gít sék a sok szí nû zsi dó éle tet.

Höl gye im és Ura im!
Egy két na pos kon fe ren cia elôtt ál -

lunk, és nincs an nál unal ma sabb, ha
elôre le het mo del lez ni a kon fe ren cia
ered mé nye it. Ezért tisz te let tel ar ra
ké rek min den résztvevôt, sok szem -
pont ból ele mez zék a ma gyar zsi dó -
ság hely ze tét. Le gyen plu ra liz mus:
hi szen van mi nek örül ni, ami nem je -
lent he ti a meglévô hi bák vagy hi á -
nyos sá gok meg ke rü lé sét, ba ga tel li -
zá lá sát vagy el hall ga tá sát.

Vé ge ze tül sze ret nék üzen ni a ma -
gyar zsi dók nak, neo ló gok nak, or to -
do xok nak, lubavicsiaknak, a prog -
res  szív moz ga lom hoz tar to zók nak
vagy ép pen szekulárisaknak: le -
gyünk ér té ke ink re büsz kék, gon dol -
ko dá sunk ban füg get le nek, és vé le -
mé nyünk fel vál la lá sá ban bát rak. Ne
hagy juk ma gun kat meg fé lem lí te ni
vagy meg osz ta ni, ne hagy juk, hogy
bár me lyi kün ket bán tó dás ér je hi te
mi att. To vább ra is jár has sunk
kipában, sza ba don. Ké szül hes se nek
fo tók a bár micvákon, bát micvákon,
és ke rül hes se nek ki a kö zös sé gi ol -
da lak ra.

Ezt kí vá nom ma gunk nak, ezt ké -
rem önöktôl, mind an  nyi unk nak,
mind an  nyi uk tól, és kö szö nöm, hogy
meg hall gat tak.
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Mis kolc
Az avasi temetôben Deutsch Mik -

lós, a hit köz ség el nö ke kö szön töt te a
meg je len te ket, majd Ve res Pál pol -
gár mes ter szólt az egy be gyûl tek hez,
ki emel ve a múlt fáj dal mát, amibôl
ta nul nunk kell.

A következô szó nok dr. Ku nos Pé -
ter, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô
igaz ga tó ja volt, ôt kö vet te dr.
Feldmájer Pé ter, a Mazsihisz Kö zép-
ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso port já -
nak el nö ke, aki nek csa lá di kötôdése
van vá ro sunk hoz. A Tiszáninneni
Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke,
Pász tor Dá ni el mély és meg rá zó be -
szé det tar tott. A val lá si szer tar tást
Klavanszkij Anatolij kán tor imá ja
nyi tot ta meg, majd Markovics Zsolt
fôrabbi megrendítô be szé de kö vet -
ke zett, vé gül pe dig a kán tor gyász -
éne ke hang zott fel.

Az em lé ke zés kö zös ká dis sal
fejezôdött be.

Dél-Pest
Ahogy az el múlt év ben, most is

egy he lyen, Pest er zsé be ten em lé kez -
tünk meg So rok sár, Cse pel és Pest er -
zsé bet el hur colt zsi dó pol gá ra i ról.
Totha Pé ter Joel fôrabbi, Kerényiné
Rippner Zsu zsa el nök, Sáf rány Dá -
vid kán tor és a kö zös ség tag jai mel -
lett meg je lent Mes ter Ta más, a
BZSH el nö ke, va la mint az em lí tett
ke rü le tek al pol gár mes te rei, kép-
viselôi.

Kerényiné Rippner Zsu zsan na kö -
szön töt te a meg je len te ket, majd az
el hang zott ima után mon dott be szé -
dé ben idé zett Edith Éva Eger
holokauszttúlélô Dön tés cí mû
könyvébôl, va la mint rész le te sen
szólt az or szág ból és azon be lül az
ál ta lunk kép vi selt területekrôl el hur -
colt ál do za tok ról.

A következô ima után Totha Pé ter
Joel fôrabbi hang sú lyoz ta, hogy az
idôk fo lya mán hit sor so sa ink so kat
kap tak az or szág tól, de so kat is ad tak
a fejlôdéséhez, gya ra po dá sá hoz a
zsi dó el le nes in téz ke dé sek élet be lé -
pé sé ig. Is mer tet te az 1941. évi nép -
szám lá lás ada ta it, majd az 1944-ben
el hur col tak szá mát, ami nek alap ján
ké pet kap hat tunk a vesz te ség
mértékérôl.

A Kél má lé ráhámim után Káldi
Zsu zsa pest er zsé be ti és Ger gely Ta -
más cse pe li ta gunk, va la mint So rok -
sár szim bo li kus kép vi se le té ben Ács
Ta más ko ráb bi BZSH-elnök gyer -
tyát gyúj tot tak a há rom kerületbôl el -
hur col tak em lé ké re.

A meg em lé ke zés vé gén el mond -
tuk a ká dist, majd el he lyez tük az em -
lé ke zés kö ve it.

Kôszegi La jos

Devecser
Nin cse nek már köz tünk az egy kor

Mó zes-hi tû nek ne ve zett hon fi tár sa -
ink, nin cse nek, mert az ak ko ri ve ze -
tés a ná cik kal kar ölt ve meg ta pos ta a
tör té nel mi együtt élés több év szá za -
dos kul tú rá ját, ér té ke it és ered mé -
nye it – kezd te meg emlékezô be szé -
dét Totha Pé ter Joel fôrabbi.

Devecserben és a környezô já rá -
sok ban 1944. má jus 24-tôl má jus 31-
ig folyt a get tó sí tás. Így mint egy 500
zsi dót vit tek a pá pai get tó ba, majd
on nét az elsô pá pai transz port tal,
1944. jú li us 4-én szál lí tot ták ôket
Auschwitz-Birkenauba.

Totha Pé ter Joel meg em lí tet te az
elsô és az utol só fôrabbi, Linksz
Izsák és Deutsch Gá bor ne vét, akik a
de por tá lá sig szol gál ták a kö zös sé get.

A meg em lé ke zés ele jén és vé gén
Dé vé nyi Dá vid elôimádkozó éne kelt
imát. Vé gül a résztvevôk kö zö sen el -
mond ták a gyá szo lók ká di sát és el he -
lyez ték a ke gye let kö ve it.

Je len volt több mint 60 emlékezô,
köz tük két holokauszttúlélô, Ve ra és
Jo li né ni (Weisz Ve ra és Stern Jo -
lán). Re mél jük, az Örök ké va ló még
so ká ig köz tünk tart ja ôket.

Gyôr
Az idén jú ni us 6-án, a hé ber nap tár

sze rint sziván 26-án, va sár nap 11
óra kor em lé kez tek meg a Gyôrbôl és
környékérôl het ven hét év vel ezelôtt
pon to san ezen a na pon el hur colt kö -
zel 6000 zsi dó hittestvérünkrôl, aki -

Fó ku szálj a zsi dó ság ra!
Fo tó pá lyá zat

A Ko má ro mi Zsi dó Hit köz ség és a Zsblog.hu kö zös pá lyá za ta!
Meg nyíl nak az or szág ha tár ok, így lehetôség van ar ra, hogy kül föld ön is

meg örö kít hes sük mind azt, amit csak sze ret nénk.
Há rom ka te gó ri á ban hir de tünk fo tó pá lyá za tot:
1. Zsi dó kö zös ség – a vi lág bár me lyik élô zsi dó kö zös sé gé nek életérôl vá -

runk fo tó kat.
2. Zsi dó em lé kek – temetôk, sí rok, zsi na gó gák, egyéb épü le tek.
3. Zsi dó jövô – eb ben a ka te gó ri á ban nem adunk le írást, légy kre a tív!
Min den ka te gó ri á ba 1 fô 1 ké pet küld het! A ké pe ket a há rom ta gú zsû ri nek

csak a fo tó cí mé vel küld jük el, a készítô ne ve a mi tit kunk ma rad az ered -
mény hir de té sig!

Min den ka te gó ria elsô há rom he lye zett je ér té kes nye re mény ben ré sze sül!
A fo tó kat az aláb bi cím re vár juk: info@zsblog.hu
Be kül dé si határidô: 2021. szep tem ber 1. (szer da) éj fél.
A be kül dött fo tók al ko tói nyi lat koz nak ar ról, hogy a ké pek sa ját szel le mi

ter mé kek, me lye ket a pá lyá zat ki író já nak ren del ke zé sé re bo csá ta nak min den -
fé le anya gi kö ve te lés nél kül, hoz zá já rul nak azok ki ál lí tá son va ló be mu ta tá sá -
hoz, nyom ta tott vagy elekt ro ni kus köz lé sük höz. Va la mint tu do má sul ve szik,
hogy a fény ké pe ket a ki író promóciós te vé keny sé gei so rán is fel hasz nál hat ja.
A fo tó víz je let ne tar tal maz zon!

Már tír-is ten tisz te le tek 2.

Devecser

Gyôr. Totha Pé ter Joel fôrabbi

Mis kolc. Markovics Zsolt fôrabbi, Deutsch Mik lós el nök, a mik ro fon nál 
Ku nos Pé ter, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igaz ga tó ja

ket ke gyet len mó don vit tek el ha lál -
tá bor ok ba és mun ka szol gá lat ra.

Elsôként Vil lá nyi Ti bor, a Gyôri
Zsi dó Hit köz ség el nö ke kö szön töt te
az egy be gyûl te ket, kü lön ki emel ve a
je len lévô holokauszttúlélôket. El -
mond ta, hogy egy ko ron mi lyen zsi -
dó élet volt a vá ros ban, és mit ad tak
hoz zá ah hoz, hogy Gyôr az zá tud jon
vál ni, amit ma is me rünk, és ami mi -
att büsz kék le het nek nem csak az itt,
ha nem a más hol élô hon fi tár sa ink is.

Vé ge ze tül a holokauszt fel dol goz -
ha tat lan sá gá ról be szélt: „Ne künk
kell él ni azok éle tét is, akik azért
nem szü let het tek meg, mert zsi dók
let tek vol na – mi azért élünk, hogy
he lyet tük is zsi dók le gyünk.”

Az el nö ki köszöntô után dr. Dézsi
Csa ba And rás pol gár mes ter mon dott
emlékezô be szé det. Ker tész Im re
sza va i val nyi tot ta meg gon do la ta it:
„Az em ber hol lám pát gyúj tott, hogy
lás son va la mit, hol meg si et ve el ol -
tot ta, ne hogy meg ijed jen at tól, amit
lát nia kell.”

Majd az zal foly tat ta, men  nyi re ne -
he zen gyó gyít ha tók a ná ciz mus ból
és az egyéb kirekesztô ide o ló gi ák -
ból eredô se bek, ame lyek so ha el
nem mú ló sé rü lé se ket okoz tak nem -
csak az em ber ben, ha nem az egész
tár sa da lom ban, és bi zony ez alól
Gyôr sem volt ki vé tel. Szin tén Ker -
tész Im rét idéz ve a pol gár mes ter el -
mond ta, hogy Ausch witz iga zi prob -
lé má ja az volt, hogy egy ál ta lán
meg tör tén he tett, és a mi felelôs-
ségünk, hogy a kirekesztô és elô-
ítéletbôl táp lál ko zó gyû lö let ne kap -
jon új ra láng ra.

Szemerei Já nos evan gé li kus püs -
pök be szélt ar ról, hogy a zsi dó ság -
nak mint idôsebb test vér nek mi lyen
meg pró bál ta tá son és szen ve dé sen

kel lett ke resz tül men nie, amit más fel
sem tud fog ni, már csak azért sem,
mert ön ma gá ban fel fog ha tat lan.

Rész let Totha Pé ter Joel fôrabbi
beszédébôl:

„Az eu ró pai zsi dó ság el pusz tí tá sa
örök re em lé ke ze tes ese mény, elsô-
sorban ne künk, zsi dók nak, ame lyet
még ér tel mez nünk is kell va la hogy.

Ez azt je len ti, hogy az ôsi alap tör -
té net ben, amely re hi tünk épül, meg -
pró bál juk meg ta lál ni, ami ak kor és
ott meg tör tént. Így pró bá lunk ér tel -
met ad ni az ese mé nyek nek, és ön ma -
gunk szá má ra is vi gaszt ta lál ni a fel -
fog ha tat lan mi att.

Így hát ne künk ju tott az em lé ke zés
fel ada ta, pon to sab ban nem fel adat -
ként há rul ránk, ha nem a fe lej tés re
va ló kép te len ség gyöt rel me ként, mi -
vel nem sza ba dul ha tunk az emlékek-
tôl, me lye ket a szá mok kal együtt be -
le éget tek azok ba is, akik ak kor még
meg sem szü let tek. Va la mi el le ni lé -
te zést hoz va lét re, ami egyút tal azt is
je len ti, hogy va la mi nek a hi á nyát te -
szi je len va ló vá.

A le zárt va gon ba zsú folt em be rek
éhez tek, vi zük sem volt, ám mind hi á -
ba ki a bál tak, nem szán ták meg ôket,
és nem se gí tett ne kik sen ki.

A vo nat olyan hos  szú ide ig állt
egy-egy ál lo má son, olyan vég te len -
nek tûnô ide ig, hogy az ab ban lévôk
azt kí ván ták, de rül jön már ki vég re,
ho va is ér kez tek, lás sák meg, mi is ez
az Ausch witz. Hát meg lát ták!”

A rab bi be szé de után Dé vé nyi Dá -
vid elôimádkozó el éne kel te az em lé -
ke zés imá ját, majd a jelenlévôk el -
mond ták a gyá szo lók ká di sát és el he -
lyez ték a meg em lé ke zés kö ve it.

A gyász szer tar tá son kö zel 120-an
vet tek részt. 

Gyôri Zsi dó Hit köz ség

Elsô lépés a másodgeneráció megsegítésére

Véget ért az Együtt program
Az Együtt program célja az volt, hogy segítsen a szociális, egészségügyi

és mentális problémákkal küszködô másodgenerációs zsidó hittestvére-
inknek. Magát a pályázatot a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány (MAZSÖK) írta ki 2018 decemberében 100 millió forint
keretösszegben, az Együtt program ebbôl nyert el 76 millió 300 ezer
forintot.

Az Együtt program projektgazdája a Mazsihisz volt, amely a kivitelezést a
Magyarországi Zsidó Szociális Segély (Mazs) Alapítvánnyal végezte a
Budapesti Zsidó Hitközséggel (BZSH), a Mazsihisz Szeretetkórházával, az
Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetemmel (ORZSE), valamint csaknem
ötven önkéntessel együttmûködve. 

A mostani összejövetelre az adott okot, hogy a pályázatot kiíró MAZSÖK
elfogadta az Együtt program pályázati beszámolóját. A program ezzel siker-
rel lezárult, ami azoknak az embereknek az érdeme, akik részt vettek a több
évig tartó munkában. Ôket köszöntötte Heisler András, a Mazsihisz elnöke,
valamint Radnóti Zoltán fôrabbi a Szövetség Síp utcai székházában. 

A kötetlen, bensôséges hangulatú találkozón a Mazsihisz Jáhád Zsidó
Közösségi Szolgálatának igazgatója, Kósa Judit azt mondta: mind a MAZS
Alapítvány, mind a Mazsihisz életében fontos pont volt az Együtt program,
amely valójában csak az elsô lépésnek tekinthetô azon az úton, amely a rászo-
ruló másodgenerációsok megsegítéséhez vezet. Ha a járvány nem húzza
keresztül a terveket, akkor a közeljövôben megünneplik a program lezárását
a projektet segítô önkéntesekkel és Mazsihisz-dolgozókkal is. 

Heisler András elnök a köszöntôjében unikálisnak nevezte a programot,
hiszen most elôször történt meg, hogy a MAZSÖK révén az állam elismerte
a rászoruló másodgenerációs túlélôk megsegítésének szükségességét. A szo-
ciológusok és pszichológusok már eddig is tudták, hogy ez a csoport speciá-
lis traumákkal küszködhet – tette hozzá –, de Magyarországon ismerte föl
elôször az állam, hogy ez a probléma beavatkozást igényel. Heisler András a
Mazsihisz nevében köszönetet mondott a Szövetség és a MAZS munkatársai-
nak heroikus munkájukért, és megerôsítette: szükséges és indokolt, hogy a
programnak a rászoruló másodgenerációsok megsegítése érdekében legyen
folytatása.

Rendkívül izgalmasnak nevezte a projektet Vermes Gábor, a MAZS
Alapítvány operatív vezetôje, aki úgy fogalmazott: a kihívásokkal teli prog-
ram kérdôjelekkel indult, majd további kérdôjelekkel terhelte meg a korona-
vírus-járvány. Ugyanakkor a projekt fontos hozadékának nevezte a közös
munka sikerén túl azt, hogy kiderült, kik a rászorultak, s nekik milyen igé-
nyeik vannak. Az összejövetelen Répás Péter, az elnöki kabinet társadalmi
kapcsolatokért felelôs fôtanácsadója is méltatta az Együtt program érdemeit,
s mint elmondta: beigazolódott az az elôzetes feltevés, hogy jelenleg mini-
málisan ezer és háromezer között lehet a rászoruló másodgenerációs túlélôk
száma, hiszen a most sikeresen lezárult program felhívására csaknem ezer
embernek tudtak segíteni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a programot fel-
tétlenül folytatni kell, mert a célcsoport súlyos problémákkal küszködik, 
sokaknak a rezsiszámla kifizetéséhez kellett anyagi segítséget adni.

Nem ok nélkül mondta az összejövetelen Szenthe Antónia programfelelôs,
hogy az Együtt program a zsidókkal kapcsolatban két közhellyel alaposan
leszámolt: az egyik közhely az, hogy a zsidók gazdagok, a másik meg az,
hogy széthúznak. Hozzátette: a másodgenerációsok közül minimálisan több
ezer ember lehet rászoruló, úgyhogy a zsidók a közhellyel ellentétben nem
gazdagok, ráadásul a Mazsihisz és a MAZS közös munkája bebizonyította,
hogy nem széthúzók, igenis képesek együtt dolgozni.

A résztvevôket és munkájukat Radnóti Zoltán fôrabbi áldotta meg, aki
elmondta: az áldás héberül bráhá, ami a térd szóra utal, ugyanis amikor áldást
kérünk az Örökkévalótól, akkor Ô szimbolikusan mellénk térdel. Mint mond-
ta, emberként és zsidóként elemi kötelességünk, hogy mi is a segítségre szo-
ruló embertársaink mellé térdeljünk – köszönet jár tehát a Mazsihisz és a
MAZS azon dolgozóinak, akik a másodgenerációs rászorulókhoz „letérdel-
tek”, és megsegítették ôket a bajban.

Akiket most köszöntöttek:
Bársony Ágnes (Mazsihisz, szociális osztály)
Fabula Ibolya (MAZS Alapítvány, pénzügy)
Kádár György (Mazsihisz, szociális osztály)
Kósa Judit (Mazsihisz, Jáhád Zsidó Közösségi Szolgálat)
Lôwy Judit (MAZS Alapítvány, partnerségi kapcsolatok)
Pados Spitzer Brigitta (Mazsihisz, kontrolling osztály)
Szenthe Antónia (Mazsihisz, Jáhád Zsidó Közösségi Szolgálat)
Vámos Nóra (MAZS Alapítvány, önkéntes programok)
Vermes Gábor (MAZS Alapítvány, operatív vezetô)

Kácsor Zsolt / Mazsihisz
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Né met-orosz zsi dók
Ha ma nap ság a lá to ga tó be té ved egy né met or szá gi zsi dó hit köz ség be,

szin te biz tos, hogy a né met nyel vû fel irat ok mel lett nem csak hé ber, ha nem
orosz nyel vû e ket is fog ta lál ni. Nem cso da, hi szen a Né met or szág ban élô
zsi dók nagy ré sze a volt Szov jet uni ó ból szár ma zik.

1991 ele jén az új ra egye sült Né met or szág mi nisz ter el nö ki kon fe ren ci á ja el fo -
ga dott egy ha tá ro za tot a Szov jet uni ó ban élô zsi dók be ván dor lá sá nak lehetôvé
tételérôl. A be te le pü lés azon ban ko ráb ban kezdôdött, még hoz zá a megszûnôfél-
ben lévô NDK-ban. Az elsô – és egy ben utol só – de mok ra ti ku san meg vá lasz -
tott ke let né met kor mány hir te len rá éb redt a nem ze ti szo ci a lis ta re zsim rém tet te -
i ért va ló – a ma gát an ti fa sisz tá nak nevezô párt ál lam ál tal ta ga dott –
felelôsségére. Így az tán 1990 áp ri li sá ban egy faj ta jó vá té te li gesz tus ként me ne -
dék jo got aján lot tak fel a Szov jet unió zsi dó ál lam pol gá ra i nak, aki ket ül döz te tés
vagy meg kü lön böz te tés fe nye ge tett. E pél dát lan el ha tá ro zás nak volt né mi jo gi
és po li ti kai aka dá lya, ami ket ele gán san fi gyel men kí vül hagy tak. Ugyan is a ke -
let né met jog rend szer ben nem lé te zett me ne kült stá tusz, rá adá sul a test vé ri or -
szá gok kö zött is me ret len volt a be ván dor lás fo gal ma. A szo ci a lis ta tá bor or szá -
ga i ban egyik ki sebb sé get sem ül döz ték vagy hoz ták hát rá nyos hely zet be – leg -
alább is hi va ta lo san.

Ezt az in dít ványt vet te át a ke le ti tar to má nyok kal kibôvült NSZK, ahol szin -
tén szük ség volt a zsi dó mig rá ció le gi ti má lá sá hoz jog alap ra és po li ti kai ma gya -
rá zat ra. A zsi dók ál la mi ül döz te té se nem volt bi zo nyít ha tó, te hát me ne kült ként
tu laj don kép pen nem jö het tek szó ba. Jobb hí ján vé gül még is a me ne kült ügyi tör -
vényt al kal maz ták rá juk: a ha tó sá gok úgy ne ve zett kon tin gens-me ne kült ként ke -
zel ték ôket. Ezek olyan migránsok, akik nek meg ha tá ro zott szám ban, az az kon -
tin gens ben sza bad volt Né met or szág ba köl töz ni ük. Nem men tek át me ne dék jo -
gi el já rá son, azon nal ad tak ne kik tar tóz ko dá si en ge délyt, jo go sul tak vol tak in teg -
rá ci ós és nyelv tan fo lyam ra, és az egyé ni menedékkérôktôl eltérôen au to ma ti ku -
san mun ka vál la lá si en ge délyt sze rez het tek. Vi szont nem vá laszt hat tak sza ba don
la kó he lyet, ál lam pol gár ság ért is csak meg ha tá ro zott idô után fo lya mod hat tak.

Ro má nia
Nyolc Du na-men ti or szág ön kor -

mány za ta, hit köz sé gei és más szer -
ve ze tek há rom év vel ezelôtt
Rediscover (új ra fel fe de zés) né ven
kö zös prog ra mot in dí tot tak a zsi dó
kul tu rá lis örök ség megôrzése ér de -
ké ben. A pro jek tet az Eu ró pai Unió
több ál la mot érintô Du na Prog ram ja
is tá mo gat ja. A Rediscover ke re té -
ben ta vas  szal a galaci hit köz ség és az
ön kor mány zat szer ve zé sé ben online
Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vált ren dez tek
a vá ros ban. A prog ram ban meg szó -
lal tak a zsi dó kö zös ség idôs tag jai,
akik a tra gi kus múlt ról be szél tek.
Be mu tat ták a kézmûvesekrôl el ne ve -
zett, 1896-ban épült zsi na gó gá ban
lé te sí tett mú ze um ban ta lál ha tó kegy -
tár gya kat, va la mint egy fény kép ki ál -
lí tást is. A résztvevôk lát hat ták a
temetôt, va la mint a meg szûnt zsi dó
in téz mé nyek épü le te it is. A Fesz ti vá -
lon sze re pel tek kon cer tek, a bu ka res -
ti Zsi dó Szín ház elôadása, va la mint
egy gaszt ro nó mi ai be mu ta tó is.

1930-ban a vá ros ban több mint
19.000 hit test vé rünk élt, akik a la -
kos ság húsz szá za lé kát je len tet ték.
Galac a ro má ni ai ci o nis ta moz ga lom
egyik fon tos bá zi sa volt. Az ül döz te -
tés és a diszk ri mi ná ci ós tör vé nyek
el le né re a zsi dók több sé ge túl él te a
má so dik vi lág há bo rút, de késôbb el -
hagy ták Ro má ni át, és elsôsorban Iz -
ra el ben te le ped tek le. Je len leg mint -
egy száz zsi dó él a te le pü lé sen.

Ma rok kó
Serge Berdugo, a Ma rok kói Zsi dó

Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek el nö ke
és a tan ge ri kile vezetôi ta lál koz tak
Mo ha med Mhidia tar to má nyi kor -
mány zó val, akit tá jé koz tat tak az
1890-ben át adott Assayague zsi na -
gó ga fel újí tá sá ról. A temp lom ban rö -
vi de sen mú ze um nyí lik, ahol a he lyi
kö zös ség fény kor ára emlékeztetô
kegy tár gyak, fény ké pek és külön-
bözô do ku men tu mok kap nak he lyet.
A mun ká la tok mint egy tíz hó na pig
tar ta nak, a költ sé ge ket különbözô
ala pít vá nyok fe de zik. A pro jekt ré -
sze a VI. Mo ha med ki rály ál tal jó vá -
ha gyott „zsi dó örök ség re ha bi li tá ci -
ós prog ram nak”. A hit köz sé gi
vezetôk el mond ták a kor mány zó nak,
hogy a közeljövôben kó ser ét te rem
nyí lik a vá ros ban.

A kö zös ség múlt já nak ré sze, hogy
a zsi dók Spa nyol or szág ból 1492-ben
tör tént ki ûzé se után Tan ger és más
vá ro sok be fo gad ták az ül dö zöt te ket,
akik nek az utó dai hoz zá já rul tak a
ma rok kói zsi dó kul tú ra fel vi rá goz ta -
tá sá hoz. A múlt szá zad öt ve nes éve -
i ben mint egy 15.000 hit test vé rünk
élt Tan ger ben, mos tan ra már csak
150-en ma rad tak. Ma rok kó nak ösz -
 sze sen 3000 zsi dó la ko sa van. Je len -
leg ez a leg na gyobb lét szá mú kö zös -
ség arab or szág ban.

Uk raj na
Két hó nap pal a tra gi kus ese mé -

nyek 80. év for du ló ja elôtt mu tat ják
be az idei cannes -i fesz ti vá lon
Szergej Loznyica „ Бабий

Яр. Контекст” cí mû 120 per ces do -
ku men tum film jét. Az uk rán rendezô
al ko tá sa az SS ál tal 1941. szep tem -
ber 29–30-án ren de zett vé reng zés
33.771 zsi dó ál do za tá nak, va la mint a
késôbb itt meg gyil kolt len gye lek nek,
ci gá nyok nak és szel le mi fo gya té ko -
sok nak ál lít em lé ket, akik Eu ró pa
leg na gyobb tö meg sír já ban nyug sza -
nak. Loznyica sze rint a ná cik til tot -
ták film fel vé te lek ké szí té sét a ki vég -
zé sek hely szí nén, de ko ráb bi ta nú -
val lo más ok és ar chív ké pek se gít sé -
gé vel ôk meg pró bál ták fel idéz ni a
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Max Privorozki, a Hallei Zsi dó Kö zös ség el nö ke a zsi na gó ga el le ni me rény -
let kí sér let után (2019. ok tó ber)

A galaci zsi na gó ga

A Babij Jarról szó ló film pla kát ja

An na Bo rost is az egyip to mi or vos
men tet te meg. Késôbb örök be is fo -
gad ta.

Tar to má nyi tisztségviselôk mun ka lá to ga tá son a tan ge ri kö zös ség nél

meg szál lás alatt tör tént bor zal mas
ese mé nye ket. „A leg fon to sabb cé -
lunk a kor szak lég kör ének be mu ta tá -
sa volt” – mond ta. Az Atoms and
Void stú dió ál tal a Babij Jar Em lé ke -
zet Ala pít vány tá mo ga tá sá val ké szí -
tett al ko tás a fesz ti vál hi va ta lo san ki -
vá lasz tott film jei kö zött sze re pel, és
a Kü lön le ges Be mu ta tók szek ci ó já -
ban ve tí tik le.

Egye sült Arab Emír ség
Dubajban Em lé ke zünk cím mel ál -

lan dó holokausztkiállítás nyílt a Ci vi -
li zá ci ók Ta lál ko zá sa mú ze um ban.
Arab or szág ban ez az elsô tár lat,
amely a soával fog lal ko zik. A mú ze -
um a multikulturális ér té kek és a nyi -
tás egyik jel ké pe a vá ros ban. A ki ál lí -
tás több rész re osz lik. Meg szó lal nak a
túlélôk, és kü lön szek ció fog lal ko zik
a gye re kek sor sá val. A lá to ga tók
meg is mer het nek több olyan mu zul -
mán sze mélyt, akik a soá ide jén se gí -
tet ték a rá szo ru ló kat. Kö zöt tük sze re -
pel Selahattin Ülkümen tö rök kon zul,
aki meg aka dá lyoz ta a ro do szi zsi dók
el hur co lá sát. Lát ha tó Mo ha med
Helmi egyip to mi or vos fény ké pe is,
aki több ül dö zöt tet men tett meg.
Mind ket ten a Vi lág Iga zai kö zé ke rül -

tek. Levi Duhman rab bi sze rint a ki ál -
lí tás cél ja, hogy a holokauszt em lé két
ne csak a gye re ke ik nek, de az ott elô
sok nem ze ti sé gû kö zös ség tag ja i nak is
át tud ják ad ni.

Ko vács

A kor mány zat na i van azt hit te, a beérkezôkkel pó tol ni tud ja, amit a ná ci re -
zsim bû nös mó don tönk re tett: a zsi dó éle tet és kul tú rát. A Né met or szá gi Zsi dók
Köz pon ti Ta ná csa lel ke sen üd vö zöl te a kez de mé nye zést. Ak kor még nem sej tet -
ték, mek ko ra fel adat há rul a mint egy öt ven hit köz ség re. A harmincezres, erôsen
öregedô zsi dó ság nak 220 ezer poszt szov jet be ván dor lót kel lett be fo gad nia.

Elsôként fel me rült a kér dés: ki zsi dó? A halacha sze rint ter mé sze te sen az, aki -
nek az any ja zsi dó. Csak hogy a Szov jet uni ó ban a sze mé lyi iga zol vány ban is fel -
tün te tett „jevrej” be jegy zés nem hit nek, ha nem nem ze ti ség nek szá mí tott, amit az
apa jo gán ál la pí tot tak meg. Emel lett a be ván dor lók nagy ré sze nem is volt val lá -
sos, fo gal ma sem volt a zsi dó ha gyo má nyok ról. Így az tán so kan, akik azt hit ték,
zsi dó ként ér kez tek új ha zá juk ba, ott áll tak a kö zös sé gek aj tói elôtt, de nem kap -
tak be bo csá tást. A tôsgyökeres né met zsi dók nem egé szen így kép zel ték el a kö -
zös sé gi élet megerôsítését. Nem ér tet ték, ho gyan jö het tek olyan em be rek, akik
nem tud ták, sôt nem is akar ták gya ko rol ni a val lást. Az em lé ke zé si kul tú rá juk is
más ala pon nyu go dott. Az „oro szok” nem tar tot ták ma gu kat a má so dik vi lág há -
bo rú ál do za ta i nak, an nak el le né re, hogy az SS mint egy 2,2 mil lió szov jet zsi dót
ölt meg. Ôk gyôztesek vol tak, hi szen a Szov jet unió legyôzte a ná ci Né met or szá -
got. A no vem ber 9-i kris tály éj sza ka em lé ke nem mon dott ne kik sem mit, an nál
in kább a gyôzelem nap ja, má jus 9. De a má sik ol da lon is fur csál lot tak egyet s
mást. Így pél dá ul a szil vesz ter kap csán fel dí szí tett fenyôfa ha gyo má nyát, ami
nem an  nyi ra Jé zus Krisz tus hoz, mint in kább „Gyed Marózhoz”, az az Fagy Apó -
hoz, az orosz tél apó hoz kap cso ló dott. „Én min dig azt han goz tat tam, sem mi eset -
re sem sza bad az emberektôl el ven ni a ha zá juk kul tú rá ját, amit egész éle tük ben
gya ko rol tak. Hagy ni kel lett ôket las san al kal maz kod ni az új kö rül mé nyek hez,
ami ben per sze se gí te ni kel lett ôket” – em lé ke zett vis  sza e ne héz kor szak ra
Charlotte Knobloch, Mün chen és Felsô-Bajország Iz ra e li ta Hit köz ség ének el nö -
ke a Szom bat nak adott ko ráb bi in ter jú já ban. Vé gül csak mint egy nyolc van öt ezer
beérkezôt vet tek fel va la me lyik gyü le ke zet be.

En nél sok kal na gyobb gon dot je len tett a meg él he tés. Az amúgy sem fi a tal be -
ván dor lók nak csak elenyészô há nya da be szél te a nyel vet. Hi á ba kap tak mun ka -
vál la lá si en ge délyt, so kan még sem tud tak el he lyez ked ni. Jelentôs ré szük ér tel -
mi sé gi volt, aki knek a dip lo má ját még kü lön bö ze ti vizs gá val sem fo gad ták el.
„Ve gyész mér nök vol tam, de Düs sel dorf ban csak rak tá ri mun kás ként kap tam
mun kát. A szak mám hoz en nek csak an  nyi kö ze volt, hogy egy vegy ipa ri üzem -
ben dol goz tam” – iga zol ja az elôbbieket Olekszander, aki negy ven öt éve sen ér -
ke zett Kijevbôl. Pe dig ô még a sze ren csé seb bek hez tar to zott. Ugyan is az „oro -
szok” két har ma da szo ci á lis vagy mun ka nél kü li se gély re szo rult. Ez az ál dat lan
hely zet csak 2012-ben vál to zott meg, ami kor a par la ment el fo gad ta a kül föl di
szak mai ké pe sí té sek elismerésérôl szó ló új jog sza bályt. Az idôsebbeken ez már
nem se gí tett. Vi szont azok, akik gyer mek ként ér kez tek Né met or szág ba vagy ott
szü let tek, má ra a tár sa da lom jól be il lesz ke dett tag jai. Zö mük dip lo más, tö ké le -
te sen be szél nek né me tül, so kan a po li ti ká ban vagy a kul tú rá ban ak tí vak. Né -
met or szá got te kin tik ha zá juk nak. A meg alá zó helyzetüktôl lel ki leg meg rop pant
szü le ik-nagy szü le ik anya gi lag rá juk szo rul nak, mi vel ala csony nyug dí juk ból –
a Szov jet uni ó ban szer zett mun ka vi szo nyu kat nem is mer ték el – kép te le nek
meg él ni.

2005 ja nu ár já ban új be ván dor lá si tör vény lé pett ha tály ba, és a zsi dók tö me -
ges be jö ve te le ugyan olyan vá rat la nul meg szûnt, mint ami lyen hir te len ti zen öt
év vel ko ráb ban el in dult. Az óta zsi dók már csak egy faj ta pont rend szer sze rint
tud nak be ván do rol ni. Eh hez szük sé ges a bi zo nyí tott né met nyelv tu dás, egy po -
zi tív in teg rá ci ós prog nó zis és an nak ki lá tá sa, hogy va la mely zsi dó kö zös ség fel -
ve szi so ra i ba. Ma nap ság éven te leg fel jebb né hány szá zan te le pül nek át.

Je len leg kö rül be lül száz ezer re te szik a val lá si kö zös sé gek hez tar to zó né met
zsi dó ság lét szá mát. 80-90 szá za lé kuk a volt szov jet köz tár sa ság ok valame-
lyikébôl szár ma zik. A kor mány zat el ér te cél ját: új ra lé te zik zsi dó köz élet Né -
met or szág ban, szép szám ban mû köd nek ak tív kö zös sé gek, szí ne sí tik az or szág
kul tu rá lis tér kép ét, tag jai jól be il lesz ked tek a né met tár sa da lom ba. Elsô ge ne rá -
ci ó juk vá rat la nul ko moly ál do za tot ho zott. „Még sem bán tam meg” – ma gya -
ráz za a már idé zett, ma a het ve nes éve i ben já ró Olekszander. – „Oda ha za ter -
jed az an ti sze mi tiz mus, ke le ten há bo rú dúl, nagy a bi zony ta lan ság. A gye re ke -
im és az uno ká im Né met or szág ban sok kal jobb kö rül mé nyek kö zött él het nek,
jól le het a zsi dó gyû lö let itt is erôre ka pott.”

Pol gár György / Szom bat Online



ÚJ ÉLET 51998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLET 52021. JÚ LI US 15.

Iz ra el egyenlônek
fog ja el is mer ni

a judaizmus
min den áram la tát

Nachman Sai diaszpóraügyi mi -
nisz ter: „A zsi dó sá tor elég tá gas,
ab ban a zsi dó nép min den kö zös sé -

A Tel-Avivban 2019-ben fel épült
ToHa to rony há zat vá lasz tot ta idén
a Ma gas Épü le tek és Vá ro si Élôhe-
lyek Ta ná csa ne vû szer ve zet a leg -
jobb iro da épü let nek.

Ko ra reg gel, ten ger part,
Tel-Aviv

Az ame ri kai fil mek ben a bol dog ság, a har mó nia leg szebb pil la na ta,
ami kor a hôs a felkelô nap (vagy lemenô – at tól függ, me lyik part) su ga -
ra i ban a ten ger par ton ko cog. Két éve élek a tel-avi vi part nál, de nem tu -
dom meg un ni ezt a gic  cset. Silló Sán dor han gu lat mor zsái a helyszínrôl.

Mind járt hét óra, még hû vös a ho mok
A fitnesz-gazellák még nin cse nek itt. Ôk job ban bír ják a me le get, mint a

ko rán ke lést. Egyéb ként sem itt fut nak, pro fi cipôiknek, ru ga nyos lép te ik nek
nem tesz jót a ho mok. Övék a par tot keretezô sé tány. Drá ga dres  szek, ja vu ló
részidôk. A kütyü a kar ju kon nem csak mé ri a vér nyo má su kat, de ze nét is vá -
laszt a szív ve rés ük höz. Má sik kaszt.

A me zít lá ba so ké a ned ves ho mok-ré zsû, amit az apály kí nál
Kor ta lan höl gyek és urak akar nak súly ta la nok ká vál ni, de eh hez sú lyos ki -

Jel nyel ven tet te le a hi va ta li
es küt Iz ra el elsô hal lás sé rült

képviselôje
Sirli Pinto évek óta küzd ak ti vis ta ként a si ke tek jo ga i ért és tár sa dal mi

el fo ga dott sá gá ért. A kneszetben tol mács se gí ti majd mun ká ját.
Az új kor mány meg ala ku lá sa után 16 tárcavezetô je lez te, ide ig le ne sen le -

mond par la men ti képviselôségérôl, hogy mi nisz te ri teendôire tud jon fó ku -
szál ni, ír ja a Ki bic. Így a mi nisz te rek párt jai azo nos szá mú új képviselôt küld -
tek az iz ra e li par la ment be, a kneszetbe. Egyi kük Sirli Pinto, a Jamina (Jobb -
ra) párt új képviselôje, aki az új val lás ügyi mi nisz ter, Matan Kahana he lyé re
ér ke zett.

Pinto szü le té se óta si ket, ko ráb ban a hal lás sé rül tek jo ga i ért küzdô tár sa dal -
mi ak ti vis ta ként te vé keny ke dett. 2019-ben csat la ko zott Naftali Bennett párt -
já hoz, ame lyet a Ci o nis ta Vi lág szö vet ség ben is kép vi sel.

Pinto, aki az elsô si ket képviselô a kneszetben, jel nyel ven tet te le hi va ta li
es kü jét. Az ülé se ken tol mács áll majd a ren del ke zé sé re, hogy élôben tud ja kö -
vet ni az ott zaj ló ese mé nye ket, és ké pes le gyen re a gál ni az el hang zot tak ra.

A tol mács mik ro fon ja a kneszet köz pon ti kihangosító rend sze ré hez fog
csat la koz ni, így tud ja for dí ta ni, ami kor Pinto jel nyel ven fel szó lal, vagy –
ahogy az iz ra e li par la ment ben meg szo kott – „köz be ki a bál”. Pinto par la men ti
iro dá já ba egy lám pát is be sze rel nek, amely je lez ni fog ja szá má ra, ami kor
meg szó lal a sza va zá so kat jelzô csengô.

Az elsô iz ra e li si ket képviselôt a ma gyar or szág gyû lés hal lás sé rült tag ja,
Tapolczai Ba lázs a Facebookon kö szön töt te. A két fel töl tött vi deó egyi kén
nem zet kö zi, a má so kon pe dig ma gyar jel nyel ven gra tu lált Pintónak.

Ti zen két év után elôször nem
Ben já min Netanjahunak hív ják
Iz ra el mi nisz ter el nök ét. Új ös  sze -
té te lû, Netanjahut és a Likudot az
el len zék so ra i ban fel vo nul ta tó
par la ment je van az or szág nak.

A nem ré gi ben es küt tett új kor -

mány hat po li ti kai párt szé les ko a lí -
ci ó ját vo nul tat ja fel.

Az israel21c weboldal ös  sze gyûj -
tött ki lenc ér de kes in for má ci ót az át -
for má ló dott kneszetrôl:

1. A most ha ta lom ba lépô 49 éves
Naftali Bennett az elsô mi nisz ter el -

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Nachman Sai

Sirli Pinto a kneszetben

gé nek és irány za tá nak he lye le het
és kell hogy le gyen.”

A mi nisz ter be szélt a nem zet kö zi
or to dox, kon zer va tív és re form
irány za tok vezetôivel, és az új kor -
mány ne vé ben azt nyi lat koz ta: „Iz ra -
el Ál lam nyi tott mind há rom áram lat
fe lé, és azo kat egyenlô ala pon is me -
ri el.”

Mi u tán Sai át vet te a tár ca irá nyí tá -
sát, kör te le font bo nyo lí tott le Moshe
Hauer rab bi val, az Or to dox Unió,
Jacob Blumenthal rab bi val, a Kon -
zer va tív Moz ga lom és Rick Ja cobs
rab bi val, a Re form Judaizmus Unió
vezetôjével.

Sai hang sú lyoz ta sa ját, va la mint az
új kor mány el kö te le zett sé gét amel -
lett, hogy biz to sí ta ni kell Iz ra el nyi -
tott sá gát a judaizmus min den áram -
la ta és az összes zsi dó kö zös ség fe lé.

A mi nisz ter azt is el mond ta, hogy

lo mé te rek kel le nek. Jaffótól a Kikötôig és vis  sza. Ke vés itt az ös  sze szo rí tott
fog gal teljesítô ki lo mé ter fa ló.

In kább bé kés sé ta. Ko co gás
Idôs és fi a tal pá rok ke vés szó val, egyen le te sen ha lad va. Hölgy ko szo rúk

cse ve rész ve, lö työg ve. El szán tan ha sí tó ma gá nyos öreg urak. Ko moly
akaraterôvel, nordic bot tal, né ni túl nyolc va non és sú lyos mû té te ken. Szin te
min den nap itt lá tom. Ahogy a zon go ra mû vé szün ket is a má so dik emeletrôl,
és a grúz burekaszos csajt a Carmel pi ac ról.

Gyors jó reg gelt kí vá nunk a szembejövôknek
Most, hogy alig van tu ris ta, min den ki ismerôs. A jog ázók moz du lat lan pó -

za it ke rül ge tik a ko rán kelô ku tyák, él ve zik a pó ráz nél kü li fut ko sást.
Fél nyolc. A bébiszitterek, ba bás na gyik, „anya dol go zik, apá val me gyünk

a part ra” (vagy for dít va) csa lá dok is meg ér kez nek las san. Né zik a szörfsulit.
A ne bu lók a víz ben az elsô óra anya gá val bir kóz nak: áll va ma rad ni. Ar rébb

ha la dók egyen sú lyoz nak a part fe lé fu tó hul lá mo kon.
Las san meg ér ke zik a má so dik tur nus: a na po zók, stran do lók. Tér dig víz ben

áll va me di tál nak, elég me leg-e már egy már tó zás hoz.

Nyá ron nyolc kor már nincs ilyen kér dés
A nap rá zu han a part ra, a sé tá lók el tûn nek az ár nyék ban. Az apály tó csá i -

nak tük ré ben tót ágast áll a tel-avi vi reg gel.

Ki lenc ér de kes tud ni va ló
az új kneszetrôl

nök a csúcs tech no ló gia vi lá gá ból:
két si ke res szoft ver cég, a Cyota és a
Soluto ve ze té se fûzôdik a ne vé hez.
Ô az elsô mi nisz ter el nök, aki kipát
vi sel.

2. A kor mány ko a lí ci ó nak tag ja
egy arab párt, az iszlamista Raam is.

3. Az új egész ség ügyi mi nisz ter,
Nicán Horovic volt az elsô nyíl tan
me leg képviselô az egyik legjelen-
tôsebb párt, a Merec élén.

4. Az új par la ment be két fo gya ték -
kal élô ak ti vis ta is be ke rült: Sirli
Pinto, aki az elsô sü ket kneszettag és
Karine Elharrar, aki izom sor va dá sos
be teg ség ben szen ved, ô ener gia ügyi
mi nisz ter ként dol go zik majd.

5. Az új kneszetnek ki lenc nôi mi -
nisz te re van (az ös  sze sen hu szon hét
tárcavezetôbôl), ami Iz ra el tör té nel -
mé ben a leg ma ga sabb szám.

6. Két arab mi nisz ter is van: Issawi
Frej és Hamed Amar.

7. Két új képviselô an gol nyelv te -
rü le ten lévô or szág ból szár ma zik: a
Fok vá ros ban ne vel ke dett Ruth
Wasserman Lande és az Észak-Ka -
ro li ná ban szü le tett Prof. Alon Tal.
Talt is be le szá mol va, a kneszetnek
73 éves mû kö dé se so rán mind ös  sze
nyolc ame ri kai szár ma zá sú tag ja
volt.

8. Há rom egy ko ri új ság író is tag ja
lett a par la ment nek: Jair Lapid,
Nicán Horovic és Merav Michaeli.
Lapid né hai ap ja, To mi is té vés új -
ság író ból lett po li ti kus.

9. Omer Bar-Lev köz biz ton sá gi
mi nisz ter ugyan azon mi nisz té ri um
élé re ke rült, ame lyet né hai ap ja,
Chájim Bar-Lev ve ze tett 1984-tôl
1990-ig, csak ak kor még ren dé sze ti
tár ca volt a ne ve.

a diaszpóraügyi tár ca min dent meg -
tesz az or szág új ve ze té se és a di asz -
pó ra kö zöt ti kap cso la tok megerôsí-
tése ér de ké ben.

A di asz pó ra különbözô irány za ta i -
nak képviselôi üd vö zöl ték Sai fel lé -
pé sét, és hang sú lyoz ták az együtt -

mû kö dés és a pár be széd irán ti el kö -
te le zett sé gü ket.

„A zsi dó sá tor elég tá gas, ab ban a
zsi dó nép min den kö zös sé gé nek és
irány za tá nak he lye le het és kell hogy
le gyen” – je len tet te ki a mi nisz ter.

Bassa Lász ló / Szom bat

A chi ca gói szék he lyû Council on
Tall Buildings and Urban Habitat
(Ma gas Épü le tek és Vá ro si Élôhe-
lyek Ta ná csa) a 18. al ka lom mal
meg ren de zett éves díj ki osz tó ün nep -
sé gén iro da ház ka te gó ri á ban a Tel-
Avivban két éve fel épült ToHa fel-
hôkarcolót vá lasz tot ta meg a ver seny
ös  sze sí tett gyôztesének, szá mol be
az ISRAEL21c por tál nyo mán a Ki -
bic.

A most dí ja zott épü let az elsô a

Tel-avi vi felhôkarcoló lett
a vi lág leg jobb iro da há za

ToHa (Toceret Haarec – Iz ra e li
gyárt mány) tor nyok nak el ne ve zett
projektbôl, amely két felhôkarcoló
meg va ló sí tá sát fog lal ja ma gá ban. Az
elsô to rony 2019-ben ké szült el, 29

eme le tes és 125 mé ter ma gas. A má -
so dik épü let még a kez de ti sza kasz -
ban jár, a ter vek sze rint 63 eme le tes
és 275 mé ter ma gas lesz. Az át adá sát
pe dig 2024-re ter ve zik. Az elsô to -
rony a tervezôk sze rint egy jég hegy -
re em lé kez tet.

Az elsô ToHa to rony 2019 má ju -
sá ban meg kap ta a LEED Platinum
minôsítést, ami a leg ma ga sabb, vi -
lág szer te el is mert fenn tart ha tó sá gi
ta nú sít vány nak szá mít.
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A zsi dó-ke resz tény ér té ke ken
ala pul a kor mány zás Ma gyar or -
szá gon – je len tet te ki Bu da pes ten,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi -
án a Mi nisz ter el nök ség ál lam tit ká -
ra, aki az ül dö zött ke resz té nyek
meg se gí té sé ért és a Hun ga ry Helps
Prog ram meg va ló sí tá sá ért fe lel.

Azbej Trisz tán errôl az An ti sze mi -
tiz mus Ma gyar or szá gon: lát szat és
va ló ság cí mû két na pos, a Danube
Institute ál tal szer ve zett an gol nyel -
vû kon fe ren cia meg nyi tó ján be szélt.

„Az em be ri mél tó sá got meg kell
vé de ni, a ka bi net fô fel ada ta, hogy
jól lé tet biz to sít son az ál lam pol gá ra i -
nak” – han goz tat ta.

Ki je len tet te, hogy az el múlt ti zen -
egy év ben olyan in téz ke dé se ket fo -
gad tak el, ame lyek pél dát la nok a
ma gyar tör té ne lem ben. „Bár a lé pé -
sek ha té kony sá ga ta lán vi tat ha tó, a
kor mány ôszinte szán dé ka az an ti -
sze mi tiz mus el le ni küz de lem ben
nem” – mond ta.

„A nem zet kö zi kö zös ség nek fel kel -
le ne is mer nie a ma gyar in téz ke dé sek
jelentôségét” – han goz tat ta Azbej
Trisz tán. Hoz zá tet te: nem akar nak
le áll ni erôfeszítéseikkel, cél juk,
hogy a zsi dók jól és biz ton ság ban
érez zék ma gu kat Ma gyar or szá gon.

Jákov Hadasz-Handelszman, Iz ra -
el bu da pes ti nagy kö ve te azt mond ta,
hogy Ma gyar or szá gon él Kö zép-Eu -
ró pa leg na gyobb zsi dó kö zös sé ge,
mely nek tag jai biz ton ság ban sé tál -
hat nak az ut cán, in téz mé nyei pe dig
rend ben mû köd nek. „Ez so kat el -
mond nyolc van év vel a holokauszt
után” – vé le ke dett.

„Ma gyar or szág az Eu ró pai Uni ó -
ban a lis ta al ján ta lál ha tó az an ti sze -
mi ta tá ma dá sok szá mát te kint ve, eb -
ben sze re pet ját szott, hogy a kor -

Tisz telt Emlékezô Kö zön ség!
Tisz telt Ven dé ge ink!

77 éve a támmuz hó nap 20-ához
leg kö ze lebb esô va sár nap az em lé -
ke zés nap ja. 77 éve ez a nap az új pes -
ti, rá kos pa lo tai, szi get mo nos to ri, le -
ány fa lui, pócs me gye ri, tahitótfalusi,
vá ci zsi dók vég ze tes tra gé di á já nak
em lék nap ja.

Együtt va gyunk, egy más kö zött va -
gyunk. Zsi dók és jó ér zé sû ba rá ta ink.

Kö szö net azok nak, akik ve lünk em -
lé kez nek.

„Em lé kez zél meg közösségedrôl!”
– mond ja a 74. zsol tár.

„Emeld fel lép te i det az örök ro -
mok hoz, me lye ket el pusz tí tott az el -
len ség a Szen tély ben” – ol vas suk a
zsol tár to váb bi szö ve gé ben, és ez zel
az ér zés sel haj tunk fe jet kö zö sen már -
tír ja ink em lé ke elôtt.

Az idé zett szö veg ben az örök ro -
mo kat már tír test vé re ink ként ér tel -
mez zük, akik a Szen tély ré sze ként
szent ség gé vál nak em lé ke ze tünk ben.

Ked ves Ba rá ta im!
Ne héz a ha lál ról be szél ni. Az ér tel -

met len ha lál ról még ne he zebb.
Már tír ja ink ha lá lá ról szin te le he -

tet len.
A sza vak csak sza vak, nem azo no -

sak a té nyek kel, fáj da lom mal, szen -
ve dés sel, ér tel met len ha lál lal.

Scheiber Sán dor, a rabbiszeminári-
um egy ko ri rek to ra egy ko rai írá sá ban
em lí tést tesz az ausch witzi gáz kam rák
elôterében ta lált pa pír lap ról. Egy anya
ve tet te pa pír ra utol só gon do la tát: „Sír
a gyer me kem, nem akar meg hal ni.”

Ked ves ba rá ta im! Van egy ál mom.
Egy visszatérô álom, egy rém álom kö -
vet.

Ál mom ban me gyek a sor ban új pes ti
test vé re im mel. Me gyünk az ál lo más ra
vezetô úton. Az úton, mely ma a
„Már tí rok út ja” ne vet vi se li. Ve lük
me gyek, és még is kü lön. Ve lük me -
gyek ugyan azon az úton, de az én
utam még is egy más út. Kér dez ni,
be szél ni, aka rok, de nem tu dok meg -
szó lal ni. Test vé re im is szól nak hoz -
zám, de hang nem hagy ja el szá ju kat.
Csak néz nek rám! Csak fáj dal mas
sze mük kel be szél nek! Fáj dal mat, re -
mény te len sé get fe jez ki pil lan tá suk.
Né mán kö ve tem ôket, re ményt sem tu -
dok be lé jük ön te ni, vi gasz tal ni sem tu -
dom ôket!

Se gít ség re vár nak! Sze mük ben a re -
mény te len ség kön  nyei! Nem sír nak,
nem til ta koz nak, nem pa nasz kod nak.
Csak men nek, és amint a pa pír ra írt
anya sza vai: „Sír nak... nem akar nak
meg hal ni!” Né mán sír nak. Si rat ják
éle tü ket, jövôjüket. Jövôjüket, amit
nem tud nak meg él ni.

Te he tet len va gyok. Nem tu dok se gí -
te ni. Nem tu dok biz tat ni, és re ményt
sem tu dok be lé jük ön te ni. Me gyünk
pár hu za mo san. Ál mom ban az új pes ti
test vé re ink men nek a biz tos ha lál ba.
Me gyek ve lük a te he tet len sé gem ter -
hé vel.

77 év hos  szú idô, ez há rom
emberöltô. Az álom, a rém álom az én
ál mom! Ér zé se im vi szont azo no sak a
Ti ér zé se i tek kel. Ti és én, visszük az
ér tel met len ál do za tuk bor zal má nak
ter hét! Nem tud juk a mai na pig el bú -
csúz tat ni Ôket. Nem tud juk el en ged ni
Ôket! Nem tud juk el te met ni Ôket!

Már pe dig: A ha lot ta kat el kell te -
met ni. Mi már tír ha lot ta in kat nem
tud juk el te met ni, mert nin cse nek
meg a ha lot ta ink. Mind an  nyi an tud -
juk: por rá és füst té vál tak, tes tük el -
szállt, mint a rém álom. De em lé ke -
ze tünk ben meg ma rad tak. 77 éve azért
sem tu dunk te met ni, mert az igaz sá -
got nem le het el te met ni! Ha lá luk,
szen ve dé se ik kö rül mé nye it sem tud -
juk el te met ni.

Nem tu dunk te met ni, mert az em -
lé kü ket nem sza bad el te met ni.

Nin csen SZÉP HA LÁL! Min den ki
meg hal egy szer!

Nin csen SZÉP HA LÁL! De van
bor zasz tó ha lál, van ször nyû ha lál.

Már tír ja ink ha lá la bor zasz tó és
ször nyû ha lál volt.

Már tír ja ink éle tén kí vül el vet ték

Több mint két tu cat or szág zsi dó
vezetôinek rész vé te lé vel ülé se zett a
Zsi dó Vi lág kong res  szus igaz ga tó -
ta ná csa. Az online meg be szé lé sen

Szerdócz Er vin fôrabbi be szé de Új pes ten
mél tó sá gu kat is. Éle tük és ha lá luk
mél tó sá gát is.

Ha lál ba vezetô vég ze tes út juk fel -
idé zé se szim bo li kus.

Egy kor le haj tott fej jel, re mény te le -
nül men tek a vas úti ál lo más irá nyá ba,
a biz tos ha lál ba. Már tír ja ink egy -
kor a ha lál ba men tek. Meg em lé ke -
zé sünk kel szim bo li ku san az élet be
hoz tuk vis  sza Ôket. Most és min den
év ben.

Szép, kegyeletteljes és felemelô.
A Szent írás ban van egy pa rancs,

úgy hang zik:
„Ne állj tét le nül fe le ba rá tod ki on -

tott vé re mel lett!”
Mi, a túlélôk le szár ma zot tai, tét len -

ség re va gyunk ítél ve.
Hi szen a pa rancs azt is mond ja,

hogy meg kell men te ned tár sa dat,
ha baj ba ke rül!

Nem tud juk meg men te ni, az élet be
sem tud juk vis  sza hoz ni, csak em lé kü -
ket tud juk élet ben tar ta ni.

Ausch witz ban ta lál tak egy nap lót!
Egy is me ret len ál do zat a ke resz tes há -
bo rúk li tur gi á já ból idé zett egy gon do -
la tot:

„Ta lán kôbôl va gyok, ta lán so ha
sem volt anyám? Is te nem, nem tud -
nál bün tet ni, ahe lyett, hogy gyil ko -
sok ke zé re adsz?”

Drá mai gon do lat.
Drá mai gon do lat, mely vég ze tes

ér zést ta kar. Tu laj don kép pen szá -
mon ké rés I-tentôl. Mi lyen vét kek
okán let tek pusz tu lás ra ítél ve test vé re -
ink? Ho gyan le het, hogy I-ten is ten te -
le nek re bíz ta az íté le tet? De a tra gé dia
ide o ló gi á ját néz ve, test vé re ink nek
nem vol tak vét ke ik. Em be rek vol tak,
min den em be ri jó val és rosszal!

Ha I-ten bün tet, a mél tó ság meg ma -
rad. A gyil ko sok vi szont nem tet tek
kü lönb sé get öreg, fi a tal, fér fi és nô kö -
zött. 

Ha I-ten bün tet, a bün te tés ben
meg van a fel ol do zás! Meg van a vi -
gasz, meg van a meg té rés, a jó vá té tel
lehetôsége. Már tír ja ink vi gasz és re -
mény nél kül hal tak meg. Nem csak
éle tü ket: iden ti tá su kat is el vet ték.

Név te le nül és az is me ret len ség be ta -
szít va sem mi sül tek meg.

A Pél da be szé dek köny vé nek ne gye -
dik fe je ze té ben ol vas suk:

„Az iga zak ös vé nye olyan, mint a
haj nal vi lá gos sá ga, mely mi nél to -
vább ha lad, an nál vi lá go sabb lesz.”
(4/18)

Meg em lé ke zé sünk szim bo li kus út,
amit éven te be já runk. Az iga zak ös vé -
nyé vé vált az új pes ti Már tí rok út ja.
Az es te kö ze le dik, de ez az út a haj -
nal vi lá gos sá ga, mely „mi nél to vább
ha lad, an nál vi lá go sabb lesz”.

Mi nél több ször jár juk be az em lé ke -
zés út ját, an nál em be ribb nek érez -
zük, érez het jük Ôáltaluk ma gun kat.
Mi nél több ször jár juk az em lé ke zés
út ját, an nál vi lá go sabb lesz, hogy kö -
zö sen kell vi gyáz nunk egy más ra és vi -
gyáz nunk az ár tat lan em be rek éle tét, a
csa lá dok nyu gal mát, anyák ál mát és
ag gas tyá nok re mény sé gét!

„Az is ten te le nek út ja olyan, mint
a ho mály, nem tud ják, mi ben üt köz -
nek meg” – foly tat ja a Pél da be szé dek
szö ve ge (4/19).

Meg em lé ke zé sünk kel már tír ja ink
is ten te len gyil ko sai örök ho mály ba,
kár ho zat ba zu han nak.

Drá ga Ba rá ta im! Ha meg gyújt já tok
az em lé ke zés mé cse se it, ha le te szi tek
az em lé ke zés ka vi csa it, az zal az is ten -
te le nek ál tal ki sza bott út, a már tí rok
út ja az iga zak ös vé nyé vé vá lik.

Jesájá (26,7) pró fé ta mond ja:
„Az igaz nak ös vé nye egye nes,

egye ne sen ké szí ted az igaz nak út ját.”
Ti, akik min den év ben el jöt tök em -

lé kez ni, Ti te szi tek egye nes sé az iga -
zak út ját, és ez ál tal Ti, emlékezôk is
IGA ZAK KÁ VÁL TA TOK!

Ir ga lom Ura, Te, aki a ma gas ban la -
ko zol, adj igaz nyu gal mat az is te ni je -
len lé ted szár nyai alatt az új pes ti és
min den már tír test vé rünk nek!

Men  nyei Atyánk! Rejtsd lel kü ket
szár nya id me ne dé ke alá örök re, lel kük
ta lál jon nyu gal mat, fog lald Ôket az
örök lét kö te lé ké be. Te, Örök ké va ló,
le gyél osz tály rész ük, ta lál ja nak bé két
ham va ik ban. És mond juk er re: Ámen!

Azbej Trisz tán: Ma gyar or szá gon
a zsi dó-ke resz tény ér té ke ken ala pul a kor mány zás

mány zé ró to le ran ci át hir de tett a je -
len ség gel szem ben” – je gyez te meg.

Heisler And rás, a Mazsihisz el nö -
ke ki je len tet te, hogy a holokauszt
ké pes a má so dik ge ne rá ció tag ja i ban
mai na pig ha tó tra u má kat okoz ni.
Ma gyar or szá gon jobb a zsi dók hely -
ze te, mint Eu ró pa más ál la ma i ban,
sza ba don fel vál lal hat ják iden ti tá su -
kat az ut cán, fi zi kai tá ma dá sok csak
el vét ve érik ôket. „En nek el le né re
él nek fé lel mek a kö zös ség tag ja i ban,
nincs azon ban olyan an ti sze mi tiz mus
az or szág ban, amelybôl eze ket köz -
vet le nül le le het ne ve zet ni” – han -
goz tat ta.

Heisler And rás is mél tat ta a kor -
mány in téz ke dé se it, a zé ró to le ran cia
el vét, a zsi na gó gák és az el ha gya tott
temetôk fel újí tá sát. A po zi tí vu mok
mel lett meg em lí tet te, hogy az online

tér ben min de nütt ter jed az an ti sze mi -
tiz mus, a ko ro na ví rus-jár vány rá adá -
sul új ös  sze es kü vés-el mé le te ket is
szült. Szo ci o ló gi ai fel mé ré sek sze -
rint a zsi dók ál lam pol gá ri kom fort ér -
ze te nem megfelelô. Az an ti sze mi -
tiz mus je len van a tár sa da lom ban, a
né zet nek min den po li ti kai párt tá mo -
ga tói kö ré ben akad nak hí vei.

„A tár sa da lom egy har ma da an ti -
sze mi ta ki sebb-na gyobb mér ték ben”
– hi vat ko zott Heisler And rás a Me di -
án fel mé ré sé re.

Kö ves Slomó, az EMIH vezetô
rab bi ja hang sú lyoz ta, hogy az utób bi
évek ben csök kent az an ti sze mi tiz -
mus, de még min dig jelentôs mér té -
kû, és a je len sé get csak hos  szú tá von
le het le küz de ni.

Frölich Ró bert or szá gos fôrabbi
úgy vé le ke dett: bár a ma gyar or szá gi
an ti sze mi tiz mus mértékérôl szó ló
sta tisz ti kák kedvezô ké pet fes te nek,
nem fel tét le nül fe dik a va ló sá got.
Úgy fo gal ma zott, hogy egyet len an -
ti sze mi ta meg nyil vá nu lás is eg  gyel
több az el fo gad ha tó nál.

Utalt a kon fe ren cia cí mé re: lát szat
és va ló ság. Sza vai sze rint az an ti sze -
mi tiz mus meg je le né se va ló ban ala -
csony szin tû, de ez nem a va ló ság. A
va ló ság ugyan is nem csu pán az, ami
a sta tisz ti kák ban meg je le nik, ha nem
az is, amit az em be rek meg él nek,
pél dá ul ami kor be ül nek egy kis vá ros
kocs má já ba. Frölich Ró bert sze rint
fon tos az ok ta tás, amely hos  szú tá -
von fej ti ki ha tá sát.

John O’Sullivan, a Danube
Institute el nö ke is meg je gyez te,
hogy az an ti sze mi tiz mus je len van
Ma gyar or szá gon, de ki sebb mér ték -
ben, mint Nyu gat-Eu ró pá ban. Re mé -
nyét fe jez te ki, hogy a je len ség tel je -
sen el tû nik.

Azbej Trisz tán mi nisz ter el nök -
sé gi ál lam tit kár

Ma gyar or szág elsôként 
boj kot tál ja az Iz ra elt elítélô

ENSZ-kon fe ren ci át
A durbani kor mány kon fe ren ci án el fo ga dott ál lás fog la lás ko rai ter ve ze te

a ci o niz must a rassz iz mus sal tet te egyenlôvé, és jó vá hagy ta azt a ha tá ro za -
tot, amely Iz ra elt „ras  szis ta apar theid ál lam nak” ne vez te és nép ir tás sal vá -
dol ta.

Ko ráb ban Iz ra el, Ka na da, Olasz or szág, Auszt rá lia, Né met or szág, Hol lan dia,
Új-Zé land, Len gyel or szág boj kot tál ták a kon fe ren ci á kat. 2011-ben 14 or szág
ma radt tá vol az összejöveteltôl.

Ma gyar or szág az elsô olyan uni ós or szág, amely be je len tet te, hogy nem vesz
részt az ENSZ idei ren dez vé nyén, az an ti sze mi ta üze ne te ket tar tal ma zó durbani
rassz iz mus el le ni vi lág kon fe ren ci án.

„A ma gyar kor mány zé ró to le ran cia po li ti kát hir de tett az an ti sze mi tiz mus el -
len, és tel jes mér ték ben el kö te le zett amel lett, hogy ga ran tál ja a zsi dó em be rek
biz ton sá gát, ame lyet a nem zet kö zi fó ru mo kon is kö vet ke ze te sen kép vi se lünk” –
ír ta Szijjártó Pé ter kül ügy mi nisz ter le ve lé ben Mark Weitzmannak, a Los An ge -
les-i Si mon Wiesenthal Köz pont kor mány za ti ügye kért felelôs képviselôjének.

A 2001-es rassz iz mus el le ni vi lág kon fe ren cia Durban I. né ven is is mert a dél-
af ri kai vá ros után, amely ben meg tar tot ták. Ez a ta lál ko zó an ti sze mi ta és Iz ra el-
el le nes üze ne tek me leg ágya volt, és itt vá dol ták meg Iz ra elt az zal, hogy apar -
theid ál lam, ír ja a jpost.com nyo mán a Ki bic.

A durbani kor mány kon fe ren ci án el fo ga dott ál lás fog la lás ko rai ter ve ze te a ci -
o niz must a rassz iz mus sal tet te egyenlôvé, ami az Egye sült Ál la mok és Iz ra el ki -
lé pé sét ered mé nyez te. A vég le ges ter ve zet nem ítél te meg ras  szis ta ként a ci o -
niz must, de az iz ra e li–pa lesz tin konf lik tus volt az egyet len, amely ki fe je zet ten
a „rassz iz mus, fa ji meg kü lön böz te tés, ide gen gyû lö let és a kap cso ló dó in to le ran -
cia ál do za tai” rész ben sze re pel.

A durbani ci vil szer ve ze tek fó ru ma jó vá hagy ta azt a ha tá ro za tot, amely Iz ra -
elt „ras  szis ta apar theid ál lam nak” ne vez te és nép ir tás sal vá dol ta. A ren dez vé -
nyen an ti sze mi ta anya go kat, köz tük a Sion vé nek pro to koll ja it osz tot ták szét.

Az Egye sült Ki rály ság azt mond ta, csat la ko zik az Egye sült Ál la mok hoz, Ka -
na dá hoz és Auszt rá li á hoz, és idén szep tem ber ben boj kot tál ja a Durban IV.-et „az
an ti sze mi tiz mus tör té nel mi vo nat ko zá sa i ra te kin tet tel”.

Vár ha tó an Fran cia or szág is ki vo nul – mond ta egy dip lo má ci ai for rás, de hi va -
ta los nyi lat ko za tot még nem ad tak ki. A né met kül ügy mi nisz té ri um tisztviselô-
je sze rint Ber lin még nem dön tött az ügy ben.

Gilad Erdan, az ENSZ nagy kö ve te el mond ta, hogy a durbani kon fe ren cia al -
ter na tív ese mé nyét ter ve zi meg tar ta ni, amely a rassz iz mus, ezen be lül az an ti -
sze mi tiz mus el le ni küz de lem mel fog lal ko zik.

ZSVK: Fó kusz ban a di asz pó ra
és Iz ra el kap cso la ta

a galut és a Zsi dó Ál lam új ala pok -
ra he lye zett kap cso la tá ról ki fej tet -
te el kép ze lé se it Nachman Sai, Iz -
ra el diaszpóraügyekért felelôs mi -
nisz te re. A ta nács ko zá son részt
vett Heisler And rás, a Mazsihisz
el nö ke is.

A Zsi dó Vi lág kong res  szus má jus -
ban tar tott, 16. tiszt újí tó ple ná ris
köz gyû lé se után most elôször ült 
ös  sze a szer ve zet új igaz ga tó ta ná csa.
A tes tü let – amely ben több mint két
tu cat or szág zsi dó vezetôi kap tak he -
lyet – a ko ro na ví rus-hely zet mi att
most még online ren dez te meg a ta -
nács ko zást.

Az ülé sen részt vett Nachman Sai,
a Zsi dó Ál lam új kor má nyá nak fris -
sen ki ne ve zett diaszpóraügyi mi nisz -
te re is. A szí vé lyes esz me cse re so rán
Ronald S. Lauder, a Vi lág kong resz -
 szus el nö ke föl hív ta a tárcavezetô fi -
gyel mét ar ra, hogy elsôdleges fon -
tos sá gú a di asz pó rá ban élô fi a tal zsi -
dók kap cso la tá nak megerôsítése iz -
ra e li csa lád juk kal, er re sze rin te
jelentôs erôforrásokat kell moz gó sí -
ta ni, hi szen a galutbeli zsi dó ság és az
iz ra e li zsi dó ság vi szo nya köz pon ti
kér dés, sôt, ez a té ma je len leg a Vi -
lág kong res  szus szív ügye.

Nachman Sai – aki 2009 és 2019
kö zött volt a kneszet tag ja – vi lá gos -
sá tet te, hogy el kö te le zett a zsi dó nép
egy sé gé nek megerôsítése iránt Iz ra -
el ben és szer te a vi lá gon. A mi nisz -
ter ki emel te: a hang súlyt a köl csö -
nös ség re kell he lyez ni, hi szen – mint
fo gal ma zott – „nem ró lunk és nem
ró la tok van szó, ha nem ar ról, hogy
nagy és egy sé ges zsi dó nép ként kell
küz de nünk kö zös el len sé ge ink kel”.

A meg be szé lé sen az emelkedô
ten den ci át mu ta tó an ti sze mi tiz mus -
ról a diaszpóraügyi tár ca vezetôje azt
mond ta, ez nem Iz ra el, ha nem a zsi -
dó ság biz ton sá gá nak kér dé se. A tét
az, hogy fenn tart suk ma gát a zsi dó
né pet ge ne rá ci ó kon át.
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AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

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

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

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

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. Érdeklôd-
ni: 06-30/594-7359.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa ga ran -
ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay u. 45. 06-
70-505-5620, www.jungoras.hu

NAP TÁR 
Jú li us 16., pén tek Áv 7. Gyer tya gyúj tás: 8.18
Jú li us 17., szom bat Áv 8. Szom bat ki me ne te le: 9.34

Erev tise bav
Jú li us 18. va sár nap Áv 9. Tise bav böjt
Jú li us 23., pén tek Áv 14. Gyer tya gyúj tás: 8.11
Jú li us 24., szom bat Áv 15. Szom bat ki me ne te le: 9.25
Jú li us 30., pén tek Áv 21. Gyer tya gyúj tás: 8.02
Jú li us 31., szom bat Áv 22. Szom bat ki me ne te le: 9.14

A Gó lem
mû sor ter ve

Amíg a nyáj vé dett ség nem biz to sí -
tott, in ter jú im ál ta lá ban e-mailben
ké szül nek. Fu rá nak is tar tot ta beszél-
getôtársam, a Gó lem Szín ház elsô
em be re, Borgula And rás, így hát sze -
rény és idôhiánnyal küzdô em ber -
ként rö vid re is fog ta. Te hát en  nyi.
Ezt is kö szö nöm.

– Leg jobb tu do má som sze rint ha
nem is fe lel meg az ere de ti el kép ze -
lés nek a Gó lem Szín ház fel újí tá sa,
de egy kis szeg men se ját szás ra al -
kal mas sá vált. Tervekrôl kér dez -
lek, mi lyen elôadással nyit tok,
majd foly tat já tok az éva dot, kik -
nek jár kö szö net, hogy egy ál ta lán
idá ig ju tot ta tok, lesz-e va la mi kor
an  nyi pénz, amibôl tény le ge sen,
tel jes mér ték ben meg va ló sul hat az
ál mo tok?

– Szep tem ber ben nyi tunk, az ere -
de ti hez ké pest ki sebb fel újí tás után,
de a szín ház te rem, a ká vé zó és a ki -
szol gá ló te rek egy ré sze ké szen lesz.

Né meth Vi rág Az utol só ve len cei
kal már c. elôadásával kez dünk, amit
az én ké ré sem re írt, és már na gyon
rég óta mo tosz kál a fe jem ben az öt -
let, amelybôl meg szü le tett. Zsi dó
gye re kek 44-ben, majd már felnôtt-
ként 89-ben is elôadják a Shakes -
peare -mû vet, és eb ben a két tör té nel -
mi pil la nat ban, éle tük sors for du ló in
lát juk ôket a szín pa don.

A következô egy Vir csaft ne vû
moz gás szín há zi pro duk ció lesz, szö -
veg nél kül, de ren ge teg ze né vel, az tán
Joshua Harmon Rossz zsi dók c.
elôadását ter vez zük szín pad ra ál lí ta ni.

So kak nak jár kö szö net a Gó lem
élet ben tar tá sá ért, fel so rol ni is ne héz
len ne, de egyé nek, cé gek, ön kor -
mány za ti és ál la mi pén zek is van nak
a köz pont ban, a csa pat pe dig rend kí -
vül ki tar tó an dol go zott a pandémia
ide jén is. 

Re mél jük, a nyi tás után a je gyek
és a ká vé zó bevételeibôl foly tat hat -
juk majd a hátralévô ré szek fel újí tá -
sát.

– Úgy le gyen!
Gjuli

A ma gyar ha tár hoz kö zel, a partiu-
mi, túl nyo mó részt ma gya rok lak ta
Érmihályfalván jár tam. A bel vá ros -
hoz, a vá ros há zá hoz kö zel, a ha tár
fe lé vezetô Már ton Áron ut ca 10.
szám alatt el ha gya tot tan áll a zsi na -
gó ga. Ma gas drót rác  csal kör be ke rí -
tett, ki égett füvû park mö gött he lyez -
ke dik el az épü let. Jól lát ha tó an gaz -
dát lan, vagy a te le pü -
lé sen élô ke vés zsi dó
kép te len fenn tar ta ni.
Fa lai kosz lot tak, gon -
do zás nak nem lát szó -
dik nyo ma.

Va la ha szebb na po -
kat élt meg. Ép pen
azért ké szült, mert az
elôzô már ki csi nek bi -
zo nyult. A hu sza dik
szá zad ra a zsi dó ság
szá ma kö ze lí tet te a
ké tez ret, de már az
elôzô szá zad má so dik
fe lé ben is meg ha lad ta
az ez ret. Az elsô
temp lom a mai mö -
gött volt, és a 18. szá zad kö ze pe tá -
ján emel ték, ám kor lá to zott be fo ga -
dó ké pes sé ge mi att a 19. szá zad vé -
gé re fel épí tet ték a je len leg is ál lót.

Az észak-er dé lyi Érmihályfalva
zsi dó la kos sá ga az 1941-es nép szám -
lá lás ada tai sze rint 1.662 fô volt, ami
a né pes ség 18,2%-át je len tet te. A
több sé gük kereskedôként, ipa ros -
ként, nap szá mos ként dol go zott, de
há rom or vos, két gyógy sze rész, négy
ügy véd és egy mér nök is élt a vá ros -
ban, az ál ta lá nos gaz da sá gi ba jok kö -
ze pet te elég küz del me sen. Né hány
ki sebb-na gyobb ipa ri üzem, a pap ri -
ka ma lom, Beckék pót ká vé gyá ra és
egy szôrmeüzem jut ta tott né hány
csa lá dot ke nyér hez.

1944 ta va szán a két nagy vá ra di
get tó ba tö mö rí tet ték a kör nyék be li
te le pü lé se ken élô zsi dó kat is. Élesd-
rôl, Érmihályfalváról, Margittáról és
Szé kely híd ról kö zel 8.000 em bert
zsú fol tak ös  sze a Mezey-fatelepen.
(Az érmihályfalvi get tó ban az ér té -
kek utá ni ku ta tás ban részt vevô leg -
buz góbb em ber egy nô, Zeffer Kiss
Ro zá lia volt.) A má so dik vi lág há bo -
rút követôen ke ve sen tér het tek ha za,
és azok is in kább ki ván do rol tak
Ame ri ká ba vagy Iz ra el be. 

A zsi na gó ga fo ko za to san el vesz -
tet te sze re pét. A zsi dó ság fo gyá sá val

Cso dá la tos év for du lók
Anyai ági nagy apám, Singer Nán dor talmudtudós 155 év vel ezelôtt, 1866.

má jus 23-án szü le tett.
Fér jem, dr. Jólesz Lász ló pro fes  szor, mû for dí tó 105 év vel ezelôtt, 1916. no -

vem ber 21-én szü le tett.
Anyai ági uno ka bá tyám, dr Friedmann Im re (édes anyám nôvérének a fia)

Ant ark tisz-ku ta tó 100 év vel ezelôtt, 1921. de cem ber 21-én szü le tett.
Em lé kük le gyen ál dott!

A Nagy-Los An ge les-i Zsi dó Szö -
vet ség (Jewish Federation of
Greater Los An ge les) be je len tet te,
hogy Noah Far kas rab bi lett a
szer ve zet új elnök-ügyvezetôje.
Far kas rab bi déd ap ja 1908-ban
nincs te len ma gyar zsi dó emig ráns -
ként, egye dül, an gol tu dás nél kül
költözött az Egye sült Ál la mok ba,
hát ra ha gyott ro ko nai a vész kor -
szak ál do za tai let tek.

A 41 éves Noah Far kas je len leg a
Los An ge les me gyé ben lévô San
Fernando Valley zsi dó kö zös sé gé ben
szol gál rab bi ként, míg ko ráb ban egy
Mis sis sip pi ál lam be li kilében dol go -
zott.

A hon lap ján sa ját ma gát „apa ként,
rab bi ként és világszerelôként”
aposzt ro fál ja, és ez a szel le mes ki fe -
je zés va ló ban il lik rá, hi szen szív -
ügy ének te kin ti a szo ci á lis ága zat ban
va ló mun kál ko dást, a haj lék ta la nok
meg se gí té sét, sôt, részt vett a Katrina

– Sió fok. Sze re tet tel vá runk
min den érdeklôdôt az ima ház ba a
szom bat fo ga dó is ten tisz te let re és
az azt követô kidusra jú li us 23. és
au gusz tus 20. kö zött, pén tek es tén -
ként 19 órá tól. Cím: Sió fok, Szé -
che nyi u. 4.

Né met or szág: ál lam pol gár ság
a ná cik ál tal el ül dö zött zsi dók

le szár ma zot ta i nak
A né met szö vet sé gi tör vény ho zás

olyan vál toz ta tá so kat ha gyott jó vá,
ame lyek meg kön  nyí tik a ná ci ül döz te tés
elôl el me ne kül tek le szár ma zot ta i nak az
ál lam pol gár ság meg szer zé sét.

A dön tést zsi dó cso por tok fon tos jel zés -
nek minôsítették – ír ja a zsido.com nyo -
mán a Szom bat. A Bun des tag ál tal jó vá ha -
gyott mó do sí tá sok törvényerôre eme lik a
2019-tôl már ha tály ban lévô ren de le te ket.

A kor mány ko a lí ció fon tos jo gi lé pé se ket
tett an nak ér de ké ben, hogy Né met or szág
ele get te gyen tör té nel mi kö te le zett sé gé nek
– mond ta Josef Schuster, a Né met or szá gi
Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak el nö ke.

A me ne kül tek hoz zá tar to zói ko ráb ban
sé rel mez ték, hogy ál lam pol gár sá gi ké rel -
mü ket az al kot má nyos ga ran ci ák el le né re
el uta sí tot ták – em lé kez tet nek a cikk ben.
Né met or szág al kot má nya ki mond ja, hogy
azok a volt né met ál lam pol gár ok (és az ô le szár ma zot ta ik), aki ket 1933 és
1945 kö zött po li ti kai, fa ji vagy val lá si okok ból meg fosz tot tak ál lam pol gár sá -
guk tól, vis  sza kap hat ják azt.

Mi kor kezdôdnek a tár gya lá sok?
Öröm mel ol vas tam az Új Élet leg utób bi szá má ban, hogy Frölich Ró -

bert or szá gos fôrabbi úr né hány mun ka tár sa se gít sé gé vel vál lal ja a
mediátor sze re pét az egy más sal már évek óta „ha di ál la pot ban lévô” zsi -
dó szer ve ze tek kö zött, va la mint ren dez ni pró bál ja a rab bik nál fel me rült
vi tás kér dé se ket. A következôket sze ret ném azon ban meg je gyez ni:

1. A leg na gyobb kér dés az, hogy a két nagy szer ve zet, a Mazsihisz és az
EMIH vezetôi haj lan dó ak-e együtt mû köd ni az or szá gos fôrabbi úr ral
ab ban, hogy ren dez zék az évek óta hú zó dó vi tá i kat.

2. Az elôbbivel kap cso lat ban nem tar tom sze ren csés nek az or szá gos
fôrabbi úr következô ha son la tát: „...miközben a Mazsihisz és az EMIH
ugyan ab ban a tó ban pe cáz nak, a Mazsihisz a víz be dob ja a hor got, míg
az EMIH a Mazsihisz vöd ré be.” In kább azt hang sú lyoz nám erôsebben,
hogy mind a két szer ve zet jus son hal hoz, de a mél tá nyos ság és igaz sá gos -
ság el ve sze rint.

3. Mi vel az or szá gos fôrabbi úr na gyon jól is mer he ti a neo lóg rab bik
prob lé má it, ja vas lom, hogy ha la dék ta la nul kez de mé nyez zen tár gya lá so -
kat a Rabbitestület vezetôi és a Rabbitestületbôl az el múlt év fo lya mán
ki lé pett kb. 7 rab bi kö zött. Ezek a tár gya lá sok azon ban ne ful lad ja nak
sze mé lyes ke dés be, ha nem a rab bik mun ká ját tény le ge sen gát ló prob lé -
mák ról szól ja nak.

Vér tes Ist ván

Hírek, események
röviden

Olvasói levél

Be fo lyá sos rab bi lett
a nincs te len ma gyar 

déd uno ká já ból Ame ri ká ban

hur ri kán pusz tí tá sa után szük sé ges sé
vált hely re ál lí tás ban is.

A rab bi most egy igen fon tos poszt -

ra ke rül: ô lesz a nyu ga ti part egyik
leg na gyobb zsi dó szö vet sé gé nek
elnök-ügyvezetôje Los An ge les ben.

Mint egyik írá sá ban meg em lé ke zik
ró la, déd ap ja, Far kas Mó ric egy ke let-
ma gyar or szá gi kis vá ros ból ván do rolt
ki az Egye sült Ál la mok ba 1908-ban.
Szü lei sze gény ma gyar zsi dók vol tak,
akik nek csak ar ra volt pén zük, hogy a
fi u kat se gít sék a ki uta zás ban, ôk ma -
guk itt ma rad tak, s késôbb a vész kor -
szak ál do za tai let tek.

Noah Far kas me leg szí vû meg em -
lé ke zés ben vall ar ról, hogy an go lul
nem tu dó, nincs te len déd ap ja az
ame ri kai Zsi dó Jó té kony sá gi Tár sa -
ság tá mo ga tá sá val kezd he tett új éle -
tet. Tel je sen egye dül, csa lád és ba rá -
tok nél kül ér ke zett, s még is helyt tu -
dott áll ni. A Forward ma ga zin 2016-
ban Noah Far kast vá lasz tot ta Ame ri -
ka „leg ins pi rá lóbb rab bi já nak”.

Sok si kert kí vá nunk ne ki új po zí ci -
ó já ban!

Az érmihályfalvi zsi na gó ga
az 1970-es évek ele jé re meg szûn tek
a szer tar tá sok. A kis lét szá mú hit -
köz ség késôbb bér be ad ta az épü le tet
a he lyi Fo gyasz tá si Szö vet ke zet nek,
mely rak tár nak hasz nál ta. 1990-ben
a tu laj do ná ba is ke rült, de 1996-ban
ki hasz ná lat lan ság mi att túl adott raj -
ta. A he lyi bap tis ta kö zös ség vet te
meg. Az el szár ma zott zsi dók vis  sza -

vá sá rol ták, mert val lá suk sze rint zsi -
na gó gá juk nem le het más fe le ke zet
temp lo ma. Ala pít ványt is lét re hoz -
tak, és fel újí tás ba kezd tek, ami azon -
ban nem fejezôdött be, mert az ala -
pít vány vezetôje né hány hó nap ra rá
meg halt. Az örö kö sök Klein La jost,
az alig tíz fôt szám lá ló hit köz ség
vezetôjét bíz ták meg az épü let gon -
do zá sá val, fenn tar tá sá val.

Rá lel tem a zsi na gó ga Facebook-
oldalára. A Synagogue Ermihalyfal-
va/ Valea lui Mihai rö vid ide ig az épü -
let ben meg tar tott né hány mû vé sze ti
eseményrôl tu dó sí tott. Az utol só be -
jegy zés dá tu ma 2014. au gusz tus 31.

A zsi na gó ga nem mû kö dik. A vá -
ros kul tu rá lis-mû vé sze ti éle té nek tá -
mo ga tá sá ra aján lot ták fel. Ren dez tek
ben ne né hány ki ál lí tást, de már ez is
a múl té.

(Az in for má ci ók egy ré sze a Bi ha ri
Nap ló 2013. szep tem ber 23-i szá má -
ban ta lál ha tó.

Dr. Kiss Eri ka Már ta: Er dély zsi -
dó kö zös sé gei a kezdetektôl nap ja in -
kig a temetôk tük ré ben. PhD-disz-
szertáció, Or szá gos Rabbiképzô –
Zsi dó Egye tem, Bu da pest, 2014,
129–130.)

So mo gyi Fe renc

Josef Schuster, a Né met or szá gi
Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak 
el nö ke
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...és ide je van a ne ve tés nek
Azt mond ják, a reg ge li tor na né hány év vel meg hos  szab bít ja az éle te det.
Ez igaz.
Ma 20 fekvôtámasz után 80-nak ér zem ma ga mat.

***
Mon dok va la mit, ami rö vid és velôs. Láb szár csont.

***
Di lem ma:
Meg sze ret ném lá to gat ni a benn szü lött af ri kai tör zse ket. De még nem tu dok

dön te ni Né met or szág és Fran cia or szág kö zött.
***

– Dok tor úr, mit ír jak be a ha lál oka ként?
– Írd be, hogy Covid-19.
– Na de ne ki 40 szúrt se be is van.
– Ak kor írd be, hogy Covid-19, vá rat lan szövôdményekkel.

Itt a nyár, és az em be rek vágy -
nak va la mi re, ami le hû ti ôket. Ez
ré geb ben is így volt. Je len írás ból
ki de rül, hogy mi kö ze a zsi dók nak
a fagy lalt hoz, mert hogy van, az
nem is kér dés.

A ha gyo má nyok sze rint a fagy lalt
olasz ere de tû étel, mely az 1800-as
évek kö ze pé re vált elérhetôvé szé les
kör ben az or szág ban és Nagy-Bri tan -
ni á ban. Utób bi he lyen nem csak az
ola szok, ha nem a zsi dók is fog lal -
koz tak a fagy lalt áru sí tás sal, aki ket
az zal vá dol tak, hogy az édes ség gel
el ront ják a gye re ke ket.

Az 1900-as évek re a je ges édes ség

A Jubilate Deo –Templomi Sé ták prog ram so ro zat ke re té ben nagy si ke rû
hang ver senyt adott a Szol no ki Bar tók Bé la Ka ma ra kó rus a Hôsök Zsi na -
gó gá já ban. Ven dég mû vész ként köz re mû kö dött Péli Il di kó (fu vo la) és
Kiss Lu cia (csel ló). A ren dez vé nyen Berman Dá vid, a hit köz ség el nö ke
tar tott elôadást, me lyet az ének kar ál tal elôadott kó rus mû vek szí ne sí tet -
tek, Kiss Bol di zsár és Mol nár Éva MMA-ösztöndíjas kar nagy ve zény le -
té vel. Fo tó: Il  lyés Csa ba

Kö zel 90 iz ra e li spor to ló 18 sport -
ág ban sze re pel majd az idei olim pi -
án. Az or szág 44 év után elôször
csa pat sport ban is ér de kelt lesz a já -
té ko kon.

A ko ro na ví rus-jár vány mi att idén re
ha lasz tott nyá ri olim pi ai já té ko kon Iz -
ra el az ed di gi leg né pe sebb kül dött ség -
gel fog részt ven ni, szá mol be a Ynet
hír por tál nyo mán a Ki bic. Az Iz ra e li
Olim pi ai Bi zott ság 2-3 érem meg szer -
zé sé vel len ne elé ge dett, ami re az in -
du lók név so rát néz ve meg is van az
esély.

A csa pat ban több olyan kiemelkedô
spor to ló is he lyet ka pott, akik ko ráb -
ban már bi zo nyí tot tak na gyobb ver se -
nye ken. Ilyen pél dá ul a rit mi kus
sport gim nasz ti ká ban a vi lág egyik
leg jobb já nak szá mí tó Linoj Asram, a
ko ráb bi vi lág baj nok dzsú dós, Sza gi

Biztosítani akarjuk a zsidó nép és Izrael Állam
létének folytonosságát.

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

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

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

Zsi dó fagyisok

Hûtô chároszet

Kon cert a szol no ki 
Hôsök Zsi na gó gá já ban

Az iz ra e li ba se ball csa pat

az USA-ba emig rá lók kö ré ben is
igen nép sze rû vé vált, akik leg in kább
Ellis Islanden is mer ked tek meg a
cse me gé vel. Zsi dó be ván dor lók ez -
re i nek is szo kat lan íz volt a fagy lalt,
me lyet az új ott ho nuk kí nált ne kik.

A leg is mer tebb ame ri kai fagy lalt -
már kák kö zül né hány zsi dó be ván -
dor lók ne vé hez kötôdik. Az 1917-ben
Win ni peg ben szü le tett Irv Robbins,
aki a bár micvájára ka pott pén zét ar ra
szán ta, hogy fagy lalt sza lont (Snow-
bird Ice Cream) nyis son, 1945-ben
Ka li for ni á ban, Glendale-ben ezt a ter -
vét meg is va ló sí tot ta. Irv fagy-
laltkészítô-mester volt, aki a nya lánk -

ság tit ka it édes ap ja fagy lal to zó já ban
les te el gyer mek ko rá ban. Ami kor a
má so dik vi lág há bo rú alatt had nagy -
ként szol gált az ame ri kai ha di ten ge ré -
szet nél, sza bad ide jé ben fagy lal tot ké -
szí tett ka to na tár sai szá má ra.

A Snowbird Ice Cream leg na -
gyobb újí tá sa az volt, hogy 21-fé le
ízt kí nált vevôi szá má ra. Egy év vel
késôbb Irv só go ra, Bert Baskin meg -
nyi tot ta sa ját ká vé zó ját, a Burton’s
Ice Cream Shopot a ka li for ni ai
Pasadenában. Majd né hány év után a
só go rok egye sí tet ték ere jü ket, meg -
ala pí tot ták a Baskin-Robbins fagy -
lal tot, mely ge ne rá ci ó kon ke resz tül

Mu ki és az Eu ró pa-baj nok tor nász,
Artem Dolgopjat.

Érem esé lye sek le het nek még töb -
ben a csel gán cso zók kö zül is, de jó
ered ményt ér het nek el a min dig erôs-
nek szá mí tó vi tor lá sok is. Ki emel ke -
dik még a küldöttségbôl a fi a tal Eu ró -
pa-baj nok taekwondós Avisag
Szemberg és az idén Bu da pes ten 
Hos  szú Ka tin kát is legyôzô úszó,
Anasztazia Gorbenko.

Bár az öt gye re kes or to dox maraton-
futó, Beatie Deutsch nem sok kal
ugyan, de el ma radt az olim pi ai in du -

A leg na gyobb iz ra e li kül dött ség
in dul a to ki ói olim pi á ra

lás hoz szük sé ges mi ni má lis idôered-
ménytôl, iz ra e li fu tók ban így sem lesz
hi ány To kió ut cá in. A fér fi ak nál há -
rom, a nôk mezônyében pe dig két
maratonfutó fog ja kép vi sel ni a zsi dó
ál la mot. A maratonon kí vül több at lé -
ti kai szám ban is lesz in du ló az idei
olim pi án.

Iz ra el 1976 óta nem kép vi sel tet te
ma gát csa pat spor tok ban az olim pi ai
já té ko kon, ak kor a lab da rú gó-vá lo ga -
tott ju tott ki a mont re a li olim pi á ra.
Idén vi szont a 44 éves szü ne tet
követôen is mét le het majd iz ra e li csa -
pa tot lát ni, mi u tán a ba se bal lo zók ki -
har col ták a rész vé telt.

A fôleg ame ri kai zsi dók ból ös  sze ál -
ló vá lo ga tott nak még akár érem szer -
zés re is esé lye le het, mi vel ös  sze sen
csak hat csa pat vesz részt a tor nán. A
ba se ball csak azért ke rült be az idei

prog ram ba, mert na gyon nép sze rû Ja -
pán ban, a következô olim pi án már
nem lesz ott a sport ág, így ez va ló ban
rit ka al ka lom le het Iz ra el nek az érem -
szer zés re.

A nyá ri olim pi ai já té ko kat jú li us 23.
és au gusz tus 8. kö zött ren de zik meg
To ki ó ban. Az iz ra e li e ket a következô
sport ágak ban le het majd meg te kin te -
ni: at lé ti ka, or szág úti és he gyi ke rék -
pár, lo vag lás, vi tor lá zás, szer tor na,
rit mi kus sport gim nasz ti ka, úszás,
nyílt ví zi úszás, szink ron úszás, taek-
wondo, csel gáncs, triatlon, sport lö vé -
szet, íjá szat, ba se ball, tol las lab da és
hul lám lo vag lás.

Iz ra e li olim pi ai ér me sek
Iz ra el ed dig ös  sze sen 9 ér met (1

arany, 1 ezüst és 7 bronz) szer zett a
ko ráb bi olim pi ai já té ko kon:

Arany: Gal Fridman, vi tor lá zás,
2004, Athén

Ezüst: Jael Arad, dzsú dó, 1992,
Bar ce lo na

Bronz: Oren Szmadzsa, dzsú dó,
1992, Bar ce lo na; Gal Fridman, vi tor -
lá zás, 1996, At lan ta; Michael
Kolganov, ka jak-ke nu, 2000, Syd -
ney; Ariel Zeevi, dzsú dó, 2004,
Athén; Sahar Cuberi, vi tor lás, 2008,
Pe king; Jarden Gerbi, dzsú dó, 2016,
Rio; Or Szaszon, dzsú dó, 2016, Rio

na gyon nép sze rû már ka volt az
Egye sült Ál la mok ban. (1994-ben a
Baskin-Robbins be ol vadt a Dunkin’
Donutsba, amit a zsi dó szár ma zá sú
üz let em ber, William Rosenberg ala -
pí tott 1950-ben.)

A Häagen-Dazstól a
Ben&Jerryig

1961-ben je lent meg az ame ri kai
fagy lalt pi a con a Häagen-Dazs, mely
ma gas minôségû, új ízvilágú árut kí -
nált a fo gyasz tók nak. A már kát két
zsi dó be ván dor ló, Reuben és Rose
Mattus ala pí tot ta. Reuben édes any já -
val, Rose-zal kis gyer mek ko rá ban ér -

ke zett Len gyel or szág ból az Ál mok
Or szá gá ba, ahol egy olasz ro kon
fagy lalt üze mé ben kezd tek el dol goz -
ni. Reuben meg ta nul ta a fagy lalt ké -
szí tés csín ját-bín ját, de úgy érez te,
hogy va la mi még hi ány zik.

Mattus vé gül egy sû rûbb anya gú
fa gyit dol go zott ki, mely hez ter mé -
sze tes összetevôket hasz nált fel. Már
csak egy von zó már ka ne vet kel lett
vá lasz ta ni hoz zá. Így szü le tett meg a
dán hang zá sú Häagen-Dazs. Mint
Reuben Mattus késôbb el mond ta,
vá lasz tá suk oka a következô volt:
„Az egyet len or szág, amely a má so -
dik vi lág há bo rú alatt meg men tet te a
zsi dó kat, Dá nia volt. Ezért ki ta lál tam
egy fik tív dán ne vet, és be je gyez tet -
tem.” Mattusék szá má ra fon tos volt,
hogy ter mé kük kó ser le gyen, mint
Reuben mond ta egy szer, „hogy ha jó
fa gyit csi ná lok, azt aka rom, hogy né -
pem tag jai is tud ják en ni, ezért kó -
ser”. 1983-ban a Pillsbury cso port
meg vá sá rol ta Mattusék cé gét, és
foly tat ta a fi nom és kó ser hi deg 
des  szer tek elôállítását.

A ha zánk ban is egy re is mer tebb
Ben&Jerry fagy lal tot elôállító vál lal -
ko zást 1978-ban ala pí tot ta a vermon-
ti Burlingtonban Ben Cohen és Jerry
Greenfield. Cohen és Greenfield
igye ke zett kör nye zet ba rát cé get lét -
re hoz ni. Elsô ká vé zó ju kat új ra hasz -
no sí tott anya gok fel hasz ná lá sá val
épí tet ték meg, ter mé ke i ket pe dig
hor mon men tes tej jel ké szí tet ték.
Nép sze rû ség ük egyik tit ka az volt,
hogy vic ces ne ve ket ad tak fagy lalt ja -
ik nak. A Ben&Jerryt 2000-ben el ad -
ták az Unilevernek, amely to vább ra
is igyek szik a hu mo ros imázst fenn -
tar ta ni. Pár év vel ezelôtt a cég Iz ra el -
ben peszáchra egy új ízû fa gyit do -
bott pi ac ra, a chároszetet, mely a
szédereste alap kel lé ke (bor, dió és
al ma ke ve ré ke) va ní lia fa gyi ala pon.

Párve fagy lalt kó ser sá gi és
al ler gi ás okok ból

Párve az az étel, amely sem nem te -
jes, sem nem hú sos. A leg több fagy lalt
azon ban na gyon so ká ig tej ala pú volt,
ami meg ne he zí tet te a fo gyasz tá sát
azok szá má ra, akik a kó ser sá gi sza bá -
lyo kat be tart va táp lál koz nak, va la mint
azok sem tud ták en ni, akik tej fe hér je-
és/vagy tejcukorérzékenyek. Az
1970-es évek ben David Mintz ki kí sér -
le tez te a tej men tes fagy lal tot. Ô ma ga
laktózérzékeny és kó ser. Jó idôben
fel fe dez te az igen nagy igényt ar ra,
hogy ki ak náz za ezt a pi a ci rést. Úgy
gon dol ta, hogy hoz zá ha son ló an sok
val lá sos zsi dó fo gyasz ta na fagy lal tot
hús evés után, azon ban a kó ser sá gi tör -
vé nyek ezt nem te szik lehetôvé. Mintz
9 évig kí sér le te zett, mi re egy
tofualapú re cept se gít sé gé vel lét re
tud ta hoz ni a megfelelô ízû és ál la gú
fagy lal tot. Mi u tán meg kós tol tat ta ba -
rá ta i val az új des  szer tet, meg ala pí tot ta
a párve fagy lal tot gyár tó Tofutti cé get.

A fa gyi nap ja ink Iz ra e lé ben
Egyes ku ta tá sok sze rint egy át la -

gos iz ra e li éven te 8-10 li ter fagy lal -
tot fo gyaszt (ez mes  sze el ma rad az
egye sült ál la mok be li ada tok tól). 
An  nyi ra nép sze rû az édes ség Iz ra el -
ben, hogy még egy mon dás is szü le -
tett ve le: ami kor har mad szor ra ta lál -
ko zunk, fagyizni me gyünk.

Fel hasz nált for rás:
https://www.aish.com/jw/s/Ice-

Cream-6-Jewish-Facts.html
Mik lós Dó ri
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