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

76. évf. 14. szám 2021. au gusz tus 1.
Áv 23. 5781 Az Evo lú ció si ke re Cannes -ban

Cannes -ban be mu tat ták Mundruczó Kor nél és Wéber Ka ta Evo lú ció
cí mû film jét, amely a tra u mák át örö kí té sén túl a zsi dó iden ti tás hoz va ló
egyé ni vi szony ra is ke re si a vá laszt.

Nagy taps sal ju tal maz ta a kö zön ség a 74. cannes -i fesz ti vá lon Mundruczó
Kor nél Evo lú ció cí mû film jét, ame lyet a szem le idén lét re ho zott új szek ci ó já -
ban, a Cannes Première (Cannes -i be mu ta tó) el ne ve zé sû vá lo ga tás ban, ver se -
nyen kí vül mu tat tak be, ol vas ha tó az MTI tu dó sí tá sá ban.

A holokauszt tra u má já nak át örö kí té sé vel és az em lé ke zés té má já val fog lal -
ko zó Evo lú ció Mundruczó nyol ca dik nagy já ték film je, amel  lyel a rendezô he -
te dik al ka lom mal sze re pel a cannes -i fesz ti vál hi va ta los prog ram já ban. Az al -

Mirôl ír jak, ha már csak ke ve sek
em lé kez nek a ba la ton fü re di (ará-
csi?) zsi dó üdülôre? Hát még a leg -
újabb ko ri (60 év) tör té ne té re?

Sír jam-e vis  sza azo kat az idôket,
ami kor Scheiber Sán dor le vit te két
nap ra új nö ven dé ke it a rabbikép-
zôbôl? Ami kor is 6-8 szo bá hoz
egyet len (!) fürdôszoba tar to zott?

Vagy lel ke sed jek a Raj Ta más
fôrabbi zcl. ál tal ve ze tett gye rek tá -
bo rért, Szar vas elôdjéért? Ami kor a
havdala után több tu cat nyi (!) gye re -
ket vitt el fagy lal toz ni a szom széd -
ba, kipásokat ki ló gó cicesszel? Már
la zult a rend szer, így egy szen zá ci ós
ki rán du lás al kal má val fel tûnt a
járókelôknek, ami kor a ti ha nyi apát -
ság elôtt iz ra e li da lo kat éne kel tek
ha son ló „sze re lés ben”, mint a hav-
dala után...

Vagy idéz zem az or to dox tur nust,
ami éven te me net rend sze rû en a tise-
bavot követôen fog lal ta el az üdülôt?
Per sze azért min dig „be csú szott”
egy-egy neo lóg is, köz tük ko rá nak
ne ves rab bi ja, akit a reg ge li imá ra
in vi tál tak, mert csak ki len cen vol -
tak. Sza bad sá gon va gyok – uta sí tot -
ta el a szí ves meg hí vást.

Vagy szól jak Goitein úr ról, a
Rumbach utol só vezetôjérôl, aki
min de nét a zsi na gó gá nak ál doz ta?
Egy költôi pil la na tá ban fel mu ta tott
az ab la kok ra: Nem kü lö nös, fôrabbi
úr, mi már rég nem le szünk, de ezek
az ab la kok mint ha mi sem tör tén ne,
to vább ra is lé tez nek?

Vagy ír jak a külföldiekrôl, akik
nem lak tak ott, csak imá ra és en ni
jár tak? Antwerpentôl Tel-Avi vig,
Stock holm tól Ber li nig. Csak bá mul -

A jár vány mi att ta valy saj nos el -
ma radt, úgy hogy idén dup lán be -
pó tol juk a ha gyo má nyos zsi dó kul -
tu rá lis fesz ti vált, amely im már
szer ves, el ma rad ha tat lan ré sze
Bu da pest mû vé sze ti éle té nek. Él -
jük át új ra! Ezt az élet öröm mel te -
li szlo gent vá lasz tot tuk a mos ta ni
fesz ti vál jel mon da tá nak, hi szen
ne héz és tra gi kus év van mö göt -
tünk – de élünk, hogy új ra meg él -
hes sük az együ vé tar to zás örö mét
a ze né ben, az iro da lom ban és a
társ mû vé sze tek ben!

A 23. Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál a
ré gi, ha gyo má nyos hely szí ne ken, 
az az a Do hány ut cai és He ge dûs
Gyu la ut cai zsi na gó gán, a JCC Bu -
da pest – Bá lint Há zon kí vül most új
he lye ken is vár ja a ked ves kö zön sé -
get. Az egyik a Róth Mik sa Em lék -
ház és Mû vé sze ti Mú ze um kert je,
ahol majd meg idéz zük a ré gi kert -
mo zik han gu la tát, a má sik új don ság
pe dig a hely re ál lí tott Rumbach Se -
bes tyén ut cai zsi na gó ga gyö nyö rû
szép épü le te, aho vá nem le het el fo -
gó dott ság nél kül be lép ni.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven is mét
lesz sok-sok klezmerzene és jid dis
dal lam, va la mint más kön  nyû ze nei
prog ra mok. Jön nek hoz zánk olyan
nem zet kö zi sztá rok, mint Boban
Markovic vagy a kü lön le ges 
odes  szai „gangsta folkot” ját szó
Kom mu na Lux, de a ma gyar ze nei

Hos  szú idô után a Thö köly úti zsi -
na gó gá ban le ány ava tást tar tot tak.
Ha lász Jan ka bát micvája a jár vány
mi att csak szûk kör ben zaj lott le.

Monori Li li és Láng An na má ria az Evo lú ció cí mû film ben

Fo tó: Dési Ta más

Az ebédlô. Va la mi kor zsi na gó ga, reg ge lig tar tó kár tya csa ták szín he lye,
meg szám lál ha tat lan Sir hámálajsz és bencsolás ta nú ja is volt

23. Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál

Él jük át új ra!

szín pad ok legkiemelkedôbb mû vé -
szei sem hi á nyoz nak, hi szen új ra itt
lesz ve lünk a Bu da pest Klezmer
Band, Malek An di, Müller Pé ter
Szi á mi, a Sabbathsong, Palya
Bea, s prog ram ja ink kö zött meg -
idé zünk olyan le gen dás, nagy ha -

lot ta kat is, mint Szécsi Pál vagy
Leonard Cohen.

Ös  sze sen öt hely szí nen több mint
húsz prog ra mot kí ná lunk önök nek
ab ban a re mény ben, hogy so kan le -
szünk ismét együtt, hogy kö zö sen él -
jük át új ra: nem csak a kö zön ség nek
van szük sé ge mû vé szek re, de a mû -
vé szek nek is szük sé gük van az ôket
éltetô taps ra. Egy más nél kül nem
le het él ni!

Fü red-si ra tó
tunk, ami kor ko csi ja ik kal be par kol -
tak a Tra ban tok, Wart bur gok, Sko -
dák kö zé.

Em lék szem Oblath bá csi ra és az
Énekesnére. Vezetôk különbözô ko -
rok ban. Ôk szen ved ték meg az ét la-
p ok okoz ta min den ko ri drá mát. Mert
az en ni va ló köz pon ti kér dés nek szá -
mí tott.

A to rony szo ba ikonikus ré szét ké -
pez te az üdülônek. Ott szen ved tek a
fi a ta lok, mi vel tetôtér volt, an nak
megfelelô hômérséklettel. Késôbb
rak tár lett. Fel újí tás után min den
szo bá hoz fürdôlehetôséget épí tet tek,
össz kom fort szü le tett a félkomfort
he lyett.

A má sik zsi dó ne gyed a stran don
volt, a fûz fa kö rül. A nya ra lók itt
cse rél ték ki hí re i ket, ta pasz ta la ta i kat,
plety ká i kat. Már mint azo kat, ame -
lyek ki ma rad tak a va cso ra után a te -
ra szon el töl tött prog ram ból.

Vár ál lott, ma kôhalom, idéz het -
ném egyik leg na gyobb költônket, de
ez je len eset ben nem len ne igaz.
Nincs rom. De az évek óta ki hasz ná -
lat lan épü let ott gub baszt a ko ra be li
vil lák kö zött.

Mi lesz ve led, Fü red? A ma gyar
zsi dó tör té ne lem év ti ze de kig egyet -
len kó ser üdülôje?

ká pé

Le ány ava tás Zuglóban

Kar dos Pé ter fôrabbi há la zsol tá rai
után Kar dos Lász ló fôkántor a Má
tajvú re ci tá lá sá val ve zet te fel a csa -
lád tag ja it a tó ra szek rény elé. A
fôrabbi be szé dé ben idéz te a zsol tár
azon mon da tát, mi sze rint az Örök -
ké va ló ezt a na pot az öröm és a bol -
dog ság nap já vá tet te. En nek a szer -
tar tás nak kü lön le ges jelentôséget
ad, hogy az or szág leg na gyobb már -

lya i ról, majd ja vas la tá ra he lyet cse -
rél tek, és a kis lány fag gat ta Kar dos
Pé tert. Ezt követôen Jan ka el mond ta
a Smá Jiszróélt és a 23. zsol tárt,
majd dr. Ró na Iván el nök ked ves
sza vak kí sé re té ben át ad ta ne ki a
kör zet aján dé ka it. Az ün ne pelt
mielôtt kö szö ne tet mon dott csa lád -
já nak és a meg je len tek nek, egy
egyé ni, kü lön le ges ima for dí tás sal
állt elô. Vé ge ze tül az édes anya szólt
le á nyá hoz.

A kert ben ren de zett ál ló fo ga dás
elôkészítésében nagy sze re pe volt
For gó Eri ka gond nok nak és Kurz Ta -
más sámesznek.

tír em lék mû vé ben ren dez ik, emel te
ki. Ez után hely cse rés rész kö vet ke -
zett: elôször a rab bi fag gat ta a kis -
lányt a kó ser ház tar tás ve ze tés sza bá -

ko tók a rendezô mel lett Pet rá nyi Vik tó ria és Vi o la Fügen pro du ce rek, il let ve
Wéber Ka ta for ga tó könyv író vol tak. A fôszerepekben Monori Li li, Láng An -
na má ria, to váb bá Go ya Rego és Padmé Hamdemir lát ha tó.

A nézôk nagy taps sal kö szön töt ték a ma gyar és né met mû vé sze ket, és a ve -
tí tés vé gén is hos  szan meg tap sol ták az al ko tó kat, akik fel áll va kö szön ték meg
a me leg fo gad ta tást. A fil mes és szín há zi mun ká i val vi lág szer te el is mert
Mundruczó Kor nél leg újabb mo zi ját idén ta vas  szal alig 13 nap alatt for gat ta
Né met or szág ban, a Pro ton Szín ház elôadása alap ján, me lyet a Ruhrtriennale
né met szín há zi fesz ti vá lon két év vel ezelôtt mu tat tak be azo nos cím mel. A 97
per ces al ko tás a holokauszt tra u má já nak há rom ge ne rá ci ón – az ál do zat Éván
(Monori Li li), gyer me kén, Lé nán (Láng An na má ria) és uno ká ján, Jó ná son
(Go ya Rego) – átívelô ha tá sá ról szól.

A film kez de tén az ausch witzi kon cent rá ci ós tá bor gáz kam rá já nak ta ka rí tói
egy csecsemôt ta lál nak, majd a már meg öre ge dett túlélô bu da pes ti la ká sá ban
a köz te és a lá nya kö zött ját szó dó csa lá di drá má nak va gyunk szem ta núi. A
har ma dik rész ben a lány és az uno ka ber li ni éle té ben kö vet het jük, mi lyen ne -
héz egy csa lád nak a sa ját múlt já val meg bé kél nie.

A tra u mák át örö kí té sén túl az egy szer re költôi és szür re á lis film a zsi dó
iden ti tás hoz va ló egyé ni vi szony ra is ke re si a vá laszt az el lent mon dás ok kal
te li Ber lin ben, de – el len tét ben Mundruczó ko ráb bi film je i vel – po zi tív ki -
csen gé sû, re mény te li en zá rul.

„A tör té net 1945-ben kezdôdik Bu da pes ten, on nan tól kezd ve édes anyám
sorsa ih let te a tör té ne tet, majd a ber li ni rész ben a mi és ba rá ta ink Ber lin be
köl tö zé sé nek él mé nye in ala pul” – mond ta Wéber a film hez meg osz tott saj tó -
jegy ze tek ben az IndieWire sze rint. „Na gyon ér de kes idôszak volt szá munk -
ra, ami kor el hagy tuk Ma gyar or szá got. Egy új or szág ba köl töz ve az em ber új -
ra ér tel me zi sa ját csa lá di iden ti tá sát” – tet te hoz zá a for ga tó könyv író.

A pro duk ció a né met Match Factory Productions és a ha zai Pro ton Cinema
kop ro duk ci ó já ban ké szült, a ZDF-ARTE és a Pro ton Szín ház köz re mû kö dé -
sé vel, a Mitteldeutsche Medienförderung, a Film- und Medienstiftung NRW,
a German Federal Filmfund, va la mint a Nem ze ti Film in té zet tá mo ga tá sá val.

Az Evo lú ció ma gyar or szá gi be mu ta tó ja a ter vek sze rint idén no vem ber ben,
a Zsi dó és Iz ra e li Film fesz ti vá lon le het majd.
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Szerdócz Er vin új pes ti fôrabbi azt vizs gál -
ja, hogy a zsi dó ha gyo mány ban mi ért öve zi
gya nak vás és ros  szal lás azt, ha va la ki fo ga -
dal mat tesz. Mi az oka an nak, hogy a
fogadalomtevôt egyes ta ní tá sok egye ne sen
vétkezônek tart ják? Majd en nek kap csán
meg oszt ja ve lünk Mandel Sá mu el rab bi igaz
tör té ne tét.

„És szólt Mó zes Iz ra el fi ai tör zse i nek fe je i -
hez, mond ván: Ezt pa ran csol ta az Örök ké va -
ló: Ha va la ki fo ga dal mat tesz az Örök ké va ló -
nak, vagy es küt es kü szik, hogy kö te les sé get
vesz lel ké re, meg ne szeg je sza vát, asze rint
cse le ked jen, amint ki jött a szá já ból.” (IV.M.
30. 2/3)

A fo ga da lom ról mes te re ink nek am bi va lens
vé le mé nyük van. Nem lel ke sed tek a fo ga dal ma -
kért, mert tud ták, hogy az em be rek el fe lejt kez -
het nek a teljesítésükrôl, kü lö nö sen ak kor, ha
élet kö rül mé nye ik kedvezôen ala kul nak. „Te -
gye tek fo ga dást, és fi zes sé tek meg az Örök ké va -
ló nak.” (76. Zsolt. 12) Ebbôl a zsoltáridézetbôl
azt ol vas sák ki mes te re ink, hogy a fo ga da lom
kö vet kez mé nyét az Ö-valónak meg kell fi zet ni,
értsd: az Ö-való szá mol ja fel azt is, ha tel je sül,
de an nál in kább szá mol ja fel azt, ha nem.

Ráv Smuel és Ráv Dimi egy aránt ros  szal lá sát
fe jez te ki, az elôbbi sze rint „aki fo ga dal mat tesz
és meg tart ja, az is go nosz”, míg az utób bi azt
mond ja: „min den ki, aki fo ga dal mat tesz, an nak
el le né re, hogy tel je sí ti, vét kes”. Hi szen a fo ga -
da lom egy ben es kü is! Ki nem mond va a fo ga -
da lom – a szövegétôl füg get le nül – az Ö-való
ne vé re hi vat koz va hang zik el.

Ráv Smuel bár Jichák a fo ga da lom kö vet kez -
mé nye i nek al ter na tí vá i ról tu dó sít: „Ha va la ki
fo ga dal mat tesz és tel je sí ti, ju tal mat kap a fo ga -
da lo mért, és azért is, hogy tel je sí tet te. Aki fo ga -
dal mat tesz és nem tel je sí ti, a ha lált von ja ma gá -
ra.” (uo. Vájikrá Rábbá 37/1.)

A ki ej tett szó sú lyá ra, a fo ga da lom kö vet kez -
mé nyé nek pél dá já ra egy szo mo rú, igaz tör té net
kö vet ke zik, amely két for rás ból is mert: kis és
lé nyeg te len el té rés sel egy részt Má té György úr -
tól, az Új pest-Rá kos pa lo ta temp lom kör zet
elnökétôl hal lot tam, majd Pop per Pé ter zl. pro -
fes  szor tól, egy ko ri ta ná rom tól. A tör té net kö zös
nagy ap juk ról, Mandel Sá mu el zl. rab bi ról szól.

Heisler And rás, a Mazsihisz el -
nö ke be szélt a töb bi zsi dó fe le ke -
zet tel tör tént tár gya lás ról, a szer -
ve zet lehetôségeirôl, a jövôrôl.

Az el nök szólt ar ról a kü lön le ges
eseményrôl, ahol a Mazsihisz meg -
hí vá sá ra a ma gyar or szá gi zsi dó fe le -
ke ze tek le ül tek vég re egy asz tal hoz,
hogy tár gyal ja nak az örök já ra dék
ügyé ben. Je len leg öt ál la mi lag el is -
mert zsi dó fe le ke zet van az or szág -
ban, a neo ló gia kép vi se le té ben a
Mazsihisz, az or to do xia, az EMIH,
va la mint a két prog res  szív kö zös ség.
A meg be szé lé sen nem volt je len a
ZSIMA, amely egye sü let ként mû kö -
dik. Heisler And rás fel hív ta a fi gyel -
met, hogy Ma gyar or szá gon az egy -
há zi el is me rés nek szi go rú fel tét elei
van nak, ame lye ket na gyon ne héz tel -
je sí te ni, így a ZSIMA er re még nem
ké pes. Az egye sü let ben a Mazsihisz
volt el nö ke is vezetô funk ci ót tölt be.
Heisler úgy vé li, a ZSIMA ká ros a
neo ló gi á ra néz ve, mert meg oszt ja a
ha zai zsi dó kö zös sé get.

Az el nök be szélt a ko ro na ví rus-
jár vány ról, meg je gyez ve: ahogy az
egész or szág, úgy a Mazsihisz is
gya kor lat tal bír a ki ala kult szi tu á ció
ke ze lé sé ben, az az pon to san tud ja a
szer ve zet, hogy mik is a fel ada tok.
Most ép pen egy ér tel mû en kijelent-
hetô, hogy kön  nyebb a hely zet, van -
nak la zí tá sok, ám a Mazsihisznél
ezek is szi go rúb bak. A szer ve zet kö -
ve ti a ten den ci á kat, így fel ké szül ten
vár ják a ne gye dik hul lá mot, mert lát -
szik, a del ta va ri áns tá mad. Ma gyar -
or szá got nem le het szi get ként ke zel -
ni, ezért is kö ve tik fo lya ma to san az
eu ró pai és iz ra e li ada tok ala ku lá sát.

Szó ba ke rült az Ame ri kai úti Sze -
re tet kór ház, amelyrôl az el nök azt
mond ta, amel lett, hogy meg kap ják
az ál la mi tá mo ga tást, ott is, mint a
töb bi egy há zi kór ház nál, a fenn tar tó
be se gít az egész ség ügyi fi nan szí ro -
zás ba. Az igaz ugyan, hogy a Sze re -

Kaczynski: Meg en ged he tet len
és szem te len

Meg en ged he tet len nek és szem te len nek ne vez te egy in ter jú ban Jaroslaw
Kaczynski kormányfôhelyettes, a len gyel kor mány ko a lí ci ót vezetô párt el -
nö ke Jair Lapid iz ra e li kül ügy mi nisz ter sza va it a len gyel köz igaz ga tá si el -
já rá sok ról szó ló tör vény ter ve zett mó do sí tá sá ról.

A Gazeta Polska len gyel kon zer va tív he ti lap nak Kaczynski az zal kap cso lat -
ban nyi lat ko zott, hogy Lapid éle sen bí rál ta és „szé gyen le tes nek” ne vez te a
szejm ál tal meg sza va zott, je len leg a felsôházi meg vi ta tás ra vá ró tör vény mó do -
sí tást, ír ja az MTI. En nek ér tel mé ben har minc év el múl tá val nem le het ne két -
ség be von ni a köz igaz ga tá si el já rá sok so rán ho zott dön té se ket, ezen be lül az
akár év ti ze dek kel ezelôtt – pél dá ul a holokauszt ide jén – el ko bo zott va gyon ról
szó ló kat sem.

Heisler And rás
az ak tu á lis kérdésekrôl

tet kór ház mos ta ni re konst ruk ci ó ja
után ke ve sebb ágy lesz, ami ke ve -
sebb be vé telt je lent, de a fenn tar tó és
a kór ház ve ze té se in dít majd olyan
szol gál ta tá so kat, ame lyek pó tol ják a
kiesô ös  sze ge ket.

An nak a hír nek a kap csán, hogy az
EMIH ál tal fenn tar tott egye te men
meg in dul nak a rabbinikus, hit tu do má -
nyi kép zé sek, Heisler And rás meg je -
gyez te: csak bíz ni le het ab ban, hogy
ebbôl nem lesz nek újabb konf lik tu sok
a szer ve ze tek és az egye te mek kö zött.
Min dig is úgy vé le ke dett, tet te hoz zá,
hogy itt hon a különbözô val lá si irány -
za tok meg fér nek egy más mel lett, s ha
együtt tud ná nak mû köd ni, az elôre-
mutató len ne. Ki emel te azt is, hogy a
ma gyar or szá gi chábád moz ga lom
igen is le gi tim, az EMIH-nek van nak
fon tos fel ada tai, ame lye ket el kell lás -
son. A szer ve ze tek kö zött ak kor van -
nak prob lé mák, ami kor a má sik erô-
forrásaiba kí ván nak be le nyúl ni.

Ami az együtt mû kö dést il le ti, az
el nök hang sú lyoz ta, hogy ép pen az
örök já ra dék kal kap cso la tos tár gya lás
volt az, ahol a szer ve ze tek nem csak
le ül ni vol tak ké pe sek, de ki is ad tak
egy kö zös köz le ményt, amely ben le -
ír ták, a vé le mé nyük ugyan kü lön bö -
zik, de már a kö zös köz le mény té nye
is fon tos, ahogy az is, hogy ezt a vi -
tát egy más kö zött kí ván ják ren dez ni.
Az az a konf lik tus meg ol dá sá hoz
nem kér nek ál la mi be avat ko zást.

Heisler And rás be szélt Izraelrôl,
meg em lít ve, hogy évek kel ezelôtt egy
ma gyar or szá gi új ság cím lap ja mi att
fo gad ta ôt az ak ko ri ál lam el nök, aki
szo li da ri tá sá ról biz to sí tot ta a
Mazsihiszt és an nak vezetôjét, de
ugyan így ta lál ko zott a Jewish Agency
vezetôjével is, akit a kö zel múlt ban ik -
tat tak be az ál lam el nö ki szék be Iz ra -
el ben. Most meg van an nak az esé lye,
hogy Hercog el nök hi va tal ba lé pé sé -
nek köszönhetôen ma ga sabb szint re
ke rül het Iz ra el Ál la ma és a di asz pó ra

kap cso la ta, ami csak jót tesz a ma -
gyar or szá gi zsi dó ság nak is.

Az el nök a Sor sok Há za projektrôl
szól va el mond ta: ami kor a kor mány
úgy dön tött, hogy azt az EMIH-re
bíz za, a Mazsihisz je lez te egyet nem
ér té sét, majd úgy dön tött a leg na -
gyobb ha zai zsi dó szer ve zet, hogy
ily mó don a meg va ló sí tás a kor mány
és az EMIH kom pe ten ci á ja, ab ban
nem kí ván nak sze re pet vál lal ni.
Hoz zá tet te, csak bíz ni le het ab ban,
hogy az EMIH él a lehetôséggel, és
egy re mek in téz ményt fog majd egy -
szer ott lét re hoz ni.

Heisler And rás a jár vány hely zet tel
kap cso lat ban ki emel te, na gyon is hi -
ány zik a szer ve zet költségvetésébôl a
tu risz ti kai be vé tel, ami a bü dzsé egy -
har ma dát je len ti évrôl év re. A
Mazsihisz pró bál ja ke zel ni ezt a prob -
lé mát, bár a fel adat na gyon ne héz.

Az el nök el mond ta, igaz, hogy né -
hány em ber téves hely zet ér té ke lé se
kap csán rend kí vül erôs konf lik tu sok
képzôdtek a fe le ke ze ten be lül. So kan
úgy vél ték, min dent meg le het vál -
toz tat ni, ko ráb bi dön té se ket vis  sza
le het szív ni, akár köz gyû lé si ha tá ro -
za to kat is. Heisler sze rint ez hi ba
volt, ám a konf lik tu sok nak is meg -
van a ma guk gra fi kon ja, ahol a süly -
 lye dés után emel ke dés jön, ez zaj lik
most a szer ve ze ten be lül, ami még
erôsebbé te szi a neo ló gi át.

Ami a Mazsihisz jövôjét il le ti, az
el nök hang sú lyoz ta: nagy szük ség
van a fi a ta lok ra, ahogy ezt már év ti -
ze dek óta mond ják. Az ál ta luk meg -
hir de tett vál to zó vi lág ra nyi tott zsi -
dó ság szlo gen nel, az ar ra épülô
prog ra mok kal nem biz tos, hogy köz -
vet le nül kell a zsi dó fi a ta lo kat be hív -
ni. Sok kal fon to sabb az el kép ze lé se -
i ket, tö rek vé se i ket tá mo gat ni.

(Az in ter jú a Kos suth Rá dió 2021.
jú li us 16-i Hall jad, Iz ra el! adá sá ban
el hang zott be szél ge tés szer kesz tett
vál to za ta.)

Kaczynski az in ter jú ban kri ti zál ta a len gyel el len zé ket is, mert an nak több
képviselôje azt han goz tat ta a len gyel–iz ra e li vi szál  lyal kap cso lat ban, hogy a
tör vény mó do sí tás al só há zi jó vá ha gyá sa elôtt dip lo má ci ai egyez te té sek re lett
vol na szük ség.

Az el len zék sze rint Len gyel or szág „va la mi fé le má sod ran gú ál lam” – kom -
men tál ta az ilyen han go kat Kaczynski, hoz zá té ve: „a törvényeinkrôl mi ma -
gunk dön tünk”. Hang sú lyoz ta: Len gyel or szág „sen ki nek sem mi vel sem tar to -
zik, egy lyu kas ga ras sal sem”, a má so dik vi lág há bo rús bû nö kért és vesz te sé ge -
kért vi szont Né met or szág tar to zik Len gyel or szág nak, még pe dig több mint ezer -
mil li árd dol lár ral.

Ar ra a kér dés re, hogy Var só mit kezd ez zel „a szám lá val”, Kaczynski úgy vá -
la szolt: „minden nek meg van a ma ga ide je”.

Az iz ra e li fél úgy ér tel me zi a köz igaz ga tá si el já rá sok ról szó ló len gyel tör vény -
mó do sí tá si ter ve ze tet, hogy az csor bít ja a holokauszttúlélôk jo ga it, le he tet len né
té ve ne kik és utó da ik nak a há bo rú so rán el kob zott va gyo nuk vis  sza szer zé sét.

A hely zet tisz tá zá sa vé gett be ké ret ték a var sói kül ügy mi nisz té ri um ba az iz ra -
e li nagy kö vet ség ügyvivôjét, elôtte pe dig Iz ra el ben be ké ret ték az ot ta ni mi nisz -
té ri um ba Len gyel or szág nagy kö vet ét.

Var só hang sú lyoz ta: a len gyel al kot mány bí ró ság 2015-ös dön té se mi att mó -
do sí tan dó tör vény az ed di gi for má já ban lehetôvé tet te, hogy kü lön fé le, gyak ran
bûn ügyi hát te rû kár pót lá si el já rá sok ban sza bály ta lan dön té sek szü les se nek. Ez
gya kor la ti lag ah hoz ve ze tett, hogy né ha jelentôs va gyont ad tak át er re nem jo -
go sult sze mé lyek nek is. A bûnözôk gyak ran a holokauszt ál do za ta i nak, il let ve
jog utó da ik nak a ro vá sá ra is meg gaz da god tak. Alá húz ták: a mó do sí tott elôírá-
sok nem lesz nek ha tás sal azon pol gá ri jo gi el já rá sok ra, ame lyek cél ja a jog ta la -
nul el ko bo zott va gyon vis  sza szer zé se.

Egy igaz tör té net a fo ga da lom sú lyá ról

Elôzményként an  nyit kell tud ni, hogy Mandel
Sá mu el rab bi a bu da pes ti Aré na úti zsi na gó gá -
ban te vé keny ke dett 1921 és 1943 kö zött, az az
két év ti ze den ke resz tül. Or vos ként vég zett fi át,
Sán dort mun ka szol gá lat ra vit ték Vo ro nyezs be,
és Mandel Sá mu el rab bi tu do má sá ra ju tott,
hogy a mun ka szol gá la to so kat ki hajt ják az
aknamezôre. Or vos fia volt min den re mény sé -
ge, aki nem lett ugyan rab bi, ahogy sze ret te vol -
na, de ben ne lát ta ál mai meg va ló sí tó ját: ha ô
nem tu dott imá i val gyó gyí ta ni, majd Sán dor
gyó gyít a tu do má nyá val.

A rab bi be zár kó zott a zsi na gó gá ba, ki nyi tot ta
a frigy szek rényt. Ke zé be vet te Jehezkiél pró fé ta
köny vét, ki nyi tot ta a 18. fe je zet nél, és ezt
mond ta:

„Vi lág Ura! Men  nyei Atyám! Te ad tad a pró -
fé ta szá já ba a következô mon da to kat: A vétkezô
lé lek, az hal meg, a fiú nem vi se li aty ja bû nét és
az atya nem vi se li fia bû nét, az iga zak igaz sá ga
raj ta ma gán lészen és a go nosz nak go nosz sá ga
raj ta ma gán lészen! Te Igaz Ki rály! Te tu dod,
hogy Sán dor fi am nak nem vol tak vét kei, hogy
ilyen csa pás ér je. Egész éle té ben ta nult, hogy
gyó gyít has son. Men  nyei Atyám! Nézz le fi am -
ra... Ide je sem volt vét kez ni. Gyen ge fi zi ku ma

van. Nem él né túl Vo ro nyezst, csak ha cso dát
te szel ve le.”

A rab bi elér zé ke nyül ten szü ne tet tar tott be -
szé dé ben. Várt, mint ha erôt, bá tor sá got ven ne
ma gán. Majd foly tat ta:

„Ha még sem ten nél cso dát ve le... Hi szen ki
va gyok én, hogy cso dát kér hes sek Tôled? Ho -
gyan kér hes sem, hogy megtedd ér tem? Ír va
van: »megbünteted az atyák vét két gyer-
mekeiben«. Kér lek, Ö-való, ha van bû nöm,
amely sok szo ros bün te tést ér de mel, mérd rám
tel jes ha ra go dat, de kí méld meg, kí méld gyer -
me ke met. Kész va gyok meg hal ni, hogy ô él hes -
sen!”

Csend ben ha za ment, és azon tépelôdött, hogy
Sán dor nak, sze re tett or vos fi á nak mi ért kel lett
ilyen egye nes nek len nie?

„Mi ért nem szi mu lált ô is, mint or vos kol lé gá -
ja, aki vé gül is Bu da pes ten ma rad ha tott? Az
Írás ban ta lál ha tó: Min dig pe rel tem az Úr ral a
36 igaz em ber (lámedvov) mi att. Iz ra el a Te vá -
lasz tott né ped, Iz ra el a né pek lámedvovja,
amely egye dül vi se li el a 36-ok szen ve dé sét.”

(Tud ni kell, hogy a kab ba la sze rint min den
nem ze dék ben él a vi lá gon 36 igaz em ber, aki
mi att I-ten meg bo csát ja a vi lág ös  szes bû nét.) A
rab bi azon is tépelôdött, hogy mi ért nem me ne -
kí tet te csa lád ját kül föld re, majd er re ju tott:

„Én meg Misike (a rab bi má sik fia, Má té Mik -
lós, késôbb a Beth len té ri zsi na gó ga fôrabbija –
Sz. E.) nem hagy hat juk el hí ve in ket, ne künk a
hí ve ink kel kell ma rad nunk. Ho gyan ért het ném
meg I-en aka ra tát? Egy ál ta lán megérthetô-e I-en
aka ra ta? Úgy élünk, mint ele ink Egyip tom ban.
Te, Ö-való! Te, re mé nyünk for rá sa! Alá zat tal
kér dem, hogy mi ért nem adsz ne künk új Mó -
zest, aki aka ra tod dal cso dát mû vel ne? Igen! Ne -
héz alá za tos nak len ni...”

Most hadd te gyek egy kis kitérôt: ab ban az
idôben szo kás volt, hogy ha va la ki na gyon sú -
lyos be teg lett, a temp lom szol ga, a sámesz vé -
gig jár ta a hí ve ket és kér te ôket, ajánl ja nak fel
„na po kat”. Ös  sze gyûj töt tek „idôt”, amit az tán a
rab bi fel aján lott a temp lom ban. Azt mond ta:
„Uram, le het, hogy el fo gyott az idô, amit Te a
test vé rünk nek szán tál. De mi sze ret jük ôt, és
haj lan dóak va gyunk ke ve seb bet él ni, hogy ô
még él hes sen.” Ha a be teg meg halt, a „na po kat”

vis  sza ad ták. A sámesz vé gig jár ta a hí ve ket a
következôkkel: „Az Úr nem fo gad ta el a fel -
aján lá sod, vis  sza ka pod a fel aján lott idôdet.” Ha
a be teg meg gyógy ult, a sámesz név sze rint ér te -
sí tet te a fel aján lót: „Az Úr el fo gad ta fel aján lá -
so dat, így fel aján lá sod sze rint ke ve seb bet fogsz
él ni.”

Vis  sza tér ve a tör té net hez: rab bi Mandel Sá -
mu el el tûnt két nap ra. A csa lád ag gó dott ér te, s
mint ki de rült, megint be zár kó zott a zsi na gó gá -
ba. Ami kor elôjött, na gyon nyu godt volt, a si ker
ar cá ra volt ír va. Be val lot ta:

– Én fel aján lot tam az Úr nak az ös  szes
hátralevô életidômet Sa nyi ért. Hadd él jen Ô!
Úgy ér zem, az Úr el fo gad ta, és most na gyon
meg nyu god tam.

Min den ki tu do má sul vet te, de sen ki sem gon -
dol ta vé gig, hogy mit je lent ez. Majd rö vi de sen
min den ki elôtt vi lá gos lett: ha Mandel Sá mu el
rab bi egész élet ide jét fel aján lot ta, ak kor ô már
nem él het to vább! Az em be rek sut tog tak, és fe -
szül ten vár tak.

Majd tör tént, hogy a rab bi hir te le nül és tel je -
sen vá rat la nul, min den elôzmény és elôjel nél -
kül meg be te ge dett, majd rö vi de sen bé ké sen
meg halt a Vá ros ma jor ut cai Já nos Sza na tó ri -
um ban akut le u ké mia kö vet kez té ben 1943. ok tó -
ber 4-én. Mandel Sá mu el 68 éves volt.

A rab bi na gyon de rû sen vi sel te a gyors csa -
pást! Bi zo nyí té kát lát ta vég ze tes be teg sé gé ben
an nak, hogy I-ten el fo gad ta fel aján lá sát. Ha lá la
elôtt azt mond ta az ágya mel lett imád ko zó hí ve -
i nek:

– Két alak áll mel let tem, két an gyal, két kül -
dött! Az egyik nyug tat, a má sik fe nye get.

Mint késôbb ki de rült: ap ja ha lá lát követôen
Mandel Sán dor, a rab bi fia is meg halt, flekk tí -
fusz vit te el Vo ro nyezs ben, de ezt Mandel Sá -
mu el rab bi már nem tud hat ta.

Vagy le het, hogy még is tud ta?
Le het, hogy Mandel Sá mu el fôrabbi ezt is

tud ta? Tud ta! Biz to san tud hat ta, úgy halt meg,
hogy ô meg pró bál ta, ô meg tett min dent, amit
meg te he tett, és fo ga dal má val két misz ti kus alak
állt mel lé je: az egyik nyug tat ta, a má sik fe nye -
get te. Igen: aki fo ga dal mat tesz, a ha lált von ja
ma gá ra.
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Moh ács
Ma is fi gyel mez tet a sófár hang ja

Het ven hét éve, 1944 jú ni u sá nak
végétôl kezdôdött meg vá ro sunk ban
a zsi dó la kos ság de por tá lá sa. Ab ban
az év ben ta vasz tól nyá rig kö zel
600.000 ma gyar or szá gi iz ra e li tát va -
go ní roz tak be és szál lí tot tak Né met -
or szág ba, nagy részt Auschwitz-
Birkenauba, il let ve kény szer mun ka -
tá bo rok ba. A pok lot csak na gyon ke -
ve sen él ték túl: a Moh ács ról erô-
szakkal el hur colt 614 zsi dó hon fi tár -
sunk kö zül mind ös  sze 13 tért ha za.

Már tír-is ten tisz te le tek 3.

Rá juk is em lé kez tünk az Eöt vös ut -
cai zsi dó em lék mû nél.

A felmenôit szin tén a vész kor -
szak ban elveszítô, moh ácsi szár ma -
zá sú Or bán Dá ni el köszöntôje után
Cserdi Áron be szélt a gyá szos év for -
du ló má nak szó ló üzenetérôl:

„Nyil ván tud ja min den ki, mi lyen
az, ami kor egy szín há zi elôadás, egy
kon cert vagy egy elôadói est után
nem csat tan fel rög tön a taps. A kö -
zön ség egy da ra big még né mán ül: a
rá esz mé lés, a meg ér tés, a ka tar zis
csend je ez – és va la mi ha son lót ér -
zünk itt is, az em lék mû re vé sett ne -
ve ket ol vas va, hi szen ez se gít tu da to -
sí ta ni: e ne vek egy-egy tra gi kus sor -
sot, élet utat ta kar nak” – mond ta al -
pol gár mes te rünk, hoz zá té ve: „a sí ri
csen det csak erôsíti, hogy mind azt,
ami vég be ment 1944-ben, nem ol -
vas tuk, hal lot tuk, ta nul tuk csu pán, s
a tra gi kus ese mé nyek nem más hol
zaj lot tak, ha nem itt (is) tör tén tek, a
mi vá ro sunk ban. Alá húz ta: e csen det
még is meg kell tör nünk, hi szen em -
lé kez tet ni szük sé ges új ra és új ra,
hogy em ber em ber nek igen is le het
far ka sa, s en nek igaz sá ga saj nos nem
csu pán tör té nel mi táv la tok ba veszô
tény, ha nem a je le nünk re ve tí tett fá -
jó meg ál la pí tás is.”

Hé ber és ma gyar nyel vû fo há szo -
kat, éne ke ket hall hat tunk a fôhajtás
foly ta tá sá ban: Rosenfeld Dá ni el Im -
re nem csu pán az ál do za tok múlt bé li
tra gé di á ját ele ve ní tet te fel, ha nem
szólt a mai kor em be ré nek, tár sa dal -
má nak felelôsségérôl is. A kán tor
kö zös imád ság ra is szó lí tott az el hur -
colt fér jek és fe le sé gek, apák és fi úk,
anyák és lá nyok, gyer me kek és öre -
gek lel ki üd vé ért. „Le gyen a ré szük
örök bé kes ség, az Örök ké va ló le -
gyen lel kük me ne dé ke, s lel jék meg
he lyü ket, nyu gal mu kat az éden kert -
jé ben” – mond ta, majd a sófár meg -
fú já sa elôtt így be szélt: „Az év ez re -
des hang szer hang ja jel ké pes: szól az
ál do za to kért, de azok hoz is jus son el,
akik szer te a vi lág ban nem lép nek fel
kellô erél  lyel az an ti sze mi ta, a ke -
resz tény el le nes és a szélsôséges,
pusz tí tó iszlamista esz mék el len.”

Az ese mény vé gén a Prog ram iro da
Moh ács köz re mû kö dé sé vel ko szo rú -
zás ra ke rült sor, majd az emlékezôk
az Eszé ki úti zsi dó temetô fe lé vet ték
út ju kat. A hely szí nen Mórócz Sán -
dor, a Moh ácsi Városszépítô és
Városvédô Egye sü let tag ja adott szá -
mot a sír kert és a hoz zá tar to zó épü -
le tek fel újí tá sá nak már be fe je zett, je -
len leg zaj ló és ter ve zett mun ká i ról.
A jelenlévôk meg te kin tet ték azt a két
sír em lé ket is, ame lyet az ön kor -
mány zat több száz ezer fo rin tos tá -
mo ga tá sá ból újí tott fel nem rég a
Walter Bt. A nyug he lyek nél Cserdi
Áron idéz te fel Flesch Ár min fôrab-
bi és Szé kely La jos ta ní tó-igaz ga tó
alak ját, akik nem csu pán a he lyi zsi -
dó ság, ha nem a vá ros éle té ben is
igen fon tos sze re pet töl töt tek be egy -
kor.

Rosenfeld Dá ni el Im re ma gyar
nyel vû kö nyör gé se és hé ber nyel vû
éne ke után egy-egy kö vet he lyez tek
a meg je len tek a fel újí tott sí rok ra.
Az tán a kö zös hall ga tás ban fur csa
érzések ke ve red tek ben nünk: a sír -
ker tek nyu gal mat árasz tó né ma sá ga
és az egy kor ve lünk, köz tünk élô
em ber tár sa ink el len el kö ve tett gya lá -
zat em lé ké nek örök ké nyug ta la ní tó
csend je.

Szom bat hely
Fáj da lom és gyász van a szí vünk -
ben

77 év vel ezelôtt, 1944. jú li us 3-án
kezdôdött a szom bat he lyi zsi dók de -
por tá lá sa. Több mint há rom ezer em -
bert, köz tük 613 gye re ket hur col tak
Ausch witz ba és küld tek a ha lál ba
pusz tán szár ma zá suk mi att. Mind -
össze 178-an tér het tek ha za. Er re a
tra gi kus ese mény re em lé kez tek a
Bat thyá ny té ren, az egy ko ri neo lóg
zsi na gó ga tö vé ben.

A ma gyar és az iz ra e li him nuszt
követôen a Szom bat he lyi Zsi dó Hit -
köz ség el nö ke em lé ke zett az el hur -
col tak ra. Már kus Sán dor fel idéz te,
hogy a visszatérôk so ká ig nem tud -
ták, ho gyan foly tas sák éle tü ket, de
azt igen, hogy nem sza bad a tör tén te -
ket el fe led ni. Ok irat ba fog lal ták,
hogy min den jú li us elsô va sár nap ján
em lé kez ze nek meg Szom bat he lyen a
soá ál do za ta i ról.

– Ezt meg is tes  szük min den év -
ben. So sem sza bad el fe lej tet nünk,
hogy ár tat lan em be rek szá zez rei
pusz tul tak el, 613 gyer mek nem jött
vis  sza Szom bat hely re. Meg kell mu -
tat ni a következô kor osz tály nak, ho -

Moh ács

Deb re cen. Holokauszttúlélôk 
kö szön té se

Szom bat hely

Ná ci bi ro dal mi lo bo gó dí szí ti
a Jó zsef At ti la su gár út egyik ara nyos há zát

vá ve zet az an ti sze mi tiz mus, a gyû -
lö let, a meg kü lön böz te tés. Ez el len
küz dünk – fo gal ma zott Már kus Sán -
dor.

Nemény And rás pol gár mes ter be -
szé dé ben egy el kép zelt, holokauszt
nél kü li vi lá got fes tett le, ahol 2021-
ben tö me gek gyûl nek ös  sze a vis  sza -
vo nu ló szom bat he lyi rab bi nak, tíz -
ezer zsi dó val lá si vezetôjének bú -
csúz ta tó ján.

– De nem fe led kez he tünk be le so -
ká ig eb be a kép be, mert an nál ne he -
zebb lesz a vis  sza té rés. Hi szen se
szom bat he lyi rab bi, se hasz ná lat ban
lévô zsi na gó ga, se nagy szá mú zsi dó
kö zös ség, se gye re kek. Ma rad tak
em lé kek, ké pek, ten ger nyi fáj da lom,
meg vá la szol ha tat lan, még is új ra és
új ra fel tett kér dé sek. Ho gyan tör tén -
he tett ez ve lünk? Ho gyan sza kít hat -
ták ki a vá ros élô tes té nek egy ré -
szét? Ho gyan nem or dí tott a száj, ho -
gyan nem ütöt tek oda a ke zek, ho -
gyan fo gad hat ta el az agy, ami tör -
tént – s mit ér zett a szív? Ho gyan
tör tén he tett, hogy 3609 szom bat he -
lyi, Vas me gyei em bert pusz tán szár -
ma zá suk mi att a ha lál ba küld tek?
Ilyen az em ber – hang zik a leg egy -
sze rûbb vá lasz. Az bi zo nyos, hogy
az em ber ben ben ne van a leg rosz -
 szabb, ahogy a leg jobb is. De tény leg
csak en  nyi len ne? Ilyen volt az adott
kor, mond ják má sok. Rad nó ti sza va -
i val: a kor, „mi kor az em ber úgy el -
al ja sult, hogy ön ként, kéj jel ölt”.
Igen, tény, a ná ci ide o ló gia kor sza ka
két kéz zel szór ta a gyû lö let mag ját.
De ha mind ezek iga zak is, sem egy-
egy meg té ve lye dett em ber, sem a
kívülrôl jövô gyû lö let, sem a kettô

együtt nem kap hat te ret, ha egy erôs,
el len ál ló, to le ráns kö zös ség gel ta lál -
ko zik. Ki kell mon da nunk: Ma gyar -
or szág és ben ne Szom bat hely kö zös -
sé ge nem volt elég erôs, elég el len ál -
ló, nem véd te meg a sa ját tag ja it. Az
pe dig, hogy mi ként re a gál egy kö -
zös ség, nagy ban mú lik a vezetôin. A
vezetôk mu tat nak irányt, ha más -
hogy nem, ak kor a sa ját cse le ke de te -
ik kel, éle tük kel. A kö zös ség nor má -
lis eset ben eh hez iga zít ja a sa ját
belsô irány tû jét. Ha szé pen aka rom
mon da ni, a gyû lö let mág ne se tönk re -
tet te az irány tû ket – mon da Nemény
And rás. Le szö gez te: so ha nem jut ha -
tunk el idá ig új ra. A zsi dó kö zös ség
ha gyo má nya it, kul tú rá ját, ér té ke it a
vá ros éle té nek ré szé vé kell ten ni.

Szé kely Já nos me gyés püs pök
egy há zi el fog lalt sá gai mi att sze mé -
lye sen nem le he tett je len, de le vél -
ben üzent az emlékezôknek, ame lyet
Merklin Fe renc, az ese mény mo de -
rá to ra ol va sott fel. A püs pök atya eb -
ben azt ír ta, lel két a szé gyen, a fáj da -
lom és a bo csá nat ké rés töl ti el.

Ezt követôen gyász szer tar tás
kezdôdött Schöner Alfréd ve ze té sé -
vel. A fôrabbi em lé kez te tett ar ra,
hogy a zsi dó ság éle tét 613 micva,
az az pa ran cso lat irá nyít ja, ezek kö -
zül az egyik leg fon to sabb az „Ôrizd
meg és em lé kezz!” Tra gi kus vé let -
len, hogy épp 613 szom bat he lyi zsi -
dó gyer mek ve szett oda Ausch witz -
ban. Dol gos em be rek le het tek vol na,
akik tar ta lom mal gaz da gít ják a vá -
rost. Nincs a szí vünk ben bos  szú, sem
ha rag – fáj da lom, ke se rû ség és gyász
van ben ne, fo gal ma zott a fôrabbi.

El hang zott a ká dis, majd a
résztvevôk át sé tál tak a holokauszt-
emlékmûhöz, ahol ko szo rút he lyez -
tek el és fe jet haj tot tak má sok mel lett
a szom bat he lyi és a Vas me gyei ön -
kor mány zat, a kor mány hi va tal és a
zsi dó hit köz ség vezetôi.

(Ké szült a Szom bat he lyi Te le ví zió
ös  sze ál lí tá sa alap ján.)

Deb re cen
A Pás ti ut cai or to dox zsi na gó gá -

ban a hit köz ség a ha gyo mány hoz hí -
ven idén is vi rág gal kö szön töt te a
meg je lent túlélôket, akik nek a szá ma
saj nos évrôl év re csök ken. 2020-ban
csak a holokauszt-emlékfal elôtt tart -
hat tunk ren dez vényt a get tón kí vü li
sé tá val.

– Deb re cen szá má ra kü lö nö sen
tra gi kus hó nap a jú ni us. Több olyan
epi zód ra is em lé ke zünk ilyen kor a
vá ros történelmébôl, ami kor ár tat lan
em be re ket ért el a há bo rú bor zal ma.
Az elsô sze rel vé nyek is ek kor gu rul -
tak ki és in dul tak el a ha lál tá bor ok

fe lé. Ez mind an  nyi unk szé gye ne –
je len tet te ki Pus kás Ist ván al pol gár -
mes ter. – Az ál do za tok mel lett meg
kell em lé kez nünk a túlélôkrôl és
azok ról is, akik szem be sze gül tek a
go nosz ság gal, és meg pró bál ták men -
te ni em ber tár sa i kat, ta nú sá got té ve
ez ál tal ar ról, hogy az em be rek szí vé -
ben sze re tet is la ko zik – tet te hoz zá.

Horovitz Ta más há zi gaz da, a hit -
köz ség el nö ke el mond ta, hogy pél -
da ér té kû azon em be rek éle te, akik a
meg pró bál ta tá sok el le né re is ki tar -
tot tak hi tük mel lett. – 12 ezer de por -
tált ból 6 ez ren tér tek vis  sza Deb re -
cen be, új ra meg ala kít va a kö zös sé -
get. Ne künk az a fel ada tunk, hogy
to vább vi gyük az em lé kü ket, tart suk
a ha gyo má nya in kat, a val lá sun kat, és
bi zo nyít suk be, hogy a zsi dó ság min -
dig is él ni és lé tez ni fog Ma gyar or -
szá gon – emel te ki az el nök.

– Szin te a mai na pig fel fog ha tat -
lan, hogy vol tak em be rek, akik a
pusz tí tó vi lág ak ko ri vezetôivel
egyet ért ve úgy dön töt tek, hogy hat -
mil li ó val ke ve seb ben él je nek a Föl -
dön, és hat száz ezer ma gyar zsi dó ra
sincs szük ség. So sem fog juk pó tol ni
azo kat a test vé re in ket, akik Deb re ce -
nért csak tet tek, és nem el vet tek, és
csu pán an  nyi volt a bû nük, hogy zsi -
dó nak szü let tek. Má ra a leg több,
amit te he tünk ér tük, hogy ke gye let -
tel megôrizzük az em lé kü ket – hang -
sú lyoz ta Deutsch Pé ter fôrabbi.

Ma jo ros Lász ló ny. ez re des, a
MEASZ deb re ce ni el nö ke az Apa fai
lôtér 62 ál do za tá ra em lé ke zett do ku -
men tu mok fel idé zé sé vel.

A már tír ün nep ség Deutsch Pé ter
rab bi gyász imá já val zá rult a nagy
hôségben a holokauszt-emlékfal
elôtt.

A Jó zsef At ti la su gár út Deb re ce ni és Dankó Pis -
ta ut cák kö zöt ti sza ka szán, a pá ros ol da lon áll egy
szé pen fel újí tott ház, meg van vagy százesztendôs.
Fôhomlokzata élénk, de nem ri kí tó sár ga, szé pen
har mo ni zál sö tét zöld re kent ab la ka i val. Egy év ti -
zed del ezelôtti Google ut ca ké pek sze rint ak ko ri -
ban az au tó be já ró ja tég la fal ba üt kö zött, és csak a
töb bi ke rí tés sza kasz volt ere de ti ko vá csolt vas. Ma
már a ko csi já ró he lyén is szép, a töb bi rés  szel
megegyezô ko vá csolt vas ke rí tés áll. Há tul ga rázs -
ka pu, raj ta fe hér szív, a kert te lis-te le szebb nél
szebb vi rá gok kal és nö vé nyek kel, a fa lon szin tén
ko vá csolt vas zász ló tar tó, ab ban pe dig a né met bi -
ro da lom 1871–1921 kö zött ki sebb mó do sí tá sok kal
hasz nált lo bo gó ja, me lyet ta valy több né met or szá -
gi tar to mány ban be til tot tak már.

A né met bi ro dal mi zász ló ként (hi va ta los ne vén
Reichskriegsflagge) is mert lo bo gót a Né met Csá -
szár ság 1871-ben kezd te el hasz nál ni, és az elsô
vi lág há bo rút követô éve kig ezen min ta alatt har -
col tak a né met csa pa tok. 1921-ben an  nyit vál toz -
tat tak raj ta, hogy fog ták a bal felsô sa rok ban lát ha -
tó tri ko lórt és ke resz tet, és min den mást ki dob tak
a zász ló ról, a víz szin tes és függôleges fe ke te csí -
ko zást és a sast is.

Egé szen 1933-ig volt a cson kí tott lo bo gó, majd
Hit ler kan cel lár rá vá lasz tá sá val be ve zet ték a min -
den ki ál tal is mert, fe hér kör ben dön tött szvasz ti -
kás vö rös zász lót, ami ad dig a ná ci párt zász la ja
volt. 1935-tôl vis  sza tért az elôzô vál to zat is a ho -
rog ke resz tes mel lé mint nem ze ti lo bo gó, de azt
több ször mó do sí tot ták még.

El len tét ben a ho rog ke resz tes vö rös zász ló val, a
most ki akasz tott bi ro dal mi zász ló egyik ele me
sem ön kény ural mi jel kép Ma gyar or szá gon (je len -
leg ezek: ho rog ke reszt, nyi las ke reszt, SS-jel vény,
sar ló és ka la pács, öt ágú vö rös csil lag), így azt bár -

ki ki te he ti bár ho vá. Több webáruházban is be-
szerezhetô 2500 fo rint kö rü li ös  sze ge kért. (Ami
ér de kes, hogy ilyen webáruházakban jellemzôen
ho rog ke resz tes zász ló kat is le het vá sá rol ni, de
azok ról a ho rog ke resz tet lát szó lag Paintben el tün -
te tik fe hér ecset esz köz zel. Va ló szí nû leg a tény le -
ges ter mé ken már ott len ne a hír hedt jel kép is.)

A Jó zsef At ti la su gár úti há zon levô lo bo gó ról
egy Tumblr-felhasználó posz tolt nem ré gi ben.

A bi ro dal mi lo bo gó, amit egyéb ként nem hasz -
nál tak ras  szis ta vagy an ti sze mi ta kor má nyok alatt,
2020-ban ka pott iga zán új len dü let re, ami kor is
szá mos né met or szá gi, a ko ro na ví rus-jár vány el le -
ni vé de ke zés mi att tar tott tün te té sen fel tûnt, és
idôvel kvá zi moz gal mi jel kép pé vált. A zász ló oly -
an  nyi ra nép sze rû vé lett a
szélsôjobbos kö zeg ben,
hogy 2020 ôszére több
né met tar to mány – köz -
tük Ba jor or szág, Bré ma
és Al só-Szász or szág –
egy sze rû en be til tot ta.

A dön tést azért sür get -
ték a né me tek, mert 2020
au gusz tu sá ban a Covid-
korlátozások el le ni 38
ezer fôs ber li ni tün te té -
sen töb ben meg pró bál tak
be tör ni a par la ment, a
Reichstag épü le té be. A
rendôrség szá zak ra be -
csül te a cso port lét szá -
mát, a bel ügy mi nisz ter
pe dig ki je len tet te, ilyen
ese tek ben zé ró to le ran ci -
át kell al kal maz ni.

Ezt követôen négy na -

gyobb né met párt, a CDU, az SPD, az FDP és a
zöl dek áll tak ki a lo bo gó hasz ná la ta el len, mond -
ván, az ve szélyt je lent a köz rend re, és alapvetôen
a bé ke el le ni jel kép ként hasz nál ják a szélsôjob-
bosok. A ren de let ben rög zí tet ték, hogy be tilt ják az
1935-ig hasz nált né met nem ze ti lo bo gó kat, köz tük
az 1921-ig hasz nál tat is, amely je len leg a sze ge di
su gár úton lóg.

A ház nál egyéb ként sze ret tük vol na meg kér dez -
ni, hogy mi lyen cél lal van kint a lo bo gó, de a ka pun
csengô nem volt, a for gal mas su gár út mel lett pe dig
nem kezd tünk han gos szó lon ga tás ba. Amennyi ben
a tu laj do nos vagy más sze ret ne ér vel ni a hasz ná lat
mel lett, szí ve sen he lyet adunk an nak.

Szûcs Dá ni el / Szegeder
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Balassa Lász ló a sze ge di get tó -
ban szü le tett, egy pa pí rok kal le ta -
kart író asz ta lon. Azt mond ta, több
cso dá nak is be kel lett kö vet kez nie
ah hoz, hogy túl él je a holokausztot.

Balassa Lász ló szü le té se elôtt há -
rom-négy nap pal szed ték ös  sze
Hódmezôvásárhelyen a zsi dó szár -
ma zá sú la kó kat. Min den kit a zsi na -
gó gá ba vit tek. On nan gya lo gol tat ták
ki ôket a vas út ál lo más ra, ahon nan
mar ha va gon ok ba pa kol va a sze ge di
tég la gyár ban ki ala kí tott get tó ba 
transzportálták ôket.

„A va gon ba ke rült a csa lá dom is,
köz tük a ve lem min den órás édes -
anyám is. Azt az or vost, aki nél szült
vol na édes anyám, szin tén be va go ní -
roz ták. Késôbb ô se gí tett vi lág ra” –
idéz te fel az el mon dá sok ból is mert
tör té ne tet.

Jú ni us 20-án a get tó ban szü le tett
egy író asz ta lon, amit pa pí rok kal bo -
rí tot tak be. Apai nagy szü le i vel,
nagy né ném mel, uno ka báty já val,
édes any já val vé gig együtt vol tak a
get tó ban, majd a lá ge rek ben. Vé gül
ha za is így ke rül tek, de eh hez elôbb
több cso dá nak is tör tén nie kel lett.

„Az egyik cso da az volt, hogy
egy ál ta lán él ve hagy tak. Az or di bá ló
csecsemôket az SS-tisz tek nem iga -
zán sze ret ték. Akár a fal hoz is csap -
hat tak vol na, vagy egyéb mó don is
el in téz het tek vol na...” – mond ta elér -
zé ke nyül ve.

„Úgy volt, hogy min ket is Ausch -
witz ba visz nek, de Kas sá nál le bom -
báz ták a sí ne ket, ami óri á si nagy sze -
ren cse volt, mert min ket így Auszt ria
fe lé irá nyí tot tak. Bécs be ke rül tünk,
ahol több lá gert is meg jár tunk. Az
egyik tá bort le bom báz ták, me ne kül -
ni kel lett.”

Ami kor az oro szok kö ze led tek, a
né me tek pró bál ták el tün tet ni a még
élet ben ma radt zsi dó kat. Egy SS-
tiszt, aki eg ze cí roz tat ta a töb bi e ket,
oda súg ta édes any já nak, aki jól be -
szélt né me tül, hogy tûn je nek el, búj -
ja nak el.

1944. jú ni us ti zen ha to dik nap ján
volt a ná ci könyv pusz tí tás ma gya ros
kö ve té se. Az ese mény elôtt per sze
lett en nek (is) jo gi fel té te le, sem mit
nem bí zott Sztójay Dö me mi nisz ter -
el nök a vé let len re és a spon ta ne i tás -
ra. Hogy is ne? A ki rály nél kü li ki -
rály ság jog ál lam volt, nem hol mi
sza bad csa pat ok ön ké nyes és spon tán
za var gá sát ne tán elnézô ha ta lom. A
10.800-as szá mo zást vi sel te a kor-
mányfô ren de le te, mely nek a cí mé -
ben meg fo gal ma zott cél ja, tar tal ma
„...a ma gyar szel le mi élet nek a zsi dó
szerzôk írói mûveitôl va ló meg óvá -
sa” volt.

A vég re haj tás felelôse vi téz
Kolosváry-Borcsa Mi hály saj tó ügyi
kor mány biz tos lett. Ô ve zé nyel te és
sa ját kéz zel is vé gez te a „meg óvást”:
elsôre 114, az az egy száz ti zen négy
ma gyar, 34, az az har minc négy kül -
föl di zsi dó szerzô mû vét vé gez te ki.
Nem el éget ték, ha nem a vi téz a bu -
da fo ki pa pír ma lom zú zó kö vei kö zé
ve tet te azo kat, mond ván: „...elsô kö -
te les sé gem nek tar tot tam, hogy a
mérgezô zsi dó be tût ki küsz öböl jem a
ma gyar iro da lom ból..., mert ezt az
iro dal mat (már mint a zsi dót) ki kell
tép ni a ma gyar szel le mi életbôl...”
Mond ta még ezt is: „Prohászka Ot -
to kár ra és Göm bös Gyu lá ra em lé ke -
zünk, ami kor a tisz tí tás nagy mun ká -
ját ma el kezd jük...”

Di csé re tes, a kormányfônek is tet-
szô mun kát vég zett a saj tó ügyek kor -
mány biz to sa, mert leg kö ze lebb (jú -
ni us 24-én) már ô ír ta alá s. k. az
újabb ren de le tet, amel  lyel to váb bi
ma gyar és kül föl di zsi dó szerzôk al -
ko tá sa it ren del te meg sem mi sí te ni.

Az egy ko ri új ság azt ír ta, hogy hu -
szon két, tel je sen meg ra kott te her va -
gon ra ko má nya sem mi sült meg az
ak ko ri kor mány meg bí zá sá ból.

A bos to ni rab bi késelôje el len
újabb vá dak me rül tek föl, je len tet -
ték be a he lyi nyo mo zók, mi u tán a
fér fi an ti sze mi ta nézeteirôl ed dig
nem is mert té nyek lát tak nap vi lá -
got.

Jú li us ban Khaled Awad re vol ve ré -
vel gép ko csi já ba kényszerítette
Shlomo Noginski rab bit, egy Bos ton
kör nyé ki zsi dó is ko la ta ní tó ját, és ott
nyolc kés szú rás sal sú lyo san meg se -
be sí tet te.

Awadot a tá ma dást követôen el -
fog ták, a következô na pon pe dig hét
pont ban emel tek el le ne vá dat, köz -
tük sze re pelt a fegy ve res tá ma dás
gyil kos ság szán dé ká val.

A nyo mo zók ezt most két újabb
vád pont tal egé szí tet ték ki: sze mé lyi -
sé gi jo gok meg sér té se és tes ti sé rü -
lést ki vál tó fegy ve res tá ma dás.

Rachael Rollins, a Suffolk me gyei
ügyész így nyi lat ko zott a mé di á nak:
„A bí ró ság meggyôzôdése, hogy az
in ci dens az elkövetô an ti sze mi tiz -
mu sá ban gyö ke re zik. A zsi dó kö zös -
ség biz ton ság ban érez he ti ma gát,
mert min dent meg te szünk az ügy ki -
vizs gá lá sá ra.”

Margaret Hegarty nyo mo zó el -
mond ta: Awad több ismerôse ta nús -
ko dott ar ról, hogy a vád lott úgy tart -
ja, „a zsi dók fu ka rok és go no szok, és
ôk irá nyít ják a vi lá got”.

„A ta núk sze rint a gya nú sí tott
szte re o tí pi ák kal élt a fa ji cso por tok
különbözôségét illetôen, le gye nek
azok fe hé rek vagy fe ke ték, de kü lö -
nö sen ke mé nyen ki kelt a zsi dók el -
len” – tet te hoz zá Hegarty.

A Bos ton Herald sze rint a be ván -

A ko ro na ví rus-jár vány ide jén
megnôtt a zsi dó kö zös sé gi tu laj don
el le ni an ti sze mi ta at ro ci tá sok szá ma
a Tel-avi vi Egye tem éves an ti sze mi -
tiz mus-je len té se sze rint – kö zöl te a
Háárec cí mû új ság hon lap ja.

Ta valy több mint 20 szá za lék kal
meg ug rot tak a zsi dó kö zös sé gi tu laj -
don, a zsi na gó gák, a temetôk és az
em lék he lyek el le ni tá ma dá sok, ez zel
szem ben csök ken tek a zsi dók el le ni
sze mé lyes, fi zi kai tá ma dá sok, és visz -
 sza esett a zsi dók ma gán tu laj do na el -
le ni erôszakos tet tek szá ma is.

A pandémiát kísérô le zá rá sok vi -
lág szer te nem csak a zsi dó köz va gyon
el le ni tá ma dá so kat nö vel ték, ha nem
sú lyos bí tot ták az interneten köz zé tett
an ti sze mi ta meg jegy zé se ket is.

El hunyt Esther Béjarano, 
az ausch witzi lá ger ze ne kar

egy ko ri tag ja
Egy ham bur gi zsi dó kór ház ban

96 éves ko rá ban el hunyt Esther
Béjarano, aki egyi ke volt az 1943-
ban meg ala kí tott, 40 fôs nôi lá -
ger ze ne kar nak Auschwitz-Birke-
nauban. Heiko Maas né met kül -
ügy mi nisz ter így em lé ke zett meg
ró la: Esther Béjarano az an ti sze -
mi tiz mus és a rassz iz mus el le ni
harc fon tos hang ja volt.

Esther Löwy né ven szü le tett
1924. de cem ber 15-én. Ze nei te het -
sé ge ko rán meg mu tat ko zott, gyer -
mek ko rá ban zon go ráz ni ta nult.
1939-ben, 15 éve sen si ker te le nül
pró bált Pa lesz ti ná ba jut ni, ez után
mun ka tá bor ba ke rült, ahon nan 1943-ban hur col ták Ausch witz ba.

A ha lál tá bor ban egyik tag ja volt an nak a 40 fôs nôi ze ne kar nak, amely nek
az em be rek mun ká ba me ne te lé se kor és az új de por tál tak ér ke zé se kor kel lett
ze nél nie: Esther Löwy har mo ni kán ját szott. Szü le it és test vér ét a lá ger ben
meg gyil kol ták.

A vi lág há bo rú után Pa lesz ti ná ba köl tö zött, éne kes lett. Izraelbôl 1960-ban
te le pült vis  sza Né met or szág ba im már fér jes as  szony ként, két gyer mek édes -
any ja ként.

Az egész éle tét an nak szen tel te, hogy az em be rek mi nél töb bet tud ja nak
meg a vész kor szak bor zal ma i ról, a rassz iz mus, a faj gyû lö let, az an ti sze mi tiz -
mus ret te ne tes tra gé di ák ba tor kol ló következményeirôl. Egyik ala pí tó ja volt a
Nem zet kö zi Ausch witz Bi zott ság nak. Ok ta tá si in téz mé nye ket ke re sett fel,
ahol ta pasz ta la ta i ról me sélt a gye re kek nek, éne kelt ne kik, s gyak ran mon do -
gat ta: „Az az én bos  szúm, hogy já rom az is ko lá kat, és el mon dom, mi tör tént
ve lünk, hogy ne tör tén hes sen meg új ra.”

Emlékébôl fa kad jon ál dás!

Fo tó: Tö rök Já nos

Shlomo Noginski

Dina Porat, a Kan tor köz pont
vezetôje

Fo tó: Ti mes Of Israel, Miriam
Alster / Flash90

A könyvégetésrôl

Egy ro mos ház pin cé jé ben ta lál tak
me ne dé ket. A ház nak egy pú pos há -
tú ház mes te re volt, aki nek a 10 éves
kis lá nya a szár nyai alá vet te.

„Én let tem az élô játékbabája. Ez -
zel meg men tett, ugyan is édes anyám,
aki több ször is le tép te a ru há já ról a
sár ga csil la got, és ki szö kött a
pincébôl, hogy élel met sze rez zen, tí -
fu szos lett, és el kü lö ní tet ték. Nem
kap hat tam anya te jet, de a kis lány já -
ték ból fôzött ne kem tej be grízt, és az -
zal ete tett” – me sél te a tör té ne tet.

A kis lányt Ingeborg Winternek
hív ták. Né hány év vel ezelôtt az
internet se gít sé gé vel az egy ko ri kis -
lány, ak kor már túl a 80-on, meg ke -
res te a Balassa csa lá dot. Nem sok kal
késôbb Bécs ben, jó het ven év után,
ta lál koz hat tak is. Bár Lász ló csak az
elbeszélésekbôl tu dott Ingeborgról,
de egész éle té ben há lás volt ne ki.

„Sok min dent tôle tu dok, a ba bá -
zást, hogy mi ként búj tat tak ben nün -
ket. Iga zi cso da volt, hogy jó 70 év
után ta lál koz hat tunk. Az ô se gít sé gé -
vel si ke rült vé gül meg ta lál ni édes -
apám sír ját is Welsben. Saj nos
Ingeborg már nem él” – mond ta
Balassa a delmagyar.hu-nak.

Ha pa nasz kod tam en gem bán tó
vagy sértegetô va la kik re vagy va la -
ki re egy ko ron, nagy apám ez zel vi -
gasz talt: ne ke se regj, ne na gyon várj
jót senkitôl, mert min den kor min -
den re van em ber – vagy em ber nek
tûnô élô va la mi...

Tény leg, a könyv zú zók is hús-vér
em be rek vol tak, ám gon dol ko dás -
ban, ér ze lem ben, vi sel ke dés ben va -
la mi má sok...

Va jon mit csi nált az ilyen könyv -
rom bo ló em ber, ha egy dol gos nap
után csa lád já hoz ha za tért? Meg ci ró -
gat ta gyer me kei buk si ját? Meg kér -
dez te, hogy mi volt az is ko lá ban, mit
ol vas tak az nap? Az tán le ült a va cso -
rá ra te rí tett asz tal hoz? Asz ta li ima
volt-e? Ja, és mi volt va cso rá ra? Töl -
tött li ba nyak? Re mé lem, nem! Bár
egy ilyentôl min den ki telt...

Még az is, hogy a 45 utá ni szá -
mon ké rés alatt fogvatartóinak,
elítélôinek azt val lot ta: „Egyet len
ud va ri at lan szó val nem bán tot tam a

zsi dó kat, szám ta lan ta núm van, hogy
hány zsi dón se gí tet tem...”

A ná ci és egyéb könyv pusz tí tá sok
idé zé se ese tén szo kás Hei ne 1823-
ban szü le tett egy so ros ára utal ni:
„Ahol köny ve ket éget nek, ott vé gül
em be re ket is fog nak.”

Az övé it (is) 1933-ban ve tet ték
mág lyá ra a né met kul tú ra gyöngy -
sze me in felnôtt hon fi tár sai.

Még má jus ban la poz gat tam a Bu -
da pes ti Köz löny 44-es szá ma it, ame -
lyek ben Sztójay mi nisz ter el nök és
vi téz Kolosváry saj tó ügyi kor mány -
biz tos, saj tó ka ma rai el nök ren de le tei
ol vas ha tók. Ezek mel lett ott a nem
sza lon ké pes zsi dó al ko tók név so ra
is! Jól mû kö dött az ál lam gé pe zet,
hogy ké pes volt ki nyo moz ni a ma -
gya ro sí tás elôtti zsi dó ve ze ték ne ve -
ket is. A meg tisz tí tás nagy ese mé -
nye it az írott saj tó és még a film hír -
adó is rög zí tet te an no.

Nem szán dé koz tam én rög vest né -
hány sor ban meg em lé kez ni e ret te -
ne tes tettekrôl, hisz na gyobb lé leg ze -
tû fel tá ró mû re len ne szük ség. Még is
le ír tam e so ro kat, mert hi á ba ke res -
tem jú ni us kö ze pén a ma gyar írott és
di gi tá lis saj tó ban va la mi lyen uta lást,
hogy ef fé le is tör tént a ma gyar kul tú -
ra „vé del mé ben”. Nem ta lál tam ed -
dig egy betût sem ar ról, hogy vol tak
itt ilyen szé gyen le tes na pok, s re mél -
jük, ilyes mi re nem kap ha tó töb bé
sen ki sem ná lunk, sem má sutt...

Politzer Ta más

A „játékbaba” ta lál ko zott
egy ko ri megmentôjével

„Nem kel lett ne ki a pénz – öl ni akart”

dor lá si és vám ügyi hi va tal azon van,
hogy az egyip to mi ál lam pol gár sá gú
Awadot tart sák ôrizetben, mert le járt
az USA-ba szó ló di ák ví zu ma.

A ki hall ga tás so rán Awad ta gad ta
az el le ne föl ho zott vá da kat. Egy
pszi cho ló gus sze rint már ko ráb ban
men tá lis za va rok egész so rát mu tat -
ta.

Ba rá tai dur ván an ti sze mi ta vi sel -
ke dé sé re em lé kez tet tek. A zsi dó
Aidan Anderson, a gya nú sí tott ko -
ráb bi szo ba tár sa el mond ta, hogy kö -
zös kony há juk ban rá tá madt.

Noginski csa lá di kör ben lá ba do zik
oda ha za. Cso dá nak tart ja, hogy élet -
ben ma radt.

Benzion Laskin, az ál do zat fi vé re
azt mond ta az Algemeinernek, hogy
nincs két sé ge az an ti sze mi ta in dí ték
felôl: „Nem kel lett ne ki se pénz, se
sem mi. Öl ni akart.”

Bassa Lász ló / Szom bat

Nôtt a zsi dó tu laj don el le ni
at ro ci tá sok szá ma

A je len tés készítôi sze rint azért
nôhetett meg ötöd ével a zsi na gó gák,
zsi dó temetôk, holokauszt-emlék-
mûvek és más zsi dó em lék he lyek el -
le ni ak ci ók szá ma, mert ezek a he lyek
zár va vol tak, a zár lat mi att gyak ran
nem áll tak vé de lem alatt, és kön  nyû
pré dá já vá vál hat tak az an ti sze mi ta
zak la tók nak.

A temetôk és em lék he lyek el le ni tá -
ma dá sok szá ma a 2019-es 77-rôl
2020-ban 96-ra, a zsi na gó gák meg -
ron gá lá sá nak szá ma pe dig 53-ról 63-
ra emel ke dett. A leg több an ti sze mi ta
in ci denst az Egye sült Ál la mok ban
(119 eset) és Né met or szág ban (59
eset) re giszt rál ták.

Sú lyos bod tak az an ti sze mi ta meg -
jegy zé sek a kö zös sé gi mé di á ban és
más internetes hon la po kon.

Elôítéletek, ba bo nák, fé lel mek és
bi zarr el mé le tek je len tek meg – vé le -
ke dett a ta nul mányt szerkesztô Dina
Porat, a Kan tor köz pont vezetôje.
Ke mé nyek és vér lá zí tó ak vol tak az
an ti sze mi tiz mus ver bá lis és vi zu á lis
meg nyil vá nu lá sai – tet te hoz zá.

A zsi dó kat és az iz ra e li e ket vá dol -
ták meg a fertôzés lét re ho zá sá val és
el ter jesz té sé vel, és judeovírusnak
(zsi dó ví rus nak) ne vez ték el a Covid-
19-et. Ugyan ak kor az an ti sze mi ta
okok ból el kö ve tett erôszakos ese mé -
nyek szá ma a 2019-es 456-ról 2020-
ra 371-re esett vis  sza a vi lá gon, és a
zsi dók ma gán tu laj do ná ban be kö vet -
ke zett kár is 84-re csök kent a ko ráb bi
130-ról.

A Tel-aviv-i Egye tem nek a kor társ
eu ró pai zsi dó ság ta nul má nyo zá sát
szol gá ló Kan tor köz pont ja min den
év ben ki ad ja az an ti sze mi tiz mus
hely ze tét elemzô je len té sét Iz ra el
holokauszt-emléknapjának elôes-
téjén.

Shiri Zsu zsa / MTI
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Elôször lesz csak nôkbôl ál ló
harc ko csi zó egy ség 

az egyip to mi ha tá ron
Elôször lesz olyan harc ko csi az egyip to mi ha tá ron, ame lyen ki zá ró lag nôk

fog nak szol gál ni. A dön tés an nak el le né re szü le tett a nôi har ci egységrôl,
hogy az IDF to vább ra is bi zony ta lan ab ban, si ke res volt-e a leg újabb kí sér le -
ti prog ram, amely nek so rán igye kez tek in teg rál ni a nôket a páncéloshadtest-
be.

2018 jú ni u sá ban zá rult le az elsô kí sér le ti prog ram, amely nek cél ja az volt,
hogy a nôket is ki ké pez zék tan kok ve ze té sé re. Ek kor négy harckocsi-
parancsnokként dip lo má zó nôi ka to na és a tel jes prog ram két har ma da tel je -
sí tet te si ke re sen a tan fo lya mot. 2019 áp ri li sá ban azon ban a ka to na ság be je -
len tet te, hogy a pró ba prog ram lát szó la gos si ke re el le né re ez nem foly ta tó dik,
és a kép zett nôk nem kap hat nak ilyen mun kát a had test ben, ír ja a jpost.com
nyo mán a Ki bic.

2020 ele jén vizs gá la tot in dí tot tak az zal kap cso lat ban, hogy a kép zés ered -
mé nye it szán dé ko san tor zí tot ták-e an nak ér de ké ben, hogy si ker te len nek tûn -
jön.

2020 no vem be ré ben az IDF meg kezd te a fel ké szü lést a prog ram má so dik
for du ló já ra, szá mos vál toz ta tás sal, be le ért ve a nôk ma gas sá gá nak és sú lyá nak
kor lá to zá sát, va la mint az ope ra tív mis  szi ók idôtartamát.

A prog ram vár ha tó an 2022-ben zá rul le, ak kor szü le tik majd dön tés a tan -
kok ban szol gá ló nôkrôl.

A hír el lent mon dá sos fo gad ta tás ban ré sze sült. Nimrod Israely, a Biofeed
Israel ve zér igaz ga tó ja a Twitteren kí vánt sok si kert a tan fo lya mon vég zett
nôknek, és azt mond ta, hogy „csak a szak mai ki vá ló ság a fon tos”.

Má sok ke vés bé vol tak lel ke sek. A be jegy zés re adott egyik vá lasz sze rint a
nôi harc ko csi sok lé te zé se az egész páncéloshadtest szá má ra sér tést je lent.

Ez a tör té nel mi hír csak egy a kö zel múlt ban a ne mek kö zöt ti egyenlôség je -
gyé ben az IDF-ben vég re haj tott vál toz ta tá sok kö zül.

Ta valy ok tó ber ben az IDF be je len tet te, hogy a Combat Intelligence
Collection Corps 10 nôi ka to ná ja ope ra tív dróncsapatot al kot az észa ki ha tá -
ron ál lo má so zó, ko ráb ban csak fér fi ak ból ál ló zász ló alj nál, lehetôvé té ve szá -
muk ra, hogy át kel je nek Li ba non ba, ami ko ráb ban ki zá ró lag fér fi ak szá má ra
volt fenn tart va.

A már ci u si nem zet kö zi nônap al kal má val tar tott meg be szé lé sen a ve zér ka -
ri fônök, Aviv Kohavi al tá bor nagy be je len tet te azt a szán dé kát is, hogy az
elkövetkezô öt év ben 50%-kal eme li a nôi vezetô tisztségviselôk szá mát, és
uta sí tot ta a had se re get, hogy mi nél több nôt al kal maz zon az IDF tech no ló gi -
ai és kiberrel kap cso la tos po zí ci ó i ban is.

Van nak azon ban még min dig olya nok, akik ke vés bé örül nek a fejlôdésnek.
Alig né hány órá val a hír elôtt Uri Maklev, az Egye sült Tó ra Judaizmus párt

képviselôje a kneszetben fi gyel mez tet te az IDF-ben szol gá ló nôket ar ra, hogy
a ter mé szet nem rá juk szab ta ezt a te vé keny sé get.

Vé le mé nyét azon ban csak a la kos ság ki sebb sé ge oszt ja – de rül ki a
Geocartography Knowledge ál tal az év ele jén vég zett felmérésbôl, amely sze -
rint a szé le sebb tár sa da lom több mint 70%-a tá mo gat ta, hogy nôk is kap has -
sa nak har ci sze re pe ket, és csak 11%-uk val lot ta, hogy nôknek egy ál ta lán nem
sza bad na szol gál ni uk az IDF-ben.

A vi lá gon elsôként al kal maz ha -
tott az iz ra e li haderô (IDF) tel jes
mér ték ben mes ter sé ges in tel li gen -
ci á val mûködô har ci drónokat a
pa lesz ti nok kal foly ta tott konf lik -
tus so rán – ír ja az Interesting
Engineering nyo mán a Portfolio.

Iz ra el már ko ráb ban is hasz nált
fél au to ma ta drónokat, ame lyek ké -
pe sek vol tak be mér ni és meg tá mad ni
az el len sé ges csa pa to kat, ezen ro bo -
tok mû köd te té se azon ban még igé -
nyel te az em be ri köz re mû kö dést. A
mes ter sé ges in tel li gen cia alap ján
mûködô ro bo tok ese té ben azon ban
er re sincs szük ség, mi vel a drónokat

felderítô egységektôl, il let ve mû hol -
dak tól ka pott in for má ci ók ve zér lik.

A raj ban repülô drónok ké pe sek
önál ló an fel de rí te ni és meg tá mad ni
az el len sé get, de szük ség ese tén ön -
ma gu kat is fel rob bant ják. A leg újabb
mo del lek ese té ben már az sem je lent
prob lé mát, ha va la me lyik drónt a raj -
ból meg sem mi sí tik, a töb bi egy ség
en nek el le né re is tud ja foly tat ni a
kül de tést.

Szá mos szer ve zet, köz tük a
Human Rights Watch is kam pányt
in dí tott a „gyil kos ro bo tok nak” ne -
ve zett, tel jes mér ték ben önál ló an
mûködô drónokkal szem ben, ame -

Foly ta tó dik 
a Hercog-
dinasztia

Fel es kü dött és a ke dé lyek csil la -
pí tá sát kér te a hon atyák tól Jichák
Hercog, Iz ra el 11. államfôje Je ru -
zsá lem ben.

A 61 éves új ál lam el nök a tiszt sé -
get hét évig betöltô Ruvén Rivlint
kö ve ti. Hercogot jú ni us 2-án vá lasz -
tot ta meg elsöprô több ség gel az iz ra -
e li par la ment, a kneszet 120
képviselôje.

Az MTI tá jé koz ta tá sa sze rint az új
államfô csa lád ja 107 éves Bib li á ján
tet te le es kü jét, ugyan azon, ame lyen
1983-ban édes ap ja, Iz ra el ha to dik
államfôje, Chájim Hercog is fel es kü -
dött. Nagy ap ja, Jichák HaLevi
Hercog 1936-tôl 1959-ig Iz ra el
askenázi fôrabbija volt.

Hercog es kü té te le után a tá vo zó és
az új el nök meg ölel te egy mást, majd
sófárt fúj tak a hét éven te ismétlôdô
leg fon to sabb ál la mi ôrségváltás tisz -
te le té re a kneszet plé nu mán.

Jichák Hercog az ös  szes iz ra e li té -
vé csa tor nán élô adás ban köz ve tí tett
szer tar tás után tár sa dal mi meg bé ké -

Rivlin 
ál sza káll ban
Ruvén Rivlin el nök hét éves man -

dá tu ma vé gé re ért. A poszt utód já -
nak, Jichák Hercognak történô át -

adá sa elôtt a Sabak biz ton sá gi szol -
gá lat köz zé tett egy fo tót, ame lyen
Rivlin erôsen ál cáz va lát ha tó, hogy
el ve gyül hes sen a ci vi lek kö zött, ír ja
az ujkelet.live.

A ké pen az ál ta lá ban fris sen bo rot -
vált és fe hér ha jú 81 éves Rivlin vas -
tag sö tét pa ró kát és bo zon tos sza kál -
lat vi sel. A hát tér ben lévô ci vil ru -
hás, el ho má lyo sí tott ar cú em be rek a
Sabak fe dett ügy nö kei.

,, Az el nök több órán át tel jes név -
te len sé get él ve zett a Sabak ope ra tív
mun ka tár sai mel lett, akik jól ki van -
nak ké pez ve a fe dett mun ká ra, az az a
lát ha tat lan vé de lem re” – kö zöl te a
biz ton sá gi szol gá lat.

A Sabak nem árul ta el, hogy hol és
mi kor ké szült a fo tó.

Mes ter sé ges in tel li gen ci á val
mûködô har ci drónokat is 

be ve tett Iz ra el a Hamász el len

lyek al kal ma zá sa vé le mé nyük sze -
rint el len té tes az alapvetô em be ri jo -
gok kal. En nek je gyé ben több bí rá lat
is ért a kö zel múlt ban olyan or szá go -
kat, mint Kí na, Iz ra el, Dél-Ko rea,
Orosz or szág, az Egye sült Ki rály ság
vagy az Egye sült Ál la mok, ame lyek
je len leg ilyen fegy ve rek ki fej lesz té -
sé vel és gyár tá sá val kí sér le tez nek.

lést és az Iz ra elt meg osz tó el len té tek
át hi da lá sát sürgetô be szé det mon -
dott, amely ben az el múlt két év sú -
lyos meg osz tott sá ga és négy vá lasz -
tá si for du ló ja után a ke dé lyek le csen -
de sí té sét kér te mind a Naftali
Bennett és Jair Lapid ve zet te kor -
mány, mind a Ben já min Netanjahu
irá nyí tot ta el len zék képviselôitôl.

Hercog elôtt Ruvén Rivlin ér zel -
mes bú csú be szé dét fel áll va tap sol ták
meg a hon atyák. A jobb- és a bal ol -
da li, va la mint a cent ris ta, a zsi dó és
az arab pár tok együtt kö szön ték meg
Rivlinnek hét éves, az ár kok be te me -
té sét és a tár sa dal mi egy sé get cél zó
mun ká ját.

Az új el nök be ik ta tá si ce re mó nia -
so ro za tá nak elsô ál lo má sa Ruvén
Rivlin, az elôd mell szob rá nak fel -
ava tá sa volt az ál lam el nö ki re zi den -
cia kert jé ben, ahol Iz ra el ös  szes
államfôjének szo bor má sát fel ál lí tot -
ták, s ahon nan Móse Kacav szob rát
el tá vo lí tot ták bí ró sá gi el íté lé se után,
még mielôtt meg kezd te a sze xu á lis
bûn cse lek mé nyek mi att rá ki sza bott
bör tön bün te tés le töl té sét.

Rivlin kép má sa alá a következô,
tôle szár ma zó idé ze tet vés ték: „Nem
ért he ted meg anél kül, hogy meg hall -
gat nád. Meg ér tés nél kül pe dig nem
le het ja ví ta ni a dol go kon.”

Az es kü el mon dá sa elôtt a kneszet
ud va rán tar tott be vo nu lá si ce re mó ni -
át meg za var ta a szem köz ti dom bon
tüntetôk za ja, akik azért til ta koz tak,
mert Hercog a volt mi nisz ter el nök,
Ben já min Netanjahu ko ráb bi szó-

vivôjét, Naor Jechiát ne vez te ki
ugyan er re a poszt ra.

A de monst rá lók sze rint Jechia elôzô
mun ká ja so rán ré sze se volt meg osz tó,
ha zug és uszí tó kam pá nyok nak, ezért
el fo gad ha tat lan a ki ne ve zé se er re az
or szág la kos sá gát egy ség be for rasz ta -
ni hi va tott fel adat ra.

Hercog 2018 óta a Szochnut, az
egész vi lág zsi dó di asz pó rá ját ös  sze -
fo gó ügy nök ség el nö ke, de elôtte
2013-tól a szo ci ál de mok ra ta Mun ka -
párt vezetôje és kormányfôjelöltje,
egy ben a par la men ti el len zék vezetô-
je volt.

Iz ra el ben az ál lam el nök fôként
rep re zen ta tív fel ada to kat lát el szer -
tar tá so kon és ün nep sé ge ken, de a
par la men ti vá lasz tá sok után ô ne ve zi
meg és ké ri fel kor mány ala kí tás ra az
ál ta la leg in kább ko a lí ció ké pes nek
ítélt je löl tet, és ô dönt a ke gyel mi
kérvényekrôl is.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Jichák Hercog

Fagy lalt sok van, 
or szág csak egy

A Ben & Jerry’s fagy lalt cég be je len tet te, be fe je zi ter mé kei ér té ke sí té -
sét Jú de á ban és Szamáriában.

,, A Ben & Jerry’s meg szün te ti fagy lalt jai ér té ke sí té sét a meg szállt pa lesz -
tin te rü le ten” – je len tet te ki a cég az ujkelet.live tu dó sí tá sa sze rint. ,, Úgy gon -
dol juk, nincs össz hang ban az ér té ke ink kel, hogy a Ben & Jerry’s fagy lal tot a
meg szállt pa lesz tin te rü le ten ér té ke sít sük. Hall juk és el is mer jük a ra jon gó ink
és meg bíz ha tó part ne re ink ál tal ve lünk meg osz tott ag gá lyo kat is” – áll a köz -
le mény ben.

,, Hosszú tá vú part ner sé get foly ta tunk en ge dé lye sünk kel, aki a Ben &
Jerry’s fagy lal tot Iz ra el ben gyárt ja és ter jesz ti a ré gi ó ban. Dol go zunk en nek a
meg vál toz ta tá sán, ezért tá jé koz tat tuk az en ge dé lye sün ket, hogy nem hosz -
 szab bít juk meg a licencszerzôdést, ami kor az a jövô év vé gén le jár.”

,, Bár a Ben & Jerry’s-t már nem fog ják árul ni a meg szállt pa lesz tin te rü le -
te ken, Iz ra el ben je len ma ra dunk egy má sik meg ál la po dás ke re té ben. Amint
ké szen ál lunk, fris sí tést te szünk köz zé ez zel kap cso lat ban” – zár ta köz le mé -
nyét a cég.

A Ben & Jerry’s nem árul ta el, mit ért pon to san ,, megszállt pa lesz tin te rü -
le ten”.

A fagy lalt je len le gi iz ra e li for gal ma zó ja el ítél te a cég dön té sét.
„A dön tés tel jes ség gel el fo gad ha tat lan. A Ben & Jerry’s International úgy

dön tött, hogy más fél év múl va nem hos  szab bít ja meg a ve lünk kö tött meg ál -
la po dást, mi u tán vis  sza uta sí tot tuk kö ve te lé sü ket az Iz ra el-szer te történô ter -
jesz tés le ál lí tá sá ra. Ar ra kér jük az iz ra e li kor mányt és a fo gyasz tó kat, ne
hagy ják, hogy boj kot tál ják Iz ra elt. A fa gyit hagy ják ki a po li ti ká ból.”

A for gal ma zó ar ra kér te az iz ra e li e ket, hogy ve gye nek hely ben gyár tott
fagy lal tot.

Naftali Bennett mi -
nisz ter el nök a követ-
kezô nyi lat ko za tot
ad ta ki:

,, Fagylalt sok van,
or szág csak egy van
szá munk ra. A Ben &
Jerry’s úgy dön tött,
hogy Iz ra el-el le nes
fagy lalt nak minôsíti
ma gát. Ez er köl csi leg
té ves dön tés, és azt
hi szem, üz le ti hi bá -
nak is fog bi zo nyul ni.
Iz ra el boj kott ja – egy
ter ro ris ta szi ge tek kel
kö rül vett de mok rá ci -
áé – tel jes út vesz tést
tük röz. A boj kott
nem mû kö dik, és
nem is fog mû köd ni.
Tel jes erônkkel küz -
de ni fo gunk el le ne.”
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Árul ja el ne kem, Emil bá csi, hogy mi lyen meg -
fon to lás ból ad ja-ve szi a la ká so kat egy re-

más ra? Is me rem a vé tel ára kat és az el adás kor
szer zett be vé telt, az újabb la kás vé tel árát, a köl -
töz kö dés pénz ben van, ak kor még nem be szél tem
az ügy vé di és egyéb költségekrôl. Ezek is me re té -
ben nagy hasz not nem lá tok az ak ci ó i ban.

Csur ran-csep pen va la mi, ne félt sen en gem.
Sok oka van an nak, hogy fél éven te, éven te ve -
szek, el adok. Néz ze, kettônknek elég egy kis gar -
zon. Le gyen ben ne tea kony ha, fürdô, egy szo ba,
köz pon ti fû tés és slussz. Min dig úgy ve szek, hogy
az el adó hagy ja ott ne kem az ágyat, két fo telt és
va la mi szek rény fé lét. Még örül is ne ki, mert nem
kell fog lal koz nia a ré gi cuc cok kal. Edényt, ágy -
ne mût vi szünk, eh hez elég a ta xi, egy óra alatt
ripsz-ropsz meg van a köl tö zés. Nem, fes tet ni
csak rit kán szok tam, mert ar ra is fi gye lek, ne le -
gyen el ha nya golt az újabb la kás. De nem is ezt
kér dez te. Néz ze, ha va la mi olyas mit hal lok a
lépcsôházban a há tam mö gött sut tog ni, hogy na,
az öreg biboldó már megint... na ak kor én ke re -
sek egy újabb la kást. Vagy már olyan is volt,
hogy Val ter, a fi unk, job ban mond va a fe le sé gem
fia, el jött Bonn ból lá to ga tó ba. Más nap hal lom,
hogy az aj tónk elôtt két vén as  szony hü le de zik:
nem elég a vén zsi dó meg a platinaszôke, lúd tal -
pas, né me tül ka rat  tyo ló as  szo nya, még ide hoz -
nak egy olyan né ger for ma pa sast is. Vagy más:
min den áron emel ni akar ták a kö zös költ sé gün -
ket, mert hogy mi feszt jö vünk-me gyünk a lift tel,
hal lott már ilyet? A leg utób bi la kás ról ki de rült,
hogy a há zat ba u xit be ton ból épí tet ték. Hát kö -
szö nöm szé pen, en gem hi á ba nyug ta tott há rom
mér nök is, nem hi szem el, hogy nem por lad el a
tar tó fal, nem dôl ös  sze a ház egy szer. Én nem

A pszi cho ló gi ai té má jú köny vek,
tar tal mak arany ko rát él jük. Sok
olyan pszi cho ló gus, pszi chi á ter mû -
vét ad ják ki új ra (ma gyar nyel ven
is), akik már sok éve nin cse nek kö -
zöt tünk. 

Az egyik is mét fel fe de zett szerzô a
logoterápiának, a pszi cho te rá pia har -
ma dik bé csi is ko lá já nak (Fre ud és
Adler után) meg ala pí tó ja, Vik tor
Frankl. Je len írás ban rö vi den át néz -
zük éle té nek leg fon to sabb ál lo má sa it.

Vik tor Emil Frankl 1905. már ci us
26-án szü le tett egy há rom gyer me kes
csa lád középsô gyer me ke ként Bécs -
ben. Édes any ja Prá gá ból szár ma zott,
édes ap ja pe dig, aki ez idô tájt a Szo -
ci á lis Mi nisz té ri um nál ma gas po zí ci -
ót töl tött be, Dél-Mor va or szág ból. Az
elsô vi lág há bo rú ide jén an  nyi ra el sze -
gé nyed tek, hogy a gye re kek nek
idônként ételt kel lett kol dul ni uk. Kö -
zép is ko lás évei alatt Frankl az al kal -
ma zott pszi cho ló gi á ról szó ló nyil vá -
nos elôadásokon vett részt, majd le -
ve le ket kez dett ír ni Sigmund Fre ud -
nak. Ti zen öt éves ko rá ban meg tar tot -
ta elsô elôadását, mely nek té má ja az
élet ér tel me volt. Két év vel késôbb
már az adleristák (Alfred Adler
követôi) tá bo rát erôsítette, akik a tár -
sa dal mi és kö zös sé gi re form fon tos -
sá gát hang sú lyoz ták. Frankl 1924-tôl
a Bé csi Egye tem Or vos tu do má nyi
Ka rán ta nult, és az oszt rák szo ci a lis ta
kö zép is ko lai hall ga tók szö vet sé gé nek
szóvivôje lett. Rend sze re sen részt
vett a bé csi Cafe Sil ler ben az Alfred
Adler Kör ülé se in, ahol leg fi a ta labb
tag ként a Benjamin be ce ne vet kap ta.

Hu szon egy éves ko rá ban már kong -
res  szu so kon tar tott elôadást Düs sel -
dorf ban, Frank furt ban és Ber lin ben.
Eze ken fej tet te ki elsô íz ben a lé lek -
gyó gyí tás ér te lem köz pon tú meg kö ze -
lí té sét, mely re a logoterápia ki fe je zést
al kal maz ta, a gö rög logosz, az az ér te -
lem szó ra utal va ez zel. Nem sok kal
ez után Alfred Adlerhez fûzôdô kap -
cso la ta rom la ni kez dett, kri ti ká val élt
ugyan is an nak in di vi du a lis ta meg kö -
ze lí té sé vel szem ben. Fej lesz té si ja vas -
la ta it Adler nem fo gad ta el, emi att ki
is zár ták az Adler-körbôl.

1928-ban szá mos is mert pszi cho ló -
gus rész vé te lé vel in gye nes ta nács adó
köz pon to kat szer ve zett serdülôk ré -
szé re. 1930-ban az is ko lai tan év vé -
gé re segítô mun ká já nak köszön-
hetôen jelentôsen csök kent a di á kok
kö ré ben el kö ve tett ön gyil kos ság ok
szá ma. Köz ben Ber lin be hív ták
elôadni, de Prá ga és Bu da pest is tárt
ka rok kal vár ta. Dip lo má já nak meg -
szer zé sét követôen Frankl or vo si kar -
ri er jét a Nathaniel Roth schild Ala pít -
vány ál tal ala pí tott bé csi Ne u ro ló gi ai
Kór ház ban, a Maria-Theresien-
Schlösslnél kezd te 1931-ben. A

Fo tó in végigkövethetô Sze ged
hu sza dik szá za di tör té nel me: a
Sze ge di Sza bad té ri Já té kok kez de -
tei, Szent-Györ gyi Al bert éle té nek
pil la na tai, a vá ros tör té nel mi sors -
for du ló inak do ku men tu mai. A
Sze ge di Tü kör elôvett né há nyat
ezekbôl a képekbôl.

Ál lí tá sa sze rint vé let le nek so ra
volt az éle te az 1899-ben Te mes vá -
ron szü le tett Liebmann Bé lá nak. Ott
volt az elsô vi lág há bo rú ban
Doberdónál. Több ki tün te tést is ka -
pott, köz tük a né met vas ke resz tet.
Meg be te ge dett spa nyol nát há ban, de
le gyûr te a gyil kos kórt. Le ron gyo -
lód va, cson tig le fogy va ke rült ha za
1918 ka rá cso nyán. Egy in ter jú ban
fel idéz te: ami kor 1919-ben a
szülôvárosa fö lött el re pült egy Zep -
pe lin, föl kap ta a báty ja gé pét, el kat -
tin tot ta, majd a lég ha jó két perc múl -
va ki gyul ladt és da ra bok ra hul lott. A
ké pet be vit te a Te mes vá ri Hír lap
szerkesztôségébe. Ez volt az elsô fo -
tó ja, ami így je lent meg: „A né met
óri ás lég ha jó le zu hant. Fény ké pez te:
Liebmann Bé la.”

Meg je lent a Ges ta po
Volt idô, ami kor hat pes ti lap –

köz tük a Szín há zi Élet, a Tol nai Vi -
lág lap ja és a Pes ti Hír lap – fo tó sa -
ként dol go zott. 1922-ben köl tö zött
Sze ged re, ahol meg is mer ke dett Mó -
ra Fe renc cel, Ju hász Gyu lá val és Jó -
zsef At ti lá val is.

A Sze ge di Sza bad té ri Já té kok
elôadásait az in du lás tól, 1931-tôl
nyo mon kö vet te. Ami kor Szent-
Györ gyi Al bert 1937-ben No bel-dí -
jat ka pott, a la bo ra tó ri u má ban ké -
szült fo tói be jár ták az egész vi lá got.

Az tán jöt tek a ke gyet len, sö tét
évek.

Liebmann Bé la öt mun ka tá bort és
egy in ter ná ló tá bort járt meg. Ál lí tá sa
sze rint a né met vas ke reszt egy ide ig
vé dett sé get je len tett ne ki.

„Ami kor 1944-ben a Ges ta po
meg je lent a la ká so mon, meg mu tat -
tam Vil mos csá szár 1918-as alá írá sát
az ok má nyon, amely bi zo nyí tot ta,
hogy száz húsz né met ka to nát men -
tet tem meg a Piavénál.” El mond ta:
az in ter ná ló tá bor ban az ôrnagy lát ni
akar ta azt a zsi dót, aki nek hat vi téz -
sé gi ér me van. „Ke zet nyúj tott, és
azt mond ta: »Örülnék, ha élet ben
ma rad na, ma ga megérdemelné«.”
Eköz ben az ôrnagy ha lom ra gyil kol -
ta a zsi dó kat.

A semmibôl is tör té nést va rá zsolt
Hu szon öt éve hunyt el Liebmann Bé la

Fe le sé gét és tíz éves kis lá nyát
agyonlôtték a né me tek

Sze ge den a zsi na gó ga kö rül, a Bús
Pá ter (ma Bo lyai Já nos), a Jó si ka, a
Ko ro na (ma Haj nó czy), a Mar git
(ma Gu ten berg), a Pol gár (ma Go -
gol) ut cá ban és a Va lé ria (ma Bar tók)
té ren volt a desz ka ke rí tés sel kör be -
ke rí tett get tó, mely be egyet len ka pun
le he tett be jut ni, a szé lé re esô ut cai
ab la ko kat pe dig fe hér re me szel ték.
Az el kü lö ní tett te rü le tet, aho vá kö zel
négy ezer em bert zsú fol tak ös  sze, a
rendôrség ôrizte.

Liebmann Bé la elsô fe le sé gét,
Hor to bá gyi Sze ré nát és tíz éves kis lá -
nyát, Fló rát a get tó ba vit ték, majd
har minc sze ge di zsi dó val együtt
Auszt ri á ba ke rül tek. „Nem vár ták
meg, míg az oro szok meg ér kez nek,
ha nem elé bük in dul tak az or szág -
úton. He lyet tük egy SS mo to ros kü -
lö nít mén  nyel ta lál koz tak. Mind a
har minc két sze ge dit a domb ol dal ba
ál lí tot ták a né me tek, és agyonlôtték.
Ami kor meg tud tam, elôször érez tem
úgy, hogy föl adom” – em lé ke zett
Liebmann.

Sakk te het ség má so dik fe le ség
Ál lí tá sa sze rint két pil lér re épült az

éle te: a fény ké pe zés re és a sakk ra.
Büsz ke volt ar ra, hogy már hat éve -
sen mat tol ta a felnôtteket. Má so dik
fe le sé ge rend kí vü li sakk te het ség
volt.

„Mond tam ne ki, Emike, ha meg -
nye red az or szá gos baj nok sá got, fe -
le sé gül vesz lek. Or szá gos baj nok
lett, men tünk az anyakönyv-
vezetôhöz.”

Má so dik fe le sé gé vel, aki 1980-ban
hunyt el köz le ke dé si bal eset ben (el -
ütöt te egy au tó Sze ge den), húsz évig
élt bol dog há zas ság ban.

Ami nem ír ha tó le
Liebmann Bé la így val lott a saj tó -

fo tó szerepérôl:
„A jó fo tó eme li a lap ér té két, és

meg mu tat ja azt is, ami nem ír ha tó le.
Min den jó fo tó egy ben do ku men tum
is, elôfordulhat, mint az én pá lyá mon
elôfordult, hogy egye dül ál ló do ku -
men tum.”

Le he tet len ség föl so rol ni, hogy ki -
ket örö kí tett meg Liebmann. Fo tóz ta
Bar tók Bé lát, Ko dály Zol tánt,
Mascagnit, Le hárt, Kál mán Im rét,
Mó ra Fe ren cet, Löw Im má nu elt,
Karády Ka ta lint, Tolnay Klá rit,
Ruttkai Évát.

Sze rin te egy fo tó ri por ter az zal lesz
kró ni kás sá, hogy ott van min den ese -
mé nyen, ame lyen tör té nik va la mi,
meg örö kít min den kit, aki vel tör té nik
va la mi, és a semmibôl is tör té nést va -
rá zsol, pe dig „csak ” fo tó pa pír ra ve tí -
ti a pil la na tot, ame lyet meg él. A ké -
pek pe dig év ti ze dek múl tán is em lé -
kez tet nek: a mun ka szol gá lat ra, a sza -
bad té ri ze ne ka rát inst ru á ló Ko dály ra,
a szét bom bá zott Sze ged re. Mi az iga -
zán sza bad nyil vá nos ság, ha nem az,
amit ma ga te remt az em ber?

Liebmann Bé la hu szon öt éve,
1996-ban hunyt el. Sze ge den nyug -
szik, a zsi dó temetôben.

(A cikk A sze ge di zsi dó ság és a fo -
to grá fia cí mû könyv és ko ra be li új -
ság cik kek alap ján ké szült. Fo tó: Mó -
ra Fe renc Mú ze um)

Sza bó C. Szi lárd / Szeged.hu

Emil és Cha gall
vá rom meg. Olyan is volt per sze, hogy a fog or -
vo sunk meg tud ta, hol la kunk, kér dez te, van-e
ott el adó la kás. Mond tam, én el ad nám.
Zsebbôl, al ku nél kül ki fi zet te a dok tor, ke res -
tem majd egy mil li ót, nu. Így men nek a dol gok.
Most egyéb iránt az van, hogy me gyünk Iz ra el -
be. Örö köl tem ott, Petah Tikván egy kis la kást
apám uno ka test vé re után. Jobb lesz ott ne künk,
Pest már bü dös ne kem, és nem csak a levegô-
je...

Mi ért né ge rez tek a szom szé dok?
Ha jaj, ré gi tör té net ez. Ha kí ván csi, én el me -

sé lem. Negy ven öt má ju sá ban ugye fel sza ba -
dul tunk Buchenwaldban. Én elég rossz bôrben
vol tam, de el in dul tam ha za. Ha za? Szó val Ma -
gyar or szág ba. A vas út ál lo má son már nem tud -
tam fel száll ni a vo nat ra, el ájul tam a
gyengeségtôl, a láz tól, kór ház ba ke rül tem. Öt -
fé le nya va lyám volt, kép zel he ti. Ame ri kai fel -
ügye let alatt mû kö dött a kór ház, leg alább öt -
ven volt fog lyot ápol tak vagy te met tek... Sze -
ren csém volt, he tek múl va fel ja vul tam. És be -
le sze ret tem a kis né met ápo ló sveszterbe,
nôvérbe. Nem mond tam ugyan ne ki, de sejt het -
te, mert foly ton mo soly gott rám, és na gyon
gon do mat vi sel te. Mit ad a Teremtô, egy szer
csak bús ko mor lesz, ki sírt sze mek kel te szi a
dol gát, már nem olyan lel ke sen, mint ko ráb -
ban, és rám se néz! Öt ször meg kér dez tem, mi
baj van, mi re le ült az ágyam ra, és el sír ta: ál -
la po tos az egyik ame ri kai ka to ná tól, akit köz -
ben már el ve zé nyel tek, nem lesz ap ja a gye rek -
nek... A ka to na ság nem haj lan dó el árul ni a

szeretôje ne vét, cí mét. Úgy vet tem ész re, jót
tett ne ki, hogy el me sél te ne kem a gond ját, mert
az tán min den nap so kat be szél get tünk, mit is
ké ne ten nie. Két hét múl va dön töt tem, el ve -
szem fe le sé gül. Ös  sze há za sod tunk, a har ma dik
hó nap ban járt. Ô ma radt nôvér, en gem a
gyógy ulás után fel vet tek a kór ház ba ta ka rí tó -
nak. Kap tunk egy szo bács kát az alag sor ban,
ahol a nôvérek lak tak. So kat nem kel lett men -
ni, ami kor jöt tek a szü lé si fáj dal mak. Fi út
szült. Kö zel öt ki ló sat. A né ger ôrmester apu ka
örült vol na biz to san, ha lát ja. Én is örül tem,
na gyon édes gyer mek volt. Sen ki nem pisz kált,
csú folt ben nün ket, hogy nem szôke, nem kék
sze mû gyer me ket to lo ga tunk ba ba ko csi ban, vi -
szünk óvo dá ba, is ko lá ba. Tény leg nem. Ami kor
Val ter le érett sé gi zett, be köl töz tünk Bonn ba, In -
ge ma radt ápolónô, én egy or vo si mû sze rek kel
kereskedô cég nél let tem uta zó ügy nök. Elég jól
ke res tünk, szép, ké nyel mes la kást bé rel tünk.
Val ter fi unk be irat ko zott a fog or vo si ra. Ott
már hal lott, hal lot tunk ezt-azt a szí né re mon -
da ni, de nem volt ve szé lyes. Szo mor kás gye rek
volt. Tud ta ugye, hogy nem én va gyok az ap ja,
nem akar ta so ha el hin ni, hogy nem tud juk fel -
ku tat ni az iga zit... Fog or vos lett a mi kis na -
gyon kre ol gyer me künk, bi zony. So kat ve sze ke -
dett az any já val, mert hogy ô min den áron a zsi -
dó val lást akar ta fel ven ni. In ge el le nez te, az
volt az ándungja, hogy majd ha meg ta lál juk az
ap ját, ak kor majd ve le együtt kell ezt el dön te -
ni. Én nem erôltettem, azt sem, hogy In ge
tucatszámra ír ta a keresô le ve le ket. Egyik es te

ha tal mas bôrönddel jött ha za a fiú. Ô bi zony
megy Ame ri ká ba, meg ke re si az ap ját. Ugye
ma ga se til tot ta vol na meg? El ment. Há rom hét
múl va kap tunk tôle repülôpostás le ve let. A bo -
rí ték ban volt fo tó is: ôszes, kö vér kés fér fi mel -
lett mo soly gott a mi kis kre ol né me tünk. Há rom
fél test vé re is lett. Alig akart ha za jön ni Val ter,
vé gül is a ví zum mi att mu száj volt. Mint ha ki -
cse rél ték vol na. Nem el le nez tük, hogy a ne vét
meg vál toz tas sa. Na gyon furi volt ám, hogy ko -
ráb ban majd nem fe ke te bôrû né met lé té re úgy
mu tat ko zott be: Val ter Me zei. Lett belôle Walter
Jefferson. Hogy be fe jez zem a tör té ne tün ket, el -
mon dom, echte né ger fe le sé get ho zott késôbb
Ame ri ká ból. Öt uno kánk van.

Nem aka rom fel tar ta ni, ak kor hol nap ra ír ja
meg a szerzôdést a mos ta ni la kás ra, ho zom a
vevôt alá írás ra. Azt tud ja-e, hogy an nak a ház -
nak a he lyén volt az elsô zsi dó kór ház is meg
egy cso mó zsi dó üz let, iro da, bolt, zsi dó la kó -
ház? Elôbb me gyünk Né met be, ös  sze pa ko lunk,
és irány Petach Tikva, pár hó nap ra. Majd el fe -
lej tet tem, hoz tam ma gá nak va la mit. A múlt kor
di cse ked tem, hogy ami ó ta nyug dí jas va gyok,
fes te ge tek, hí res festményekrôl má so la tot. A né -
me tek vi szik eze ket, mint a cuk rot. Ha nyá ron
ott hon va gyunk – ott hon, hol va gyok én ott hon,
a né me tek nél a nyár hû vö sebb, az jó. Ha jön a
tél, me gyünk Iz ra el be ez tán. Bol ha pi a co kon sef -
te lek a má so la tok kal. De ma ga ne ad ja el. Nem
szig ná lom so ha, de ma ga rá ír hat ja, hogy em lé -
kül fes tet te Me zei Emil. Na ne mond ja, sze rin -
tem a bo lond is fel is me ri, hogy az ere de ti Cha -
gall nak a He ge dû se... Tud ja, a háztetôn, ugye?
Vi gyáz zon rá, egy szer még so kat ér ez is...

Politzer Ta más

Vik tor Frankl és az élet ér tel me

(Folytatás a 7. oldalon)

következô idôszakban éves szin ten
kö rül be lül 3000 be te get lá tott el.

Ter mé sze te sen Franklra is vo nat -
koz tak a zsi dó kat súj tó ren del ke zé sek.
1937-ben meg nyi tott magánrendelôjét
kis idô el tel té vel a tör vé nyek mi att be
kel lett zár nia, mun ká ját ott ho ná ban
foly tat ta. 1939-ben Fi lo zó fia és pszi -
cho te rá pia cí mû cik két egy sváj ci or -
vo si fo lyó irat pub li kál ta. Eb ben ér tel -
me zi az eg zisz ten ci á lis elem zés ki fe je -
zést, a logoterápia fi lo zó fi ai alap ját.

1940-ben Frankl a zsi dó be te gek
kli ni ká ján, a Roth schild Kór ház ban a
Ne u ro ló gi ai Osz tály igaz ga tó ja lett.
Ha mis di ag nó zi sok ki ál lí tá sá val sza -
bo tál ta a ná cik ak ci ó ját, ugyan is ak tív
eu ta ná zi át akar tak al kal maz tat ni a
pszi chés be te gek kel szem ben. Még
ab ban év ben ví zu mot szer zett az
Egye sült Ál la mok ba, azon ban nem
hagy ta el Auszt ri át, idôs szü le it.
1941-ben fe le sé gül vet te Tilly
Grossert, aki ápolónôként dol go zott a
Roth schild Kór ház ban. Grosser ha -
ma ro san te her be esett, azon ban a ná -
cik abor tusz ra kényszerítették.

1942 szep tem be ré ben az if jú párt
le tar tóz tat ták, és Frankl szü le i vel
együtt a terezíni get tó ba zár ták. Hú -
ga, Stel la nem sok kal ko ráb ban
Auszt rá li á ba emig rált, báty ja, Walter
és fe le sé ge Olasz or szá gon ke resz tül
pró bált me ne kül ni. Fél év get tó élet
után ap ja meg halt a kimerültségtôl.
1944-ben a Frankl há zas párt és Vik -
tor 65 éves édes any ját az auschwitz-
birkenaui kon cent rá ci ós tá bor ba szál -
lí tot ták. A sze lek ci ón az idôs asz -
 szonyt gáz kam rá ba irá nyí tot ták, a fe -
le sé get pe dig Bergen-Belsenbe de -
por tál ták. Né hány nap pal késôbb
Frankl mun ka tá bor ba ke rült, elôször
Kauferingbe, késôbb Türkheimbe.
Utób bi ban tí fu szos lett. Úgy aka dá -
lyoz ta meg vér ke rin gé se to tá lis ösz -
 sze om lá sát, hogy éj je len te nem aludt,
ha nem még ki adás elôtt ál ló köny vé -
nek jegy ze te it ír ta pa pír da rab ok ra. A
lá gert 1945. áp ri lis 27-én az ame ri kai
csa pa tok sza ba dí tot ták fel. Nem sok -
kal késôbb Frankl tu do má sá ra ju tott,
hogy any ja, báty ja és fe le sé ge is éle -
tét vesz tet te Ausch witz ban. 

1946-tól kezd ve 25 éven át Frankl a
Vienna Neurological Policlinic
fôigazgatójaként te vé keny ke dett. A
ma gya rul Or vo si lé lek gon do zás cím -
mel meg je lent köny ve szin te az elsô
mû, me lyet ki ad tak Bécs ben a há bo rú
után (Frankl ki egé szí tet te a kon cent -
rá ci ós tá bor pszi cho ló gi á já ról szó ló
fe je zet tel). Pár nap alatt dob ta ös  sze
következô kö te tét, mely nek ma gyar
cí me Az élet értelmérôl lett. Mi köz -
ben ve zet te a kli ni kát, szá mos nyil vá -
nos elôadást is tar tott, majd azok ból
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NAP TÁR

Au gusz tus 5., csü tör tök Áv 27. Jajm kippur kóton

Au gusz tus 6., pén tek Áv 28. Gyer tya gyúj tás: 7.52

Au gusz tus 7., szom bat Áv 29. Szom bat ki me ne te le: 9.02

Új hold hir de tés

Au gusz tus 8-9., vasárnap-hétfô Áv 30. - Elul 1. Új hold

Au gusz tus 13. pén tek Elul 5. Gyer tya gyúj tás: 7.41

Au gusz tus 14., szom bat Elul 6. Szom bat ki me ne te le: 8.49

– 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.

– Már tír-is ten tisz te let. Augusz-
tus 29-én 10 órakor Pásztó, 12
órakor Szécsény temetôjében tar-
tanak megemlékezést.

Óh, né pem, légy te mél tó nagy
ôseidhez, a szent pró fé ták hoz és ra -
gadj fegy vert és si ess vé del mez ni a
ma gya rok ha zá ját... E buz dí tó, szép
mon dat a füg get len sé gé ért küzdô
ma gyar ha za szol gá la tá ba 1848-
ban elsôk kö zött állt Lôw Li pót pá -
pai rab bi tól va ló, aki 210 esz ten de -
je, 1811. má jus 22-én szü le tett, és
aki ép pen 175 esz ten de je, 1846-
ban ke rült a du nán tú li Pá pa vá ro -
sá ba.

Hon fi úi kö te le zett sé gé nek oda -
adás sal tett ele get or szág szer te –
köz te Pá pán és kör nyé kén is – a ma -
gyar zsi dó ság 1848/49-ben, s eb ben
nem kis sze re pe volt Lôw Li pót rab -
bi nak, ol vas ha tó az infopapa.hu cik -
ké ben. Ha tá sá ra nyolc van hét zsi dó
em ber je lent ke zett a pá pai
nemzetôrségbe, akik va la men  nyi en
részt vet tek a Drá va-vo nal vé del mé -
ben. Majd 1848 no vem be ré nek vé -
gén, a Pá pán kezdôdô hon véd to bor -
zás al kal má val szin tén az ô óri á si
szív vel-lé lek kel va ló buz dí tó mun -
ká já nak köszönhetôen kö zel negy -
ven zsi dó fi a tal állt be a hon vé dek
kö zé is. Ma ga Lôw rab bi is ott állt a
kos sut hi zász lók alatt hús-vér va ló já -
ban, együtt volt a hon vé dek kel; a
sel  lyei tá bor ban tá bo ri lel kész ként –
1848 jú li u sá ban – nagy ha tá sú,
lelkesítô be szé det mon dott a pá pai
nemzetôröknek Az Is ten ve lünk va -
gyon! cím mel. Ez a ki vé te les szó -
nok lat írás ban, nyom ta tott for má ban
a Pá pai Re for má tus Kol lé gi um
nyom dá já nak jó vol tá ból má ig fenn -
ma radt, sôt im már négy-öt esz ten de -
je hi va ta lo san he lyi és me gyei kul tu -
rá lis örök sé gi ér ték nek is szá mít, mi -
u tán Pá pa Vá ros Ön kor mány za tá nak,
va la mint a Veszp rém Me gyei Ön kor -
mány zat Köz gyû lés ének Veszp rém
Me gyei Ér ték tár Bi zott sá ga 2016-
17-ben fel vet te a he lyi, me gyei ér -
ték tár ba. Im már egy év ti ze de pe dig
ke zünk ben tart hat juk dr. Hidvégi
Má té pro fes  szor úr nak köszönhetôen
azt a Lôw Li pót fôrabbi éle te cí mû
kis do ku men tum kö te tet, me lyet még
a né hai Politzer Sán dor ve zet te he lyi
zsi dó kul tu rá lis hagyományôrzô
egye sü let adott köz re, s me lyet most,
ezen az idei kettôs év for du lón is sze -
re tet tel aján lok az érdeklôdôk szí ves
fi gyel mé be. De jó szív vel aján lom a
Nap lók, ver sek, le ve lek a sza bad ság -
harc ko rá ból cí mû em lék kö te tet is,
me lyet 1998-ban H. Sza bó La jos ál -
lí tott ös  sze. Az egy ko ri emblema-
tikus pá pai, Pá pa kör nyé ki lo kál pat -
ri ó ta író idén len ne ki lenc ven éves; öt
éve hunyt el. Eb ben a szép könyv ben
is fel la poz ha tó a fen tebb em lí tett
Lôw-féle tá bo ri be széd, va la mint
egy nap ló rész let a pes ti Új épü let ben
töl tött fog sá ga idejébôl.

Idei ke rek év for du lói al kal má ból

Gyógy szer- 
és MRI-támogatás

To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti tá mo ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be -
te gek az aláb bi ak hoz:

Idônként szük sé ges sé vá ló, az át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé se.
Drá gább nak te kint jük a kb. 5.000 és 50.000 Ft kö zöt ti gyógy szert, min den
eset ben az igénylô jö ve del mé hez vi szo nyít va.

Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki de rí té -
sé re, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôbbi idôpontra tud ja csak vál lal ni.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon: 06-1-321-3494,
lehetôleg az es ti órák ban.

Em lé ke zés Lôw Li pót ra
ele ve nít sük fel rö vi den a né hai je les
pá pai rab bi alak ját, élet út já nak fôbb
ál lo má sa it.

Lôw Li pót Júda Leib Löw né ven
1811. má jus 22-én lát ja meg a nap vi -
lá got a cseh or szá gi Cerná Horán a II.
Ru dolf csá szár ko rá ban élt le gen dás
prá gai rab bi, Judah Löw ben Bezalel
le szár ma zott ja ként. Ta nul má nya it
1824 és 1835 kö zött a trebíci, kolíni,
lipníki és kis mar to ni jesivában kez -
di, majd a po zso nyi lí ce um ban foly -
tat ja; a pes ti és bé csi egye te me ken
nyel vé sze tet, pe da gó gi át és ke resz -
tény te o ló gi át hall gat. Rö vid
nevelôsködést követôen ép pen 180
esztendeje, 1841 ko ra ôszén ke rül
Nagy ka ni zsá ra rab bi nak. Ô lesz az
elsô, aki zsi na gó gá ban ma gya rul mer
pré di kál ni, nem kis vis  sza tet szést
vált va ki ez zel kon zer va tív hit tár sa i -
ból. Élé re áll a zsi dó ság pol gá ri és
po li ti kai egyen jo gú sí tá sá ért ví vott
küz de lem nek.

175 éve, 1846-ban hív ják meg a
pá pai zsi dó hit köz ség élé re, ahol a

Az idôs Lôw Li pót
Kerecsényi Zol tán gra fi ká ja

Hírek, események
röviden

fris sen épült zsi na gó gát ma gyar
nyel vû be széd del szen te li fel. Az
1848/49-es for ra da lom és sza bad -
ság harc ki tö ré se itt éri; buz gó hí vé vé
szegôdik a ma gyar sza bad ság esz mé -
nek – pe dig a 48-as al kot mány sem
ad egyen jo gú sá got és pol gár jo got a
ma gyar zsi dó ság nak –, rend kí vül
fon tos szerepelôjévé vál va a pá pai
48-as ese mé nyek nek, s tá bo ri lel -
kész ként is szol gál va az ügyet. A bu -
kást követôen el len sé gei Pá pán fel je -
len tik, fel ség sér tés és lá zí tás vád já -
val bör tön be vet te tik.

Bá ró Sina György, a fi lant róp ban -
kár lesz az, aki se gít sé gé re si et, s vé -
gül két ha vi fog ság után, 1849 de -
cem be ré ben Haynauék sza ba don en -
ge dik. (Ke ve sen tud ják, hogy a 165
esz ten de je, 1856. má jus 18-án el -
hunyt Sina bá ró hal lat la nul nagy sze -
re pet ját szott a Lánc híd meg épí té sé -
ben. Se gít ve gróf Szé che nyi Ist vánt,
a fi nan szí ro zást ô szer vez te meg az
auszt ri ai Roth schild -bank ház be vo -
ná sá val, és ô ad ta hoz zá a leg több
pénzt. Ezen ér de me mi att ne ve – az
ural ko dó é val és a „leg na gyobb ma -
gya ré val” együtt – a híd pes ti híd-
fôjén arany be tûk kel van grá nit ba
vés ve mind má ig.) Pá pá ra vis  sza tér ve
újabb és újabb zak la tá sok érik
Lôwöt; köz ben hív ja a lembergi, a
brünni, a bu ka res ti hit köz ség, il let ve
a ber li ni zsi dó fôiskola is, azon ban
mind eze ket rend re vis  sza uta sít ja.
Vé gül a sze ge di ek fel ké ré sé nek en -
ged: sze ge di fôrabbivá avat ják. Hi -
va ta lát mint egy hu szon öt éven át,
egé szen ha lá lá ig vi se li.

Lôw fôrabbi gya kor la ti hit éle ti
szol gá la tán túl rend kí vül szer te ága zó
– pl. te o ló gi ai, po li ti kai, ok ta tá si, ré -
gé sze ti, folk lo risz ti kai – té má jú, ak -
tív tu do má nyos mun kás sá got is foly -
tat. Szám ta lan cik ket pub li kál ma -
gyar, né met, hé ber nyel ve ken a bel-
és kül föl di la pok ban. Óri á si tisz te let -
nek ör vend 1875. ok tó ber 13-án
bekövetkezô ha lá lá ig a köz élet ben: a
ma gyar kor mány, de még ma ga a
csá szár-ki rály Fe renc Jó zsef is rend -
sze re sen ki ké ri vé le mé nyét val lá si
kér dé sek ben. Így jelentôs mér ték ben
hoz zá já rul az 1867-es eman ci pá ci ós
tör vény meg szü le té sé hez is.

El huny tát követôen fia, Lôw Im -
má nu el örök li hi va ta lát, aki igen
mél tó utód já nak bi zo nyul mind val -
lá si te kin tély ként, mind nem zet kö zi

(Folytatás a 6. oldalról)

hí rû tu dós ként. Ô mond ta egy szer
egy II. Rá kó czi Fe renc fejedelemrôl
szó ló be szé dé ben: A nem zet hû fi á vá
nem a szár ma zás, nem a faj ro kon -
ság, ha nem a ro kon ér zés s a csat la -
ko zó önfeláldozat avat. Nem a szív -
nek vé re, ha nem a szív nek ve ré se...

Lôw Im má nu el, az ugyan csak hû
ha za fi, a vi lág hí rû zsi dó hit tu dós,
sze ge di fôrabbi, ori en ta lis ta,
mûvelôdéstörténeti író agg ko rá ra
tra gi kus sor sú vá vá lik. Ahogy a ne -
ves ma gyar tör té nész, Marjanucz
Lász ló ír ja Lôw Im má nu el tra gi kus
sor sa a há bo rú vé gén (Ada lé kok a
zsi dó tör vé nyek sze ge di vég re haj tá sá -
hoz) cí mû írá sá ban: ...90 éve sen,
meg bé lyeg zet ten in dult el utol só út já -
ra kék kö pe nyé ben, egyet len pogy -
 gyá szá val, egy pok róc cal a kar ján.
Be va go ní roz ták a rabbikar vi lág hí rû
nesz to rát, aki nek ér de ké ben hi á ba in -
té zett le ve let Ham vas End re püs pök a
bel ügy mi nisz té ri um ba. Az 1944. jú ni -
us 28-án Strasshofba in dí tott sze rel -
vény Bu da pes ten rö vid idôre meg állt,
s le kap csol ták azt a va gont, amely ben
Lôw is tar tóz ko dott. Már Sze ge den is
nagy be te gen ke rült be, út köz ben 
ros  szul lett és ki emel ték a de por tá ló
va gon ból. A ró la emlékezô Scheiber
Sán dor sze rint a meg ér ke zé se utá ni
elsô sza va ez volt: Ein tragisches
Ende für Lôw (Lôw tra gi kus vé ge).
Elôbb az Aré na úti (Dó zsa György
út) zsi na gó ga kö rül lé te sí tett
gyûjtôtáborba vit ték, majd men-
tôautón a Wes se lé nyi ut cai zsi dó
szük ség kór ház ba szál lí tot ták. Itt halt
meg 1944. jú li us 19-én. A Far kas ré ti
temetôben Scheiber Sán dor bú csúz -
tat ta jú li us 21-én. ...a fôrabbit a Bu -
da pes ti Hit köz ség te met te el. 1947.
áp ri lis 23-án ex hu mál ták, hogy föl di
ma rad vá nyai visz  sza tér je nek a csa -
lád száz éves la kó he lyé re, amely nek
ha gyo má nya i hoz, kul tú rá já hoz egész
éle té ben ra gasz ko dott... Sír em lé ke a
sze ge di zsi dó temetôben ta lál ha tó,
ahogy édes ap jáé, Lôw Li pó té is.

Ben nün ket, pá pa i a kat egy szebb
idôket lá tott tel jes nagy épü let, a 175
esztendôvel ezelôtt, 1846. szep tem -
ber 11-én ma gyar nyel vû be szé dé vel
fel szen telt pá pai zsi na gó ga – ha zánk
har ma dik leg na gyobb zsi na gó gá ja –
em lé kez tet Lôw Li pót ra. Egy szer
meg ér de mel ne egy em lék táb lát raj -
ta/ben ne Lôw Li pót!

Fel hasz nált és aján lott iro dal mak:
Az Is ten ve lünk va gyon! – Lôw Li -

pót pá pai rab bi be szé de – 1848. =
https://ertektar.papa.hu/ertekek/kul-
turalis-orokseg/az-isten-velunk-
vagyon-low-lipot-papai-rabbi-
tabornok-beszede-1848

Béth Hácháim: Tör té nel mi uta zás
a sí rok kö zött. = https://szeged-
panorama.blogspot.com/2012/09/a-
szegedi-zsido-temeto-hantjai-
kozott.html

H. Sza bó La jos: Pá pa és kör nyé ke
1848–1849. Ma gán ki adás, Pá pa,
1994.

H. Sza bó La jos: Nap lók, ver sek,
le ve lek a sza bad ság harc ko rá ból.
Ma gán ki adás, Pá pa, 1998.

Dr. Hidvégi Má té: Lôw Li pót
fôrabbi éle te. Pá pa és kör nyé ke Zsi -
dó Kul tu rá lis Hagyományôrzô
Egye sü let, Pá pa, 2011.

Lôw Im má nu el – A Wikipédiából,
a sza bad en cik lo pé di á ból. =
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lôw_I
mmánuel

Lôw Li pót – A Wikipédiából, a
sza bad en cik lo pé di á ból. =
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lôw_L
ipót

Marjanucz Lász ló: Lôw Im má nu el
tra gi kus sor sa a há bo rú vé gén
(Ada lé kok a zsi dó tör vé nyek sze ge di
vég re haj tá sá hoz). =
http://acta.bibl.u-
szeged.hu/2911/1/histori-
ca_114_115-124.pdf

Sina György – A Wikipédiából, a
sza bad en cik lo pé di á ból. =
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sina_
György

Ír ta-ös  sze ál lí tot ta:
Kerecsényi Zol tán lo kál pat ri ó ta,
az Elsôsorban pá pai Vá ros ba rát

Egy let (EpVE) ügyvivôje

Vik tor Frankl és az élet ér tel me

ös  sze ál lí tott egy újabb köny vet,
Még is mondj igent az élet re! cím mel.
1947-ben ös  sze há za so dott Eleonore
Schwindttel, de cem ber ben lá nyuk
szü le tett. 1948-ban Frankl meg sze -
rez te PhD-fokozatát fi lo zó fi á ból,
majd elôléptették a Bé csi Egye tem
Or vos tu do má nyi Ka rá nak ne u ro ló gi -
ai és pszi chi át ri ai do cen sé vé.

Szá mos egye tem re hív ták elôadni,
pl. Hol lan di á ba, Ang li á ba, Ar gen tí -
ná ba. Gor don Allport szo ci o ló gus,
szo ci ál pszi cho ló gus az USA-ban se -
gí tet te elô pub li ká ci ó i nak meg je le -
né sét. Köz ben a Bé csi Egye tem pro -
fes  szo ra lett, és az USA-ban is egy re
több felsôoktatási in téz mény ben
adott elô. 1961-ben a Har vard ven -
dég pro fes  szo ra ként tar tott órá kat.
1970-ben a San Diegóban ta lál ha tó
United States International
Universityn meg ala kult az elsô
logoterápia tan szék, tíz év vel késôbb
pe dig ugyan ott ren dez ték az elsô
Logoterápia Vi lág kong res  szust.
1988-ban be szé det mon dott Auszt ria
meg szál lá sá nak 50. év for du ló ján,
amely ben ki fej tet te, hogy nem ért
egyet a kol lek tív bû nös ség kon cep ci -
ó já val. Szin tén ab ban az év ben Je ru -

zsá lem ben meg tar tot ta má so dik bár
micváját. 1991-ben a Kong res  szu si
Könyv tár Az élet értelmérôl szó ló
köny vet az USA tíz leg be fo lyá so -
sabb mû ve kö zé vá lasz tot ta. 

1995-ben Frankl meg ír ta ön élet raj -
zi kö te tét, egy év vel késôbb pe dig
meg je lent utol só köny ve, a Man’s
Search For Ultimate Meaning (ez ma -
gya rul nem elérhetô). 1997. szep tem -
ber 2-án hunyt el a ne ves tu dós szív -
elég te len ség ben.

Ha zánk ban je len leg Az élet
értelmérôl, a Még is mondj igent az
életre!, va la mint A tu dat ta lan Is ten
kap ha tó, ol vas ha tó ma gyar nyel ven.
Szü le té sé nek 110. év for du ló ján Bécs -
ben meg nyi tot ták a vi lág elsô Vik tor
Frankl Mú ze u mát. Bécs ben Vik tor
Frankl In té zet is mû kö dik, mely leg -
in kább ok ta tá si fel ada to kat lát el.

Edith Eva Eger re is nagy ha tás sal
volt Frankl, mint A dön tés cí mû
könyvébôl ki de rül, so ká ig le ve lez tek,
majd gyak ran ta lál koz tak is egy más -
sal, szo ros ba rát ság ala kult ki kö zöt -
tük az évek fo lya mán.

Fel hasz nált for rás:
https://www.univie.ac.at/logother-

apy/biography.html 
Mik lós Dó ri
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...és ide je van a ne ve tés nek
Bíz zuk szak em ber re:
– Jaj, dok tor úr, ször nyen be teg va gyok! Re mény te len a hely ze tem. Sze ret -

nék vé get vet ni az éle tem nek!
– Na na! Ne ha mar kod ja el, a ba rá tom! Bíz za csak én rám!

***
A pszi chi á ter ma gya ráz za a be teg nek:
– Hig  gye el ne kem, nincs olyan aka dály, amit erôs aka rat tal le ne gyôzhet-

nénk.
A be teg eltûnôdik.
– Dok tor úr, meg pró bál ta már a fog kré met vis  sza nyom ni a tu bus ba?

***
A pszi chi á ter vá ró ter mé ben két pá ci ens áll do gál. Kér de zi egyik a má sik tól:
– Ön most ér ke zett, vagy már tá voz ni ké szül?
– Ké rem, ha én azt tud nám, ak kor nem len nék itt.

Az Európai Unió Istent játszik,
mikor megtiltja a kóser és a hálál
vágást, nem törôdve a zsidó és a
muzulmán lakosság hagyományai-
val, Isten törvényeivel. Ezzel lehetet-
len helyzetbe hozza a kóser háztar-
tást vezetô családokat.

Amikor ezt olvastam, úgy gondol-
tam, hogy megosztom olvasóimmal
Királyhegyi Pálnak az Elsô kétszáz
évem címû könyvében megjelent írá-
sát, melyben a tanyán élô Epstein
család életérôl ír, akik ortodox zsidó-
ként, de sakter nélkül szenvednek az
éhségtôl.

A valóságban a 72 éves családfô-
nek és 44 éves, folyamatos gondo-
zásra szoruló leányának története a
nyíregyházi szeretetotthonban ért
véget. Királyhegyinél a történet így
jelenik meg:

– Hogy van, Epstein úr? – érdek-
lôdtem.

– Itt éhen halunk, uram – mondta
rezignáltan.

Beszélgetés közben észrevettem,
hogy nagyszámú csirke vesz részt
társalgásunkban, mire megkérdez-
tem, kinek a csirkéi ezek?

– Az enyémek.
– Hát akkor mi a baj? Nem szereti

a kedves lánya a csirkét?
– Imádjuk mind a ketten. De itt

A holokausztot fel dol go zó iro da -
lom ba ren ge teg, ezer és ezer könyv
tar to zik: a meg tör tént ese mé nye -
ken ala pu ló Mila 18-tól kezd ve
Edith Eva Eger ta valy meg je lent
nagy si ke rû me mo ár já ig. S bár
sok szor és sok fé le kép pen fog lal -
koz tak már a holokauszttal, Judy
Batalionnak még is si ke rült egy tel -
je sen új pers pek tí vá ból be mu tat ni
a negy ve nes évek sö tét és ret te gés -
sel te li Eu ró pá ját: fi a tal, lá za dó
zsi dó nôk tör té ne tén ke resz tül.

Az ere de ti leg mû vé szet tör té nész
Judy Batalion ti zen két év ku ta tó -
mun ka után tud ta be fe jez ni a köny -
vet. Több nyel ven ol va sott ta nul má -
nyo kat, val lo má so kat; a mû alap öt le -
té ül szol gá ló Freuen in di Ghetto cí -
mû jid dis nyel vû kö te tet tel je sen vé -
let le nül ta lál ta meg a Bri tish
Libraryben. A Partizánnôk egy tu cat
fi a tal zsi dó nôt és lányt mu tat be,
akikrôl meg tud hat juk, ho gyan él tek
és lá zad tak a há bo rú súj tot ta Len -
gyel or szág ban. Az egyik köz pon ti
szereplô Renia Kukielka, aki ál ru há -
ban és ha mis ira tok kal fel sze rel ve
fu tár nak állt: get tó ról get tó ra csem -
pé szett fegy ve re ket, pénzt és egyéb
til tott áru cik ke ket az el len ál lók nak.
A szerzô so kat fog lal ko zik még
azok kal a fi a tal zsi dó nôkkel, akik
egy szer re szer vez tek if jú sá gi el len ál -
lást a get tók ban, törôdtek a be te gek -
kel és az ár ván ma radt gye re kek kel,
mi köz ben igye kez tek mi nél több em -
bert ki me ne kí te ni a mai Iz ra el be.

A szer te ága zó tör té net, me lyet az
író sa ját ma ga is egy iz gal mas
thrillerhez ha son lí tott, len dü le te sen
kö ve ti a ha lált nem ismerô fu tár lá -
nyok (jid di sül kasaritok) min den -

„Templomecsetóga”
Új trend a val lá sok vi lá gá ban

Ta lán ki csit fur csá nak tûn het ez a szó ös  sze té tel elsô ol va sat ra, de las -
san az egész vi lá gon is mert té vá lik, köszönhetôen az er re irá nyu ló glo -
bá lis tö rek vé sek nek. Hi szen ha lé te zik glo bá lis gaz da ság, pénz ügyi,
egész ség ügyi és las san, de biz to san po li ti kai rend szer is, mi ért ne lé tez -
het ne glo bá lis val lás is, amely nem csu pán ös  sze kap csol ná, ha nem „be -
kap csol ná” eb be az új rend szer be a föld tel jes la kos sá gát?

A kez de mé nye zés nem új ke le tû, hi szen 2019 feb ru ár já ban Abu-
Dzabiban Fe renc pá pa és Ah med al-Tajjeb fôimám ép pen errôl írt alá meg -
ál la po dást. A do ku men tum rész le tek be menôen tar tal maz za a meg va ló sí tás
fô alap el ve it, amint ol vas hat tuk a Vatican News ol da lán.

Ezek után ko ránt sem meglepô a ta vas  szal fel röp pent hír, amely be ha ran -
goz ta a ber li ni templom-zsinagóga-mecset, vagy aho gyan azt rö vi den em -
le ge tik, a „templomecsetóga” épí té sé nek ter vét. Má jus ban meg tör tént az
Egy Ház el ne ve zé sû kul tu rá lis, val lá si és ok ta tó köz pont alapkôletétele.
Aho gyan azt öt let gaz dái – töb bek közt Ro land Stolte ke resz tény te o ló gus
– ter ve zik, ez a hely egy olyan ima ház és egy ben tan köz pont lesz, ahol nem
csu pán a há rom mo no te is ta val lás hí ve it lát ják szí ve sen, ha nem az ate is tá -
kat is. Mind há rom val lás kü lön „szen télyt” kap, így egy más mel lett lé tez -
het nek úgy, hogy meg tart ják sa ját iden ti tá su kat. Az épít ke zés ter ve it a
Kuehn Malvezzi iro da ké szí ti, amint az meg tud ha tó a Guardian cikkébôl.

So kan fel hör dül tek er re a hír re, pe dig az öt let ko ránt sem egye di, és nem
a né me tek vol tak az elsôk a ki vi te le zés ben. Ke vés bé is mert ugyan is, hogy
az Egye sült Arab Emír ség ben már 2019-ben el kezd ték egy ha son ló komp -
le xum épí té sét, amit az ígé re tek sze rint 2022-ben ad nak át. Elôször
Abdullah bin Zajed al-Nahjan, az Arab Emi rá tu sok kül ügy mi nisz te re be -
szélt a tervekrôl 2019-ben New York ban, a má so dik al ka lom mal meg ren -
de zett Em be ri Test vé ri ség Legfelsô Ta ná csá nak ülé sén.

Az ara bok az óta már rész le te ket is el árul tak az épülô „temp lo mok ról”. A
komp le xum a fôváros kö ze lé ben lévô Saaidiyat szi ge ten épül. A 20 szá za -
lék ban már el ké szült épü let együt tes ne ve Áb ra hám csa lád ja lesz.

Ho vá tûn tek a zsi dó partizánnôk
a soá történelmébôl?

A há rom egy ház képviselôje az alapkôletételnél Ber lin ben
Fo tó: aparatorul.ro

nap ja it a len gyel or szá gi get tók ban,
akik plüss mac kó ba varr va szál lí tot -
tak fegy ve re ket, vagy ke nyér be sü -
töt tek be le kenôpénzt. A föld alat ti
for ra dal mat vezetô nôk és lá nyok sa -
ját vesz te sé ge ik el le né re sem hagy -
ták hát ra a kö zös sé gü ket. Hi á ba volt
lehetôségük el me ne kül ni az or szág -
ból, nem él tek ve le. Szó esik Niuta
Tajtelbaumról, aki ka to li kus ár ja

lány nak ad ta ki ma gát, gyak ran bu -
tács ká nak, el ve szett nek tet tet te ma -
gát, hogy a ná ci ka to nák se gít se nek
ne ki, majd egy óvat lan pil la nat ban
ki vé gez te ôket. A „cop fos kis
Wandaként” em le ge tett Niuta hos  szú
ide ig a Ges ta po kö rö zé si lis tá ja leg -
te te jén sze re pelt, míg vé gül el kap ták.
Há rom barátnô, Bela, Lonka és Tema
szin tén ka to li kus len gyel nek ad ták ki
ma gu kat, s ami kor egy té len Bela
egy Ges ta po-iro dá ban dol go zott for -

dí tó ként, az egyik ná ci tiszt nek meg -
tet szett a lány, és barátnôivel együtt
meg hív ta a ka rá cso nyi ün nep sé gük -
re. A par tin kép is ké szült: ott mo so -
lyog há rom zsi dó lány a Ges ta po ün -
ne pi ös  sze jö ve te lén. Míg évek kel
késôbb Bela Ausch witz után el ju tott
Iz ra el be, két barátnôje nem él te meg
a há bo rú vé gét.

A könyv nem a há bo rú be fe jez té -
vel zá rul: Batalion egy egész fe je ze -
tet szen tel a túlélôk bûn tu da tá nak és
az ak kor még nem di ag nosz ti zált
poszt tra u más stressz-szind ró má juk -
nak. Ezek nek a nôknek nem csak
azért me rült ed dig fe le dés be a tör té -
ne tük, mert a fér fi ak és az ál do zat nak
be ál lí tott nôk narratívája erôsebb
volt, ha nem azért is, mert sok szor a
kö zös sé gük ja va sol ta ne kik, hogy ne
be szél je nek az ôket ért tra u mák ról. A
há bo rút követôen a nôknek egy meg -
sem mi sült fi a tal kor után rög tön anya-
és fe le ség sze rep be kel lett he lyez ked -
ni ük. Töb ben igye kez tek mé lyen ma -
guk ba te met ni az át élt bor zal ma kat,
né há nyan az ön gyil kos ság ba me ne -
kül tek, de Reniához ha son ló an vol tak
túlélôk, akik to vább tud tak lép ni.

A Partizánnôk nem egy kel le mes
ta va szi ol vas mány, még is két nap
alatt a vé gé re ér tem a kö zel 450 ol da -
las könyv nek, mert egy sze rû en le te -
he tet len. Nem csak a ná cik szisz te ma -
ti kus bru ta li tá sa mi att volt meg rá zó,
ha nem mert a fôszereplôket túl kö ze -
li nek érez tem ma gam hoz: kö zép osz -
tály be li lá nyok, jó mód ban és szeretô
csa lád ban ne vel ked tek, majd egyik
nap ról a má sik ra a fe je te te jé re állt az
éle tük, és a vi lág, amely ben lé tez tek,
el le nük for dult. Ezek nek a lá nyok nak
a hôsies bá tor sá ga egy sze rû en pél dát -
lan, és iga zi bot rány, hogy nem ta nul -
hat tam ró luk ko ráb ban. Sok ko ló és
foj to ga tó volt en  nyi re be ha tó an ol -
vas ni a meg szállt Len gyel or szág ról,
és pont a re le váns szem szög mi att
sok szor a sa ját bôrömön érez tem a lá -
nyok fé lel mét, iz gal mát.

Ho gyan le het, hogy a mai na pig
nem szer ves ré sze a holokauszt-
kánonnak az el len ál ló partizánnôk
tör té ne te?

Ôszintén re mé lem, hogy Batalion
köny ve utat en ged egy új fó kusz nak,
amely ün nep li a nôi har co so kat, akik
akár ma gu kat is fel ál doz ták a hi tü -
kért, a kö zös sé gü kért és a sza bad ha -
zá ju kért.

Csibra-Kaizler Ta ma ra 
/ Glamour

Az épí té sze ti leg is egye dül ál ló komp le xum te rü le tén be lül épül a ke resz -
tény Szent Fe renc-temp lom, az Al-Tajeb me cset és a Moise Ben Ma i mon
zsi na gó ga. Egye sek sze rint a ke resz tény ima ház ne ve in kább Fe renc pá pá -
ra utal, mél tat va az imám mal kö tött egyez mény lét re ho zá sá ban szer zett ér -
de me it.

Az épít mény he lyet ad egy kul tu rá lis köz pont nak is, amely a test vé ri ség
és a szo li da ri tás gon do la tát hi va tott el ma gya ráz ni az oda lá to ga tók nak. Így
részt vál lal egy olyan tár sa da lom lét re ho zá sá ban, amely a köl csö nös tisz te -
let és együtt élés alap ján mû kö dik, – egyelôre – megôrizve az egye di val lá -
si ka rak tert. Ta lán nem meglepô – is mer ve a nyu ga ti ci vi li zá ció el kö te le -
zett sé gét e té ren –, hogy a vi lág min den tá ján ta lál ha tó val lá si kö zös sé gek
sze re pet vál lal tak a ter ve zet meg va ló sí tá sá ban.

Min den eset re arab test vé re ink büsz kék mû vük re, és re mé nye ik sze rint
glo bá lis szim bó lu má vá vá lik a há rom val lás kö zöt ti ba rát ság nak. Hogy ez
be kö vet ke zik-e? Az a jövô tit ka, de ta lán meg bo csát ha tó né mi szkep ti ciz -
mus a hét köz na pi ha lan dó részérôl...

Nos, egy biz tos. A te len te ott nya ra ló „sze gé nyebb” hon fi tár sa ink egy
újabb lát ni va ló val gaz da god hat nak a jövô évtôl kezdôdôen.

Czeglédi And rea /duol.hu

Kinek jó ez?
nincs sakter és emiatt nem lehet
levágni ôket.

Ekkorra már megjelent a kulák is,
Epsteinék házigazdája, aki megerô-
sítette Epstein szavait:

– Ezek itt éheznek, csak mogyorón
meg paradicsomon élnek. És itt van-
nak a csirkék. Az Atyaúristen érti
ezt.

– Ide figyeljen, Epstein úr, adjon
ide nekem két csirkét. Nekem van
egy sakter barátom. Ô levágja a
baromfiakat, és én holtan hozom
vissza magának.

Gondoltam, majd Rozikával levá-
gatom, az Istennél pedig késôbb
elintézem a bûnömet. De Epstein
ravasz volt, mint a róka:

– Szeretnék beszélni azzal a sak-
terrel.

– Nem érdemes. Az egy zárkózott
sakter. Csak vág, és nem szól egy
szót sem.

Epstein megrovóan legyintett:
– Ebben a faluban nincs is sakter.

Már érdeklôdtem.
Mint megvert hadsereg hagytam el

Epsteint (...) az ezredesné magához
is vett zsírt, lisztet meg hasonló nôi
dolgokat, és átmentünk a bánatos,
sakter nélküli Epsteinhez:

– Ide figyeljen, Epstein úr. Az
ezredesné asszony vállalta, hogy fôz

maguknak meleg ételt, akkor a kis-
lány is lelkesebben tud majd takarí-
tani.

Epstein arca még jobban elborult:
– Itt nem lehet fôzni. A kulákom

eltréflizte az edényeimet.
Kihallgattam a kulákot:
– Nem tudom, mi ütött ezekbe.

Már nem tudtam nézni, hogy éhez-
nek itt nálam a szerencsétlenek, hát
lekanyarítottam nekik egy jókora
darab szalonnát, és szó nélkül odatet-
tem a tányérjukra. Hozzá sem nyúl-
tak. Talán megôrültek. Nem értem.

Én értettem. A disznószalonna
miatt már a tányérjukhoz sem nyúl-
hattak. (...) De még ekkor sem csüg-
gedtem. Írtam egy kérvényt, amely-
ben kértem, hogy a kitelepített csalá-
dot (...) helyezzék el valami vallásos
otthonban, ahol rituális kosztot kap-
hatnak (...).

Hamarosan megjött az engedély,
és Epsteinék boldogan utaztak el, ott
hagyva a rengeteg csirkét a kulák-
nak, akinek nem kellett sakterre
várni.

Eddig a történet.
S aki figyelmesen olvassa a kóser

vágással élô zsidó és hálál vágással
élô muzulmán lakosság panaszát,
akik vagy elmennek az Unióból,
vagy Unión kívüli országból fogják
húskészletüket beszerezni, szintén
felteheti a kérdést: Kinek jó ez?

Halmos Sándor

Az én 
ol va sa tom

A Mazsihisz az itt ho ni an ti sze mi tiz mus helyzetérôl adott tá jé koz ta tást. En -
nek ke re té ben Hann End re, a Me di án Köz vé le mény- és Pi ac ku ta tó In té zet
ügyvezetô igaz ga tó ja né hány ada tot is mer te tett a té má val kap cso lat ban.

Sze rin te a 2019-es ada tok alap ján a felnôtt la kos ság 36 szá za lé ka tekinthetô
an ti sze mi tá nak.

Az én ol va sa tom ban ez azt je len ti, hogy a felnôtt la kos ság 64 szá za lé ka
nem an ti sze mi ta.

Ami a pár tok sza va zó it il le ti, a Fi desz nél 40 szá za lék, a Job bik nál 16 szá -
za lék, a DK-nál 9 szá za lék, az MSZP-nél 8 szá za lék, a Mo men tum nál 2 szá -
za lék „erôsen an ti sze mi ta”.

Az én ol va sa tom ban a fideszesek 60 szá za lé ka, a jobbikosok 84 szá za lé ka,
a DK-sok 91 szá za lé ka, az MSZP-sek 92 szá za lé ka, a mo men tu mo sok 98 szá -
za lé ka nem an ti sze mi ta.

Nem ter hel ném to vább az ol va sót, csak meg akar tam mu tat ni, hogy én
ugyan azt ál lí tom, mint az em lí tett üv. igaz ga tó.

Csak nézôpont kér dé se az egész...
ká pé
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