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„Én va gyok az a fér fi, aki lát ta a
nyo mo rú sá got in du la tá nak vesz -
 sze jé vel. Sö tét ben ûzött, haj tott,
ahol nincs vi lá gos ság. Bi zony el le -
nem for dít ja a ke zét, foly to no san,
egész nap. El sor vasz tot ta hú so mat
és bôrömet, ös  sze tör te csont ja i mat.
Kö rül bás tyá zott en gem mé reg gel
és fá radt ság gal. Vak sö tét be he lye -
zett en gem, mint ôskori hol ta kat.
Fa lat emelt kö rém, nem jut ha tok
ki, sú lyos bi lincs be vert. Ha se gít sé -
gért ki ál tok is, el zár kó zik imám
elôl. El fa laz za út ja i mat fa ra gott
kôvel, út ja i mat jár ha tat lan ná tet te.

Or bán Vik tor és Novák 
Ka ta lin Arthur Schneier

fôrabbival tár gyalt
Or bán Vik tor mi nisz ter el nök mun ka ebéd ke re té ben tár gyalt Arthur

Schneierrel, a New York-i Park East zsi na gó ga fôrabbijával a Kar me li ta
ko los tor ban; a meg be szé lés hez csat la ko zott Novák Ka ta lin köz tár sa sá gi
el nök is – tá jé koz tat ta az MTI-t Ha va si Ber ta lan, a Mi nisz ter el nö ki Saj -
tó iro dát irá nyí tó he lyet tes ál lam tit kár.

Tisá böáv
A ha gyo mány ad ja a lé nye gün ket,
A Fal ad ja a má si kat: leg drá gább em lé kün ket.
Ta lán e fal mel lett egy szer fel épül cso dá la tos 
Szen té lyünk.
Ma gyá szo lunk, de imá ink ba fog lal juk, hogy fel épül. 
Ez örök re mé nyünk.

Lefkovics Pé ter

Or bán Vik tor és Novák Ka ta lin mun ka ebéd ke re té ben tár gyalt Arthur
Schneier fôrabbival a Kar me li ta ko los tor ban. A mi nisz ter el nök mel lett
jobb ról Or bán Ba lázs, a kormányfô po li ti kai igaz ga tó ja

Fo tó: MTI / Mi nisz ter el nö ki Saj tó iro da, Fischer Zol tán

TISÁ BÖÁV
Si ral mak

Gyil kol nak és gú nyo lód nak

lom, re mény ked ni kez dek, az
Örök ké va ló ke gye nem fo gyott ki,
nem ért vé get ir gal ma, min den reg -
gel meg újul; nagy a te hû sé ged!”
(Si ral mak 3,16–24)

A ha mu a gyász je le. In nen a szo -
kás, hogy áv hó 9-én a tisá böávi böjt
elôtti va cso rán ha mu ba márt ják a ke -
nye ret. Rási sze rint „...amikor szám -
ûz ték Je ru zsá lem la kó it, föld be vájt
göd rök ben da gasz tot ták meg a ke -
nye ret, amitôl az te le lett ka vic  csal”.
A Midrás idéz egy meg rá zó tör té ne -
tet:

A már tír ha lált halt tanaita, Chániná
ben Trádjon egyik fia csat la ko zott
egy rab ló ban dá hoz, mely nek –
késôbb – fel fed te tit kát. Tár sai ezért
meg öl ték, szá ját ho mok kal és ka vics -
 csal töm ték be. Késôbb, ami kor el
akar ták te met ni, ap ja ked vé ért a nép
meg akar ta ad ni ne ki a vég tisz tes sé -
get. Chániná azon ban ezt el há rí tot ta,
csak ma ga mon dott né hány meg rá zó
szót, mely ben bib li ai ver sek re ala -
poz va el fo gad ta az is te ni íté le tet,
mond ván, hogy azt fia rossz vi sel ke -
dé se vál tot ta ki.

***
A végsô re mény te len sé get je len ti

az, ami kor az em ber már ab ban sem
hisz, hogy va la mi kor jobb lesz. Rab -
bi Abáhu ezt a gon do la tot a pén tek
es ti – a zsi dó ott ho nok bé ké jét jelen-
tô – gyer tyá ra vo nat koz tat ja, amit a
szám ûzöt tek töb bé már nem tud nak
meg gyúj ta ni.

Az „el fe led tem, mi a jó lét” szö veg
alatt egyes Tal mud-böl csek mást-
mást ér te nek (Sá bát 25b). Rab bi
Jirmijá sze rint ez a fürdôt je len ti.
Rab bi Jochanán sze rint a kéz- és láb -
mo sást, me leg víz ben. Rab bi Jichák
Náphá (a ko vács) sze rint „szép ágy
és raj ta szem re va ló ágy ne mû”. Rab bi
Akiba még egy szép fe le sé get is hoz -
zá kép zel.

Jehuda, a Fe je de lem, aki már egy
kon szo li dá ló dott kor szak ban élt, hoz -
zá fûz te: „Ôseink azt mond ták, hogy
el fe lej tet ték, mi a jó. Mi ez zel szem -
ben so sem ta lál koz tunk ve le, nem is
lát tuk” (te hát nem volt mit el fe lej te -

ni). Ér de kes, hogy ezt ép pen Jehuda
mond ja, aki ko ra egyik leg gaz da gabb
em be ré nek szá mí tott. (Nedárim 50b)

***
Az em ber min dig in ga do zik re -

mény és re mény te len ség kö zött. Egy
zsi dó nem mond le életérôl, nem lesz
ön gyil kos, és a leg ne he zebb hely zet -
ben sem veszt he ti el a re ményt.

A Midrás a meg úju ló re ményt a
Tó rá val – ami nem más, mint Iz ra el
„há zas ság le ve le” az Örök ké va ló val –
hoz za össze füg gés be. Ma ga Dá vid
ki rály is így vall a Zsoltárok
könyvében: „Ha nem a Tó rád gyö -
nyör köd tet ne – el vesz tem vol na nyo -
mo rú sá gom ban!” (Zsol tá rok 119,92)

„Volt egy szer egy ki rály, aki egy jó
ház ból va ló lányt vett fe le sé gül. Nagy
összegrôl szó ló há zas ság le ve let adott
ne ki, és meg ígér te, gyö nyö rû kas télyt
épít tet és cso dá la tos ru há kat ren del
szá má ra. A ki rály késôbb had já ra tot
ve ze tett, so ká ig ma gá ra hagy ta if jú
fe le sé gét, akit ud var höl gyei nem
hagy tak nyu god ni, fél té keny sé get
kel tet tek ben ne. A ki rály né na gyon
so kat szo mor ko dott, de a házasság-
levélbôl min dig erôt me rí tett.

Mi kor vis  sza ér ke zett a ki rály, di -
csé ret tel il let te fe le sé gét, ami ért oly
hû sé ge sen várt rá. Er re meg szó lalt a
ki rály né: ha nincs az a há zas ság le vél,
hû ud var höl gye im már rég el ve szej -
tet tek vol na en gem.

Így van ez a zsi dó nép pel is. Ami -
kor más né pek az zal gú nyol ják ôket,
hogy „Is ten el rej tet te elôlük ar cát”,
va gyis el hagy ta ôket, és nem is tér
vis  sza hoz zá juk, ak kor jaj gat nak és
si rán koz nak. De ami kor az tán be -
men nek a zsi na gó gá ba és meg hall ják
a Tó rát, mely ben ír va van, hogy „és
fe lé tek for du lok... és köz te tek já -
rok...” (3Mózes 26,9–16) – mind járt
meg vi gasz ta lód nak.

***
„Az Örök ké va ló az én osz tály ré -

szem – mon dom ma gam ban –,
ezért bí zom ben ne. Jó az Örök ké -
va ló a ben ne reménykedôkhöz, a
hoz zá fo lya mo dók hoz. Jó csend ben
be vár ni az Örök ké va ló se gít sé gét.
Jó, ha a fér fi már if jú ko rá ban ter -
het (igát) hor doz. Ma gá ban ül és
hall gat, hi szen Is ten ve tet te rá (a
bün te tést). Por ba hajt ja a fe jét,
hát ha van még re mény sé ge...” (Si -
ral mak 3,24–29)

A fen ti ver sek ki rí nak a Si ral mak
ed di gi han gu la tá ból, s in kább a Pré -
di ká tor han gu lat vál to zá sa it kifejezô
sza vak ra em lé kez tet nek. Dr. J. Z.
Moskovits (Dáát Mikrá) a har ma dik
fe je zet középsô sza ka szát (22–39.
vers) az is te ni Gond vi se lés út jai für -
ké szé sé nek ne ve zi. De va jon mi kö ze
van en nek a Szen tély si ra tá sá hoz?

Mi értendô az alatt, hogy „az
Örök ké va ló az én osz tály ré szem?” –
te szi fel a kér dést a Midrás, ami re az
a vá lasz, hogy na pon ta két szer is el -
mond juk a „Hall jad, Iz ra el”-t (Smá
Jiszróél), a zsi dók hit val lá sát.

Mit je lent az „iga”? A Midrás Échá
sze rint ez hár mas kötôdést je lent: a
Tó ra, a fe le ség és a meg él he tés (mun -
ka) jár ma, mely egyen ként is nagy
ter het ró a fér fi ra, de a há rom együtt
kü lö nö sen, s így nem ma rad hat ide je
ar ra, hogy vét kez zen.

Egy má sik Midrás (Lekách Tov)
ma gát Je re mi ást idé zi, aki ma gya rá zó
szö ve get is csa tolt mû vé hez, mely -
ben azt mond ja, hogy ha an nak ide jén
az em be rek ma guk ra vál lal ták vol na
Is ten jár mát, nem okoz ták vol na ma -
guk nak a gálutot... de már az apá ik
el hagy ták Is tent, és a bûn út já ra lép -

A ró mai Titus di a dal ív dom bor mû vén a Szen tély el rab lott kin csei lát ha tók.
Val lá sos zsi dó em ber ezért nem megy át alat ta.

Olyan hoz zám, mint a leselkedô
med ve, mint orosz lán a rej tek ben.
Le ker ge tett utam ról, szét vag dalt
en gem, pusz tá vá tett. Fel von ta íját,
és ki tett en gem nyi lai cél táb lá já ul.
Ve sé im be eresz tet te teg zé nek nyi la -
it. Ne vet sé ges let tem min den nép
elôtt; gúny dalt éne kel nek ró lam
egész nap. Ke se rû ség gel la ka tott
jól, bá nat tal ita tott meg.” (Si ral -
mak 3,1–15)

A Si ral mak har ma dik fe je ze té nek
más a szer ke ze te, mint az elôzô ket-
tônek. Eb ben az ábé cé min den be tû -
jé nek 3-3 rö vid ver set szen tel a pró -
fé ta. A Midrás sze rint ezt a fe je ze tet
már a pusz tu lás után ír ta, ami kor ar ra
kény sze rült, hogy új ra írás ba fog lal ja
azo kat a fe je ze te ket, ame lye ket
Jöhojakim ki rály el ége tett.

Az egyes szám elsô sze mély ben
írott pa na szok sú lyos szem re há nyá-
sok Is ten el len, aki hagy ta, hogy
mind ez meg tör tén jen. Ezért egé szen
a ti zen nyol ca dik fe je ze tig nem em lí ti
Is ten ne vét, ne hogy szent ség tö rés nek
te kint sék sza va it. (Dáát Mikrá)

Az elsô ver sek ál ta lá nos ság ban
szól nak, majd rész le te zi a bor zal ma -
kat. Minden nek a csú csa, ami kor az
em ber azt ér zi, már imád koz ni sem
tud. „Az nap, ami kor a Szen tély el -
pusz tult, be zá rul tak az ima ka pui (az
ég ben)” – mond ja rab bi Elázár. A
Tórá Tmimá vi szont azt vall ja, hogy
a kö zös ség imá ja min dig meg hall ga -
tás ra ta lál.

***
A leg ször nyûbb el vi sel ni azt, ami -

kor a legyôzötteken gú nyo lód nak. A
Midrás rész le te zi en nek ko ra be li
mód ja it, mint pl. azt, hogy a gyôztes
po gá nyok a cir kusz ban kü lön fé le gú -
nyos je le ne tek kel szó ra koz nak a zsi -
dók ká rá ra. Ez a gú nyo ló dás a
legyôzötteken az em be ri vi sel ke dés
egyik leg bar bá rabb meg nyil vá nu lá sa.

Van olyan vé le mény is, mi sze rint Je -
re mi ás fen ti sza vai azon áru ló zsi -
dók ra vo nat koz nak, akik ki ne vet ték a
pró fé tát jö ven dö lé se mi att.

***
„Ka vi csot rá ga tott ve lem, ha mu -

ba kényszerített en gem. Le tett a
békérôl a lel kem, el fe led tem, mi a
jó lét. Már-már azt mond tam, el ve -
szett az életerôm, és nincs re mé -
nyem az Örök ké va ló ban. Gon dolj
nyo mo rú sá gom ra és hon ta lan sá -
gom ra, az üröm re és a mé reg re!
Min dig er re gondol(va) el csüg ged a
lel kem. (De) ha új ra meg gon do -

tek, míg vé gül az el len ség szám ûz te
ôket.

***
„Ku tas suk, vizs gál juk meg út ja -

in kat és tér jünk vis  sza az Örök ké -
va ló hoz. Emel jük fel szí vün ket és
ke zün ket az Is ten hez, aki a
mennyek ben van. Mi vol tunk
(ugyan is) a vét ke sek és en ge det le -
nek, és Te nem bo csá tot tál meg. El -
zár kóz tál ha ra god ban és ül döz tél,
kí mé let le nül öl tél ben nün ket. El -
zár kóz tál felhôd mö gé; nem ju tott
hoz zád az imád ság. Meg ve tett söp -
re dék ké tet tél ben nün ket a né pek
kö zött...” (Uo. 3,40–45)

Is mét si ra tó hang vé tel ben foly ta tó -
dik a szö veg, s fel szó lít ja a zsi dó kat,
lás sák be vét ke i ket és imád koz za nak,
hi szen ôk a hi bá sak ab ban, ami tör -
tént. Egyéb ként a Tal mud kötelezôen
ír ja elô, hogy „ha lát ja va la ki, hogy
fáj dal mak jön nek rá és szen ved, vizs -
gál ja felül tet te it”. (Bráchot 5b)

A Midrás pe dig így ma gya ráz za:
„Mi vét kez tünk ter mé sze tünk sze -
rint, mi ként ez el vár ha tó (va gyis így
te rem tet tél ben nün ket, vét kes lé nye -
ket), de Te nem bo csá tot tál meg 
(va gyis nem Tôled el vár ha tó mó don
vi sel ked tél). Hi szen Té ged így is mer -
nek, mint kö nyö rü le tes, hos  szan tûrô
Is tent, de most nem vol tál az, nem
bo csá tot tál meg.”

Ha son ló gon do la tot fe jez ki a fe je -
zet 8. ver se is, mi sze rint Is ten ha rag -
já ban nem en ge di, hogy az imák elé -
je ke rül je nek, ar cát el rej ti és fel-
hôkkel ve szi kö rül ma gát, hogy el zár -
ják az imák út ját.

Az egyik is mert Midrás-bölcs, reb
Helbó meg kér dez te reb Smuel bár
Náchmánt, mi ként kell ezt a ver set
ér tel mez ni, mit szim bo li zál a felhô?

Er re azt a ma gya rá za tot ad ta, hogy az
imát a mikvéhez, a meg té rést pe dig a
ten ger hez kell ha son lí ta ni. A fürdô
(mikve) nincs min dig nyit va, az az az
ima „ka pui” né ha nyit va, né ha zár va
van nak. A ten ger azon ban ál lan dó an
nyit va van, így a meg té rés lehetôsége
elôtt so ha nincs aka dály.

A Midrás még idé zi Akiba tör té ne -
tét, akit a ró ma i ak el fog tak és ha lál ra
ítél tek. Ami kor a ró mai hely tar tó,
Tinius Rufus elôtt állt, mel let te volt
hû sé ges ta nít vá nya, Jósua Hágárszi,
aki vel együtt imád ko zott. „Egy szer
csak le szál lott egy felhô és kö rül fog -
ta ôket. Mondá (Jósua): Úgy tû nik,
hogy azért szállt alá a felhô, hogy ne
hallgattassék meg a Mes ter imá ja...”

***
Ko ráb ban már szó volt ró la, hogy a

számûzôk gú nyo ló dá sa, kár ör ven dé -
se csak fo koz za a hon ta lan ság gyöt -
rel me it. De va jon mi ért ez a gyû lö let
a zsi dók iránt, ahe lyett, hogy szán nák
ôket?

Az egyik Midrás ezt így ma gya ráz -
za: „A né pek cso dál koz nak, ho gyan
le het sé ges, hogy a gólesz ilyen so ká -
ig tart, és mi ként le het sé ges, hogy a
zsi dók ilyen hos  szú ide ig el hagy ták
Is te nü ket? A né pek tud ták, hogy az
egyip to mi szám ûze tés 210 évig, a ba -
bi ló ni ai 70 évig tar tott, de eze ket
követôen Is ten meg kö nyö rült né pén
és ki vál tot ta. Mi vel a gólesz már
majd nem 2000 éve tart – így a lo gi ka
–, ez an nak a je le, hogy a zsi dók ja -
vít ha tat la nok, és nem ér dem lik meg,
hogy Is ten meg kö nyö rül jön raj tuk.
Ily mó don vált ják ki a zsi dók az em -
be rek meg ve té sét, mond ván, meg ér -
dem lik sor su kat.” (Midrás, Lekách
Tov nyo mán)

Naftali Kraus

A ta lál ko zón – me lyen részt vett Or bán Ba lázs, a mi nisz ter el nök po li ti kai
igaz ga tó ja is – el hang zott, hogy Ma gyar or szág az egyik leg biz ton sá go sabb
eu ró pai or szág a zsi dó ság szá má ra. A ma gyar zsi dó kö zös ség tag jai biz ton -
ság ban él nek, meg él he tik iden ti tá su kat és sza ba don gya ko rol hat ják val lá su kat
a há rom be vett zsi dó egy ház ban.

Az uk raj nai hely zet kap csán Ma gyar or szág vezetôi és a fôrabbi egyet ér tet -
tek ab ban, hogy mielôbbi tûz szü net re és bé ke tár gya lás ok ra van szük ség, mert
a há bo rú sú lyos gaz da sá gi vál sá got és be lát ha tat lan hu ma ni tá ri us ka taszt ró fát
idé zett elô.

Arthur Schneier el is me rés sel szólt ar ról, hogy a ma gyar kor mány a zsi -
dó kö zös sé gek kel, ci vil szer ve ze tek kel és ma gán sze mé lyek kel együtt az
orosz–uk rán há bo rú ki tö ré sé nek elsô nap já tól kezd ve tá mo gat ja az uk raj -
nai zsi dó me ne kül tek ma gyar or szá gi el lá tá sát, il let ve to vább uta zá sát Iz ra -
el be. (MTI)
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Fel vé te li tá jé koz ta tó
Az Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem fel vé telt hir det a 2022/23-as

tan év re Egy há zi/fe le ke ze ti közösségszervezô kép zés re, 6 fél év ben (BA).
A hall ga tók a kö zös ség szer ve zés el mé le ti és gya kor la ti al kal ma zá sán kí vül

val lá si és vi lá gi tár gya kat ta nul hat nak.
Lehetôség van an gol és iv rit nyelv ta nu lá sá ra.
Judaisztikai elôképzettség nem szük sé ges, de vég zett sé gük kel fel len dít -

he tik kör nye ze tük zsi dó és nem zsi dó szer ve ze te i nek kö zös sé gi éle tét.
Az ok ta tás levelezô kép zés ként he ti egy (hétfôi) nap online fo lyik, ha vi

egy sze mé lyes al ka lom be ik ta tá sá val.
A tan dí ja ink kedvezôek!
Az egye tem to vább ta nu lá si lehetôséget is kí nál.
Min den sze mesz ter ben ki rán du lást szer ve zünk Bu da pes ten, vi dé ken és a

környezô or szá gok ban mûködô hit köz sé gek be, a zsi dó kör nye zet, a zsi dó kul -
tú ra meg is mer te té sé re.

Az au gusz tu si pót fel vé te li el be szél ge té sünk pon tos idôpontját késôbb
hir det jük meg a hon la pun kon (https://or-zse.hu/).

Dr. Goldmann Már ta egye te mi do cens, szakfelelôs
goldmannm@or-zse.hu

A je len leg is fo lyó ása tá sok an nak
a bun ker nek a kö ze lé ben zaj la nak,
ahol a get tó felkelôi a ná cik kö zel sé -
ge mi att tö me ges ön gyil kos sá got kö -
vet tek el.

Egy gyermekcipô, kony hai esz kö -
zök, edé nyek, köny vek, ke rá mia -
csem pe és rozs dás szer szá mok. A má -
so dik vi lág há bo rús var sói get tó te rü -
le tén idén nyá ron vég zett ré gé sze ti
ása tá sok so rán fel fe de zett le le tek drá -
mai és megrendítô ké pet ad nak az oda
zárt több száz ezer zsi dó életérôl, és
elôsegítik az 1943-as var sói get tó fel -
ke lés ku ta tá sát, ír ja a Jewish Heritage
Europe (JHE) a Ki bic cik ke sze rint.

Ezek nek a tár gyak nak a meg ta lá lá -
sa és a vi lág nak va ló be mu ta tá sa szá -
mom ra azt je len ti, hogy han got adok
egy ko ri tu laj do no sa ik nak – nyi lat koz -
ta a JHE-nek az ása tást vezetô Jacek
Konik, a Var sói Get tó mú ze um ré gé -
sze és tör té né sze.

Nem tud ták el mon da ni a sa ját tör té -
ne tü ket, mert va la ki nem en ged te meg
ne kik, és úgy dön tött, hogy nincs jo -
guk az élet hez. Most a ku ta tá sa ink nak
köszönhetôen be szél het nek és el mond -
hat ják a tör té ne tük egy ré szét. Örü lök,

Egye sült Ál la mok
A kö zel múlt ban hoz ták nyil vá nos -

ság ra a Nagy Los An ge les te rü le tén
élô zsi dók ról ké szült ta nul mányt. Az
ered mény meg le pe tést oko zott, mert
az 1997-ben vég zett leg utol só fel mé -
rés hez ké pest a kö zös ség lét szá ma 9
szá za lék kal nö ve ke dett. A te rü le ten
294.000 ház tar tás ban mint egy
565.000 hit test vé rünk él, ami New
York után a má so dik leg na gyobb
ame ri kai zsi dó kö zös sé get je len ti. A
ház tar tá sok fe lé ben ta lál ha tó olyan
sze mély, aki nem zsi dó vagy kül föl -
di gyö ke rei van nak (La tin-Ame ri ka,
Iz ra el, poszt szov jet tér ség stb.). A
szefárdok ará nya 20, a szí ne se ké 6
szá za lék. A zsi dók szá ma Los An ge -
les két kör ze té ben el éri a la kos ság 25
szá za lé kát.

Noah Far kas, a Zsi dó Szö vet ség
ne vû ernyôszervezet igaz ga tó ja sze -
rint ko ráb ban Los An ge les a fe hér
askenázik vá ro sa volt, de ez meg vál -
to zik. A ta nul mány meg ál la pít ja,
hogy a fi a ta lok ugyan el tá vo lod tak
az elôzô ge ne rá ci ók val lá si szo ká sa i -
tól és nem kötôdnek egyet len val lá si
irány zat hoz (re form, kon zer va tív, or -
to dox) sem, de sok kal ak tí vab ban
vesz nek részt a kö zös sé gi élet ben,
mint az 55 év fe let ti ek. A fel mé rést a
Brandeis Egye tem és a Chi ca gói
Egye tem szak em be rei vé gez ték, akik
3767 csa lá dot ke res tek meg. Egy
má sik ala pít vány, a Jewish of Color
Initiative elem zé se sze rint a szí nes
bôrû zsi dók 80 szá za lé ka ta pasz talt
már diszk ri mi ná ci ót fe le ke ze ti kö -
zeg ben.

Auszt rá lia
A 2021-ben tar tott nép szám lás so -

rán 99.956 sze mély je len tet te ki,
hogy a zsi dó val lást gya ko rol ja, ami
2016-hoz ké pest 9,8 szá za lé kos nö -
ve ke dést mu tat. Kö zü lük 7668-an
Észak-Af ri ká ban vagy a Kö zel -Ke le -
ten szü let tek. Hit test vé re ink ará nya
az or szág la kos sá gá nak 0,4 szá za lé -
ka. Peter Wertheim, az Auszt rá li ai
Zsi dók Irá nyí tó Ta ná csá nak (ECAJ)
ügyvezetô igaz ga tó ja ki je len tet te,
hogy ez a leg ma ga sabb szám, amit a
kö zös ség nép szám lá lá son va la ha el -
ért. Hit test vé re ink 90 szá za lé ka
Sydney-ben és Mel bourne -ben él.

Az elsô zsi dók mint ra bok ér kez -
tek 1788-ban a tá vo li kon ti nens re.
1831-ben ala kult meg a hit köz ség
Sydney-ben, és 1844-ben épült az
elsô zsi na gó ga. Hobartban,
Tasmánia fôvárosában je len leg is
mû kö dik az 1845-ben lé te sült zsi na -
gó ga. A 19. szá zad negy ve nes éve i -
ben hit test vé re ink szá ma megtíz-
szerezôdött, és el ér te a 3000 fôt. Az
elsô vi lág há bo rút követô emig rá ci ós
hul lám után a kö zös ség nek 21.000
tag ja volt.

A má so dik vi lág há bo rú után sok
holokauszttúlélô Auszt rá li á ban te le -
pe dett le, és az 1956-os ma gyar
emig rá ció is nö vel te hit test vé re ink
szá mát. 1961-ben már 59.000 zsi dó
élt az or szág ban. A kö zös ség tag jai
jelentôsen hoz zá já rul tak Auszt rá lia
gaz da sá gi, tu do má nyos és kul tu rá lis
fejlôdéséhez.

Auszt ria
A Bécs mel let ti Badenben át ad ták

az 1873-ban lé te sí tett és most hely re -
ál lí tott zsi dó temetôt, amely ben a he -
lyi kö zös ség egy ko ri tag ja i nak és az
itt el hunyt fürdôvendégeknek a sír jai
ta lál ha tók. Az ün nep sé gen meg je lent
Wolfgang Sobotka, a Nem ze ti Ta -
nács és az Auszt ri ai Zsi dó Temetôk
Hely re ál lí tá si Ala pít vány el nö ke,
Stefan Szurcsek, Baden pol gár mes -
te re, Elie Rosen, a he lyi hit köz ség el -
nö ke és má sok.

A sír ker tet több ször bôvítették, és
a 20. szá zad ele jén egy mo dern szer -
tar tá si te rem mel is ki e gé szült, amit a
ná cik 1938-ban fel rob ban tot tak.
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Egye sült Ál la mok. Noah Far kas, a
Los An ge les-i zsi dó ernyôszervezet
igaz ga tó ja

Auszt rá lia. A Hobart zsi na gó ga

Auszt ria. Elie Rosen, a badeni hit -
köz ség el nö ke

Fran cia or szág. Yaël Braun-Pivet, a Nem zet gyû lés új el nö ke

Fo tó: Var sói Get tó mú ze um

A 2017-ben el kez dett mun ká la tok
költ sé ge i hez a hely re ál lí tá si ala pít -
vány 1.160.000, Al só-Auszt ria tar to -
mány 390.000 euróval já rult hoz zá.
A fel újí tás so rán re no vál ták a temetô
külsô fa la it, a sír kö vek díszítôele-
meit, a gond no ki la kást, és rend be
hoz ták a belsô uta kat szegélyezô fa -
so ro kat. A következô hó na pok ban az
Al kal ma zott Mû vé sze tek Egye te mé -
nek hall ga tói a ko vá csolt vas
díszítôelemeket pró bál ják meg men -
te ni.

A badeni sír kert, ahol ese ti te me -
té sek is tör tén nek, a bé csi hit köz ség
tu laj do ná ban van. Az Auszt ri ai Zsi -
dó Temetôk Hely re ál lí tá si Ala pít -
vány mos ta ná ig hat van sír kert lá to -
ga tá si út mu ta tó ját ké szí tet te el.

Fran cia or szág
A kö zel múlt ban meg vá lasz tott

Nem zet gyû lés az 51 éves Yaël
Braun-Pivet as  szonyt vá lasz tot ta el -
nö ké vé, aki az elsô nô és az elsô zsi -
dó szár ma zá sú e ma gas tiszt ség ben.
A po li ti kus nagy szü lei a múlt szá zad
har min cas éve i ben a növekvô an ti -
sze mi tiz mus mi att hagy ták el Len -
gyel or szá got, és tu ris ta ví zum mal ér -
kez tek Fran cia or szág ba. A né met
meg szál lók kal szem ben ta nú sí tott
bá tor sá gá ért nagy ap ját El len ál lá si
Érem mel tün tet ték ki.

Az öt gye re kes Yaël Braun-Pivet
szak kép zett sé ge büntetôjogász. A
l’Oréal vál la lat nál dol go zó fér je ki -

kül de té se mi att hét évig Taj va non,
Ja pán ban és Por tu gá li á ban él tek.
Ha za té ré sük után Braun-Pivet a ma -
gán szfé rá ban he lyez ke dett el. Po li ti -
kai pá lyá ját a Szo ci a lis ta Párt szí ne -
i ben kezd te, majd Macron el nök tá -
bo rá hoz csat la ko zott. 2017–22 kö -
zött a Nem zet gyû lés Törvény-
elôkészítô Bi zott sá gá nak az el nö ke
és a fran cia-iz ra e li par la men ti cso -
port tag ja volt. A kö zös sé gi mé di á -
ban több ször ér ték an ti sze mi ta tá ma -
dá sok. Elisabeth Borne kor má nyá -
ban Braun-Pivet né hány hé tig a Ten -
ge ren tú li Te rü le tek mi nisz te re volt.
Fe le ke ze ti kötôdésérôl a mé dia azt
ír ta, hogy nem val lá sos, a zsi dó ün -
ne pe ket ap já hoz ha son ló an csa lá di
kör ben tart ja meg.

Ko vács

Megrendítô le le tek ke rül tek
elô az egy ko ri var sói get tó ból

hogy leg alább így se gít he tek ne kik be -
szél ni. Ez egy faj ta belsô igény és kö te -
le zett ség szá mom ra. Ha ko ráb ban
szü le tek, ta lán én is az ô he lyük ben
let tem vol na – tet te hoz zá Konik.

Nyá ron kezdôdtek azok a mun ká la -
tok, ame lye ket a Var sói Get tó mú ze -
um az ame ri kai Christopher Newport
Egye tem és a len gyel or szá gi
Pultuskban ta lál ha tó Aleksander
Gieysztor Aka dé mia ku ta tó i val kö zö -
sen vég zett.

A Kul tu rá lis és Nem ze ti Örök ség
Mi nisz té ri u ma ál tal 2018-ban lét re ho -
zott, je len leg fej lesz tés alatt ál ló Get -
tó mú ze um a ter vek sze rint 2023 áp ri -
li sá ban – a var sói get tó fel ke lés 80. év -
for du ló ján – nyí lik meg egy olyan
épü let együt tes ben, amely ben a má so -
dik vi lág há bo rú elôtt egy gyer mek -
kór ház mû kö dött.

Az ása tá sok ar ra a te rü let re kon -
cent rá lód nak, ahol a há bo rú elôtt két
la kó ház állt a Mila és a Muranowska
ut cák kö zött. Az 1943. áp ri lis 19-én
kezdôdött var sói get tó fel ke lés ide jén
az alag sor ban lévô, csem pé szek ál tal
hasz nált bun ker ben volt a Mordechaj
Anielewicz ve zet te Zsi dó Har ci Szer -
ve zet fôhadiszállása. 1943. má jus 8-
án, ami kor a né me tek kö ze led tek,
Anielewicz és több más get tó har cos
tö me ges ön gyil kos sá got kö ve tett el a
bun ker ben.

A holt tes te ket so ha nem ex hu mál -
ták. A há bo rú után egy törmelékbôl

épí tett em lék dom bot emel tek a hely
fö lé, és késôbb em lék mû ve ket he lyez -
tek el raj ta.

Az idei ása tá sok a bun ker rel kap -
cso la tos rész le tek ku ta tá sá ról szól nak,
de nem érin tik azt a te rü le tet, ahol a
get tó har co sai meg hal tak. A ré gé szek
ed dig fa la kat és szer ke ze ti ele me ket,
va la mint szá mos tár gyat tár tak fel.

Ezek az ása tá sok azért fon to sak,
mert az elsô ré gé sze ti fel tá rá sok a há -
bo rú vé ge óta azon a te rü le ten, ahol a
Zsi dó Har ci Szer ve zet (ZOB) fôhadi-
szállása volt – ma gya ráz ta Konik a
JHE-nek.

A tör té nész el mond ta, hogy a ku ta -
tók most meg pró bál ják ellenôrizni a
Mordechai Anielewicz és tár sai
bunkerérôl szó ló, em lék irat ok ból és
be szá mo lók ból szár ma zó in for má ci ó -
kat. Hang sú lyoz ta, hogy nem a bun -
ker köz pon ti ré szén dol goz nak, mi vel
az egy sír, és ezért nem akar nak ott ás -
ni, ha nem a hely szín pe re mén, ahol
va ló szí nû leg meg ta lál ják a hat ki já rat
egyi két.

Len gyel or szág fôrabbija, Michael
Schudrich tud az ása tá sok ról, és
Konik hang sú lyoz ta, a mun kát le ál lít -

ják, ha em be ri ma rad vá nyo kat ta lál -
nak.

A JHE-nek nyi lat koz va az ása tás
vezetôje el mond ta, hogy a fel fe de zé -
sek egy ré sze – köz tük ima köny vek és
egy el ége tett könyv tár ma rad vá nyai –
ar ra utal, hogy a val lá si élet vi rág zott
ezek ben az épü le tek ben. Ed dig egy
tal mu dot, egy ima köny vet (szidur) és
egy len gyel nyel vû re gényt azo no sí -
tot tak. Úgy tû nik, ezek mind együtt áll -
tak egy pol con – mond ta a tör té nész.

Mind ez tö ké le te sen il luszt rál ja szá -
mos zsi dó csa lád éle tét. Egy részt az
ôseik ha gyo má nya i hoz va ló hû sé get,
más részt a len gyel kul tú ra irán ti
érdeklôdésüket. A min den na pi élet
tár gyai és az épü le tek dí szí té sé nek tö -
re dé kei ar ról ta nús kod nak, hogy eze -
ket a 19. szá zad má so dik fe lé ben
épült há za kat fo lya ma to san mo der ni -
zál ták – ma gya ráz ta Konik, aki sze -
rint az ed di gi le le tek megerôsítik és
ki egé szí tik az úgy ne ve zett Ringel-
blum-archívumban ta lál ha tó, a get tó
min den na pi életérôl szó ló be szá mo -
ló kat.

Az ar chí vum mû kö dé sét 1940 no -
vem be ré ben szer vez te meg Emanuel
Ringelblum tör té nész és Oneg Sabbat
ne vû tit kos szer ve ze te. A cél az volt,
hogy rész le tes és át fo gó do ku men tá ci -
ót gyûjt se nek a zsi dók sor sá ról a né met
meg szál lás alatt. Az anya got há rom
rész let ben rej tet ték el, az utol sót a get -
tó fel ke lés ki tö ré se elôtti na pon. Ed dig
két rej tek he lyet fe dez tek fel, ahogy a
Zsi dó Tör té ne ti In té zet fo gal maz:

A mint egy 3.000 do ku men tu mot
szám lá ló gyûj te mény anya ga i nak ál -
ta lá ban nincs pár juk a vi lág más le -
vél tá ri egy sé ge i ben. Ezek a gyak ran
or szág szer te szét szórt vá ro sok és te le -
pü lé sek egyé nek és egész kö zös sé gek
éle té nek, szen ve dé sé nek és ha lá lá nak
utol só ta nú ság té te lei. Fel be csül he tet -
len ér té kû for rást je len te nek a
holokauszt ta nul má nyo zá sá hoz.

Az idei nyá ri ása tá sok a 2021 jú li u -
sá ban föld tu do má nyi esz kö zök kel,
pél dá ul ta laj ra dar ral és fém de tek to -
rok kal vég zett nem invazív ku ta tá sok
foly ta tá sa ként zaj la nak, me lyek egy
olyan „ano má li át” je lez tek, amely
2021 ok tó be ré ben fi zi kai ása tás hoz
ve ze tett az egy ko ri get tó te rü le tén ál -
ló Krasinski park ban. Az „ano má li á -
ról” ki de rült, hogy egy acél ge ren da.
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Deb re cen
Mártírmegemlékezés

Az ál do za tok ról a Pás ti ut cai or to dox zsi na gó gá ban, majd a már tí rok név -
so rát tar tal ma zó táb lá nál em lé kez tünk meg.

A get tók ból el hur colt zsi dók kö zül ha tez ren nem él ték túl a ha lál tá bo ro kat.
1939. má jus 26-án, pén tek es te Ma gyar or szág min den zsi na gó gá já ban el -
mond ták azt a gyász imát, mel  lyel most Kreislerné dr. Grósz Zsu zsan na, a hit -
köz ség al el nö ke meg nyi tot ta a gyász is ten tisz te le tet.

Egy per ces né ma fel ál lás sal meg em lé kez tünk a kö zel múlt ban el hunyt Ma jo -
ros Lász ló ny. ezredesrôl, a MEASZ deb re ce ni elnökérôl is, aki rend sze re sen
fel idéz te az apa fai lôtér 62 ál do za tá nak tra gé di á ját.

Ez után Papp Lász ló pol gár mes ter, Horovitz Ta más hit köz sé gi el nök, va la -
mint Faigen Shmuel rab bi a ha gyo má nyok nak megfelelôen egy-egy szál vi -
rág gal kö szön töt te a holokauszttúlélôket.

Az ün nep sé gen meg je lent Me gye ri Jo na tán is a fôvárosból, aki a sabeszt is
a kö zös ség gel töl töt te.

Papp Lász ló be szé dé ben ki emel te, a múlt szá zad tra gé di ái el le né re a hit
meg tar tot ta a he lyi zsi dó kö zös sé get. Hoz zá tet te, Deb re cen olyan vá ros, ahol
bé ké ben él het nek együtt a különbözô val lá si fe le ke ze tek.

A pol gár mes ter ez után a je lent és jövôt vá zol ta fel. Ma él ni és fejlôdni aka -
rás jel lem zi a he lyi zsi dó sá got, en nek tá mo ga tá sá ra erôs ös  sze fo gás jött lét re
a vá ros és a he lyi zsi dó kö zös ség kö zött. A deb re ce ni zsi dó ne gyed épí tett
örök sé gé nek fel újí tá sa után ar ra lesz szük ség a következô évek ben, hogy a
belsô szel le mi, kul tu rá lis, vagy akár gaszt ro nó mi ai ér té ke ket is meg tud juk
mu tat ni a vi lág nak – mond ta. – Te gyünk hi tet amel lett, hogy a je lent kö zö sen
él jük meg, a jövôt kö zö sen ter vez zük – emel te ki, utal va a ter ve zett em lék köz -
pont ra, mely új lehetôséget je lent zsi dó ér té ke ink be mu ta tá sá ra, nem csak tu -
risz ti kai lát vá nyos ság ként, de ha tá ro kon átívelô ha tá sú tör té nel mi és kul tu rá -
lis köz pont ként. Ôsszel rá adá sul zsi dó fesz ti vált szer vez nek a ne gyed ben, il -
let ve a na pok ban
meg nyí lik a vá -
ros elsô zsi dó ét -
ter me is.

Horovitz Ta -
más úgy fo gal -
ma zott, az idô
mú lá sá val egy re
job ban érez zük,
hogy a meg em lé -
ke zés fel ada -
tunk, kö te les sé -
günk, pél dát kell
mu tat ni a jövô
nem ze dé ké nek.
A fáj dal mak nem
csök ken nek, nem múl nak el. Sok szor fel me rül a kér dés: kell-e em lé kez nünk,
kell-e be szél ni a múlt ról, a bor zal mak ról? A kér dés költôi, a je len és a jövô
épí té se okán meg ke rül he tet len a múl tunk is me re te – mond ta az el nök.

Faigen Shmuel sze rint a deb re ce ni egy élô zsi dó kö zös ség, bár még sok
mun ka vár ránk. Pró bá lunk a múlt tisz te le te mel lett kon cent rál ni a je len re és
a jövôre is, ar ra, hogy mi lesz ve lünk 20-50 év múl va. Egy kö zel múlt be li
sávuoti tör té net re em lé ke zett, ami kor a Debrecenbôl el szár ma zott Avi Brown
nevadai holokauszttúlélôben a kez de ti ma gyar or szá gi szo ron gá sok fel ol dód -
tak, amint lát ta ezt az ös  sze tar tó kö zös sé get.

Az ese mény a holokauszt-emlékmû elôtt foly ta tó dott, ahol Éli ás Vik tor
kán tor zsol tá ro kat éne kelt, majd Pé ter Lász ló hit test vé rünk kel kö zö sen el -
mond tuk a ká dist. Zá rás ként el he lyez tük az em lé ke zés ka vi csa it az ál do za tok
tisz te le té re, fe le ke zet re va ló te kin tet nél kül.

Le gyen ál dott már tír ja ink em lé ke!

Nyi tott dél után a zsi dó ne gyed ben
Kö zös múl tunk nyo má ban – Vá lo ga tás a 100 éves Épí té sze ti Ar chí vum

anya gá ból cím mel hely tör té ne ti ki ál lí tás nyílt a Haj dú-Bi har Me gyei Épí tész
Ka ma ra, a Deb re ce ni Zsi dó Hit köz ség, va la mint Deb re cen Me gyei Jo gú Vá -
ros Ön kor mány za ta szer ve zé sé ben a Pás ti ut cai zsi dó ne gyed ben. 

Négy íz ben ad nak lehetôséget a szervezôk elôadások ke re té ben a tár lat
meg is me ré sé re.

Az elsô al ka lom mal az egy ko ri cí vis há zak tár gyi em lé ke it ma ga az egyik
lel kes gyûjtô, dr. Hor váth Pé ter mu tat ta be.

A ki ál lí tás há rom hely szí nen ka pott te -
ret: a Pás ti ut cai or to dox zsi na gó gá ban, a
je len leg mu ze á lis jel leg gel mûködô
baromfivágodában, va la mint az egy ko ri ri -
tu á lis fürdôben. A múlt ról, a szo ká sok ról a
hit köz ség részérôl Kreisler Gá bor me sélt a
lá to ga tók nak. A szak rá lis tár gyak mel lett
ér de kes tör té ne te ket vil lan tott fel a zsi dó
ne gyed életérôl, az egy ko ri vágoda
közösségteremtô funk ci ó já ról, a mikve
hasz ná la tá ról, a szom ba tok va rázs la tos
han gu la tá ról, a má so dik vi lág há bo rú elôtti
pezsgô zsi dó jelenlétrôl.

Ami el tûnt, már nem le het vis  sza hoz ni,
de fel le het idéz ni, s er re az épí té szet ben is
van pél da – tud tuk meg ezt már dr. Hor -
váth Pétertôl. Szem lé le tes, hu mo ros
elôadás ke re té ben is mer tük meg a „kincs -
va dá szat” fo lya ma tát.

A De ák té ri zsi na gó gát ugyan le bon tot -
ták, szá mos ele me még is fellelhetô a vá -
ros ban, csak nyi tott szem mel kell jár ni. Így vet te ész re, hogy a ke rí té se „be -
épült” egy ház ud va rá ba. Egy ki csit tö röt ten, rozs dá san ke rült be a ki ál lí tás ra,
terv rajz ok kal és ké pek kel együtt.

A vágoda fô ér de kes sé ge egy komp lett orom zat, ami az egy ko ri Bö ször mé -
nyi út 16. szám alat ti prés ház hoz tar to zott.

A mikvében töb bek kö zött cí vis há zak pad lá sa i ról elôkerült ér té kes hol mi -
kat lát hat tunk. Van itt az egy ko ri An gol Királynô Szál ló ból szár ma zó sö rös -
üveg, egy má sik a Gambrinus közbôl, ami nek a szá ját egy kard dal nyes ték le
a nagy bu li he vé ben, s egy hu mo ros, „ká bé 0,45 li ter jel zé sû” üveg cse is be -
ke rült a hely tör té nész gyûj te mé nyé be. Elsôsorban zsi dó serfôzdék töl töt ték
ezek be a ne dût. Lát ha tó a név bé lyeg gel el lá tott tég la gyûj te mé nyek so ka sá ga,
ame lyek szin te be szél ni tud nak.

Má so dik al ka lom mal China Ti bor épí tész vár ta az érdeklôdôket tár lat ve ze -
tés ke re té ben, Ba logh Lász ló pe dig Deb re cen tör té ne te az ut ca ne vek tük ré -
ben, avagy ut ca ne vek tör té ne te a vá ros éle té ben cím mel tar tott elôadást.

A múl tat idézô ki ál lí tás szep tem ber 20-ig tekinthetô meg mun ka nap okon 9
és 16 óra kö zött.

18 évet ka pott a holokausztért
imád ko zó bra zil lel kész

Tupirani Da Hora Lores, egy Rio de Ja ne i ró ban mûködô pro tes táns kö zös -
ség vezetôje két év vel ezelôtt a zsi dók ki ir tá sá ról pré di kált. Az ese tet
rendôrségi fel je len tés és nyo mo zás kö vet te. A most meg ho zott szi go rú íté let
– bár még nem emel ke dett jogerôre, hi szen a lel kész min den bi zon  nyal él a
fel leb be zés jo gá val – ha tal mas port vert fel Bra zí li á ban a Jerusalem Post sze -
rint.

78 év vel ezelôtt, 1944. jú li us 3-án
kezdôdött meg a szom bat he lyi zsi -
dók de por tá lá sa. A vá ros ból 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.
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 mel lett.

A holokauszt a ma gyar tör té ne -
lem iszony ta tó fe je ze te. A ha tó sá -
gok köz re mû kö dé sé vel zsi dó em be -
rek szá zez rei vesz tek oda, akik a
tár sa da lom ré szei, a nem zet egyenlô
ál lam pol gá rai vol tak. Ke ve sen van -
nak már, akik át él ték a tra gé di át,
an nál töb ben, akik nek a tör té ne lem
a sejt je i be kó dol ta a tra gi kus ese mé -
nye ket, fo gal ma zott Már kus Sán -
dor.

Ne vez het jük vész kor szak nak,
holokausztnak. Ezek az ese mé nyek, a
ma gyar zsi dó em be rek ál la mi se gít -
ség gel tör tént meg gyil ko lá sa, 78 év
után is ré szei az éle tünk nek, a hét -
köz nap ja ink nak mint ele ven, lüktetô
múlt, so ha el nem mú ló, ki mond ha -
tat lan, le ír ha tat lan, örök fáj da lom
– mond ta a hit köz ség tisz te let be li el -
nö ke.

A holokauszt de rék ba tör te a kö -
zös ség fejlôdését. Ma gyar or szá gon
430 ezer, Szom bat he lyen és kör nyé -
kén 4200 em ber sír ja hi ány zik a
temetôkbôl, ne kik Ausch witz ban

Em lé ke zés a már tí rok ra
Szom bat he lyen

Heisler And rás és Már kus Sán dor
Fo tó: Cson ka And rás

Tupirani Da Hora Lores

Körzeti kitekintô

még jel sem ju tott. A de por tál tak alig
tíz szá za lé ka tért vis  sza a ha lál tá bo-
r ok ból. A Mazsihisz el nö ke úgy vé li,
a zsi dó ság nak olyan ön zet len
vezetôkre van szük sé ge, akik nem
hagy ják fe led ni a holokauszt ta nul sá -
ga it.

Az idôsödô kö zös sé gek fel ada ta a
zsi dó em lé kek, tra dí ci ók megôrzése,
de fel ada tuk a meg úju lás is. Olyan
szö vet sé ge se ket kell ke res ni ük, akik
ga ran tál ják, hogy a zsi dó je lek so ha
nem tûn nek el, a vá ros pol gá ra i nak

ugyan is száz év múl va is tud ni uk
kell, hogy itt egy kor egy vi rág zó zsi -
dó kö zös ség élt – hang sú lyoz ta
Heisler And rás. Hoz zá tet te, hogy
küz de ni kell a terjedô an ti sze mi tiz -
mus el len, mert a je lek már ott van -
nak a fa la kon, a ve szély va lós.

Fe ke te Sza bolcs Be ne dek, a Szom -
bat he lyi Egy ház me gye se géd püs pö -
ke ar ról be szélt, vesz té be ro han a vi -
lág, ha em ber em bert öl. Így van ez
nap ja ink ban ke le ti szom szé da ink nál,
és így volt 78 éve is, ami kor az em -
ber az ál la ti nál is mé lyebb sor ba 
süllyedt. Min den kit ar ra buz dí tott,
hogy sa ját fe le ke ze te sze rint imád -
koz zon azért, hogy ebbôl a mélység-
bôl le gyen vis  sza út, és le gyen bé ke
az or szá gok ban, a szí vek ben.

A gyász szer tar tá son zsol tár és ima
is el hang zott. Schöner Alfréd fôrab-
binak 39 csa lád tag ját öl ték meg a
vész kor szak ban. Sze mé lyes han gú
be szé dé ben szólt ar ról, hogy Iz ra el -
ben élô uno kái gyak ran ké rik, me sél -
jen a csa lád ról, az ôsökrôl. S ami kor
szó ba ke rül ez a tra gi kus múlt, azt
kér de zik: hát sen ki sem se gí tett? Hol
volt ak kor az Is ten?

Én in kább azt kér dem, hol volt ak -
kor az em ber? El mon dom ne kik,
hogy Ausch witz ban van nak a sír ja -
ink. Az a leg na gyobb zsi dó temetô a
vi lá gon. A vi lág per sze vál to zik;
nem aka runk fo lya ma to san em lé kez -
ni, csak idônként egy-egy órá ra...
De a cse kély ke szá mú túlélô, az elsô
és má so dik ge ne rá ci ós ta gok szí vé -
ben és lel ké ben ott van a ke gye le ti
em lé ke zés. A ma ra dék, ki csiny kö -
zös ség ele get tesz a bib li ai pa rancs -
nak: ôrzi a ha gyo mányt és em lé ke -
zik. En nek meg nyil vá nu lá si for má ja
a Szemtôl szem ben ki ál lí tás, amely a
vi lág leg hí re sebb do ku men tum gyûj -
te mé nye i nek egyi ke. Meg mu tat ja,
mi lyen éle tet élt haj da ná ban a zsi dó
kö zös ség itt, eb ben a cso dá la tos, vi -
rág zó vá ros ban. A sza bad egye tem, a
könyv ki adás mind-mind az em lé ke -
zést szol gál ja. Az ôrzés és az em lé -
ke zés így el vá laszt ha tat lan egy sé get
ké pez. E pi ciny kö zös ség nek ez a
leg fon to sabb fel ada ta, és azt hi szem,
Szom bat hely ös  szes sé gé nek is ez a
dol ga, sok min den mel lett. Ôrizni az
ôsök ha gyo má nyát, és em lé kez ni a
leg na gyob bak ra – mond ta Schöner
Alfréd.

A meg em lé ke zés az egy ko ri zsi na -
gó ga mel lett ál ló már tí rok em lék mû -
vé nél foly ta tó dott, ame lyet 1946-ban
emel tek a holokauszt ál do za ta i nak
tisz te le té re. A Vas Me gyei Kor -
mány hi va tal, a me gyei és a szom bat -
he lyi ön kor mány zat, va la mint a zsi -
dó szer ve ze tek vezetôi ko szo rú kat és
kö ve ket he lyez tek el, majd mé csest
gyúj tot tak a gyer mek ál do za tok em -
lé ké re. Ez után kö zö sen fel ke res ték a
Ber csé nyi Mik lós ut cai temetôt.

Krizsán Zsu zsan na

Tör té nel mi íté let szü le tett az an ti sze mi tiz mus el le ni harc ban. Ed dig még so -
ha nem szab tak ki ilyen szi go rú bün te tést ef fé le bûn cse lek mény ért. Ez ta lán
se gít meg szün tet ni ez eh hez ha son ló för tel mes uszí tá so kat – mond ta Ricardo
Sidi, a Bra zil Iz ra e li ta Szö vet ség jo gi osz tá lyá nak igaz ga tó ja. Az or szág zsi -
dó kö zös sé ge it tömörítô ernyôszervezet se gí tet te az ügyész ség mun ká ját az
el já rás so rán, ír ja a zsido.com.

Tupirani da Hora Lores 2020-ig a Pentecostal Generation Jesus Christ ne -
vû ra di ká lis pünkösdista kis egy há zat ve zet te, ahol rend sze re sen tar tott uszí tó
be szé de ket. Mé szá rold le a zsi dó kat, Is te nem, sújts le rá juk kar dod dal, mert
el hagy tak Té ged, és el hagy ták a nem ze te ket – imád ko zott a lel kész. Meg ját -
szot ták ma gu kat, pros ti tu ál tak hoz men tek, majd ami kor meg té rés re szó lí tot -
ták fel ôket, azt mond ták, hogy meg te szik, de ha zud tak” – utalt az ink vi zí ció
alatt kényszerbôl ki ke resz tel ke dett és nagy lét szám ban Bra zí li á ba me ne kült
zsi dók ra. Is te nem, amit meg tet tél a má so dik vi lág há bo rú alatt, tedd meg még
egy szer, ezért imád ko zunk így hoz zád: igaz sá got, igaz sá got, igaz sá got! – kö -
nyör gött egy újabb holokausztért.

A fel je len tést követôen a riói rendôrség Sálom fedônéven szer ve zett raj ta -
ütést, mely nek so rán jelentôs men  nyi sé gû an ti sze mi ta iro dal mat fog lal tak le a
temp lom ban.

A vád lott lel ké szi hi va tá sá val vis  sza él ve gya ko rolt ha tást a gyü le ke zet tag -
ja i ra, és ez nö ve li an nak az esé lyét, hogy követôi ha son ló bûn cse lek mé nye ket
kö vet nek el. A nyo mo zás so rán az is ki de rült, hogy a vád lott a köz in téz mé -
nyek kel szem ben el len sé ges ma ga tar tást ta nú sít – in do kol ta dön té sét Valeria
Caldi Magalhaes bírónô.

Az íté let jól pél dáz za a gyû lö let be széd el le ni fel lé pés szi go ro dá sát. Az ef fé -
le bûn cse lek mé nyek szá ma ag gasz tó mér ték ben megnövekedett az el múlt
idôszakban, kü lö nö sen a zsi dó kö zös ség ro vá sá ra. A lel kész ügye rend kí vül
sú lyos, ezért úgy vél jük, hogy a bün te tés szi go rú sá ga arány ban áll a bûn cse -
lek mény ve szé lyes sé gé vel – nyi lat koz ta And rea Vainer, a zsi dó kö zös ség jo gi
szakértôje.
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Egy szer el kell kez de ni
Az egyik ta nít vány be ko po gott a rab bi já hoz. Ma gya rázd meg, Mes te rem!

Ho gyan kell ér te ni: „Azon a he lyen, ahol a meg té rést tevôk áll nak, nem áll -
hat nak a tö ké le te sen iga zak.” (Tal mud Brachot 34.) Ne tán úgy, hogy azok,
akik fi a tal ko ruk tól bûn te le nek, min dent az elôírások és tör vé nyek sze rint tet -
tek, ke vés bé ked ve sek Is ten sze mé ben, mint azok, akik sok szo ro san vét kez -
tek, és a bûn te len ség fo ká ra nem is tö re ked tek?

A rab bi el gon dol ko dott, majd vá la szolt: Nézd, fi am! Van, aki nek bû nös ki -
hí vá sok fé nyei ra gyog nak, és ô a bûn fé nyé ben meg für dik nap nap után.

Tör té nik va la mi a lel ké ben, és ez után érez ni fog ja, hogy va la mi más ra,
jobb ra vá gyik. Jobb ra fog tö re ked ni, mert szí ve is er re buz dít ja. Nos, az ilyen
a lel ki bé ké jét ke re si! De nem elég a jó ra vágy ni és tö re ked ni. Tesuvát, meg -
té rést is kell gya ko rol nia. Csak a lé lek ben megtérô fog tud ni vál toz tat ni teg -
na pi élet mód ján.

Olyan is van, aki azt hi szi, aki az zal a tu dat tal él, hogy hi ba és bûn nél kül
va ló. Ab ban a tu dat ban él, hogy tö ké le te sen szol gál ja Is tent. Azt hi szi, hogy
tö ké le tes Is ten sze mé ben. Az ilyen vi szont a bûn te len ség gôgjében él. Az
ilyen em bert bûn te len sé gé nek fa la ve szi kö rül és zár ja ma gá ba. Így so ha sem
lát hat ja a job bá vá lás fé nyét. Bûn te len sé ge gôgjének zár kó zott sá gá ban él, így
el ma rad a meg té rést gya kor ló mö gött.

Tudd meg, fi am! Van em ber, aki tö ké le tes sé ge tu da tá nak gôgjében hal
meg. A má sik a tesuvá alá za tos sá gá ban. Midôn az ön ma gát jám bor nak és igaz
em ber nek tar tó gôgös lé lek meg hal és a má sik vi lág ban ta lál ja ma gát, cso dál -
koz va lát ja majd, hogy a vét kes, de meg té rést gya kor ló is a menny or szág üd -
vé ben ré sze sült. Föl hang zik egy égi hang: Bal ga bûn te len lé lek! Tudd meg,
hogy a meg té rést gya kor ló ked ve sebb sze mem ben, mint te, aki tö ké le te sen
igaz nak tar tot tad ma gad! Igaz vol tod gôgje ki ál tott égi ma gas sá gom haj lé ká -
ba! Mi ért nem nyi tot tad meg te is szí ved a meg té rés re, hogy meg tér hess
gôgös vol tod tu da tá ból? A jám bor, gôgös lé lek ezt hall va kö nyö rög ni fog: Ó,
en gedd most meg tér nem! Most már nem le het, vá la szol ja az égi hang. Az
örök élet ha son la tos a szom bat hoz! Az, aki sem mi elôkészületet nem tesz
szom bat ra, él vez het-e va la mit az a szom bat nyu gal má nak szépségébôl?

A rab bi el hall ga tott, majd foly tat ta: Volt egy szer egy ki rály, aki ôröket ren -
delt bor pin cé jé be. Az ôrök kö zött vol tak, akik nem sze ret ték és so ha sem it tak
bort. Vol tak olya nok is, akik sze ret ték, it tak is, és gyak ran le is ré sze ged tek a
bor tól. A ki rály pin cé jé ben vi szont tar tóz kod tak a bor ivás tól. Fi ze tés ide jén
az utób bi ak két sze res bért kap tak. Az elôbbiek pa naszt tet tek a ki rály nál. Bi -
zony két sze res bért ér de mel nek azok, ma gya ráz ta a ki rály, akik nem csak a
hor dó kat ôrizték hû ség gel, de szi go rú ôrizettel tud ták el nyom ni szen ve dé lyü -
ket is!

(Koh. rab. I.15. és Levit. rab 24. alap ján)
Szerdócz J. Er vin fôrabbi

Kö szö net a ma gyar kor mány nak
az Uk raj nai Zsi dó Kö zös sé gek

Szövetségétôl
Az Uk raj nai Zsi dó Kö zös sé gek Szö vet sé gé nek el nö ke, Mayer Tzvi

Stambler rab bi le vél ben for dult Or bán Vik tor mi nisz ter el nök höz, mely -
ben kö szö ne tet mon dott Ma gyar or szág nak az uk raj nai zsi dó me ne kül tek
be fo ga dá sá ért, egy ben ki fe jez te re mé nyét, hogy ha ma ro san si ke rül meg -
te rem te ni a bé két Uk raj ná ban – tá jé koz tat ta az MTI-t Ha va si Ber ta lan,
a Mi nisz ter el nö ki Saj tó iro dát irá nyí tó he lyet tes ál lam tit kár.

Az Uk raj nai Zsi dó Kö zös sé gek Szö vet sé gé nek vezetôje, Mayer Tzvi
Stambler rab bi le ve lé ben úgy fo gal ma zott: in sta bi li tás és bi zony ta lan ság ide -
jén min den nél na gyobb szük sé günk van ba rá tok ra és köl csö nös tá mo ga tás ra.
Saj nos az utób bi idôben azt lát juk, hogy be tel je se dik a Bib lia bal jós pró fé ci -
á ja: Reg gel azt mon dod: bár csak es te vol na! Es te pe dig azt mon dod: bár csak
reg gel vol na!

Ször nyû és vé res há bo rú dúl Eu ró pá ban. Em be rek mil li ói kény te le nek el -
hagy ni ott ho na i kat ab ban a re mény ben, hogy biz ton sá go sabb jövôt ta lál nak.
Ezért na gyon fon tos nak tart juk, hogy Ma gyar or szág a vál ság elsô pil la na ta -
i tól fog va pél dát mu ta tott a rá szo ru ló uk rá nok, köz tük a zsi dó kö zös ség tag -
ja i nak meg se gí té sé ben.

Nem zet kö zi együtt mû kö dés a zsi dó
temetôk re konst ruk ci ó já ra

Együtt mû kö dé si meg ál la po dást írt alá dr. Ku nos Pé ter, a Ma gyar or szá gi
Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Mazsihisz) ügyvezetô igaz ga tó ja és Philip
Carmel, a European Jewish Cemeteries Initiative (ESJF) köz hasz nú tár sa ság
ügyvezetô igaz ga tó ja. Az együtt mû kö dés cél ja az el ha nya golt vi dé ki temetôk
re konst ruk ci ó ja, rend be té te le, ki tisz tí tá sa és be ke rí té se. A nem zet kö zi prog ra -
mot, amely ben Ma gyar or szá gon kí vül még hat to váb bi középkelet-európai
or szág vesz részt, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság kül ügy mi nisz té ri -
u ma fi nan szí roz za.

Az ESJF né met or szá gi szék hel  lyel (Frank furt am Ma in) be jegy zett köz -
hasz nú tár sa ság, ame lyet 2018-ban az Eu ró pai Bi zott ság 800.000 eurós tá mo -
ga tás ban ré sze sí tett. A tár sa ság ebbôl fi nan szí roz ta azt a kí sér le ti pro jek tet,
amely nek ke re té ben öt or szág ban
(Szlo vá kia, Uk raj na, Moldova,
Lit vá nia és Gö rög or szág) ki fe je -
zet ten er re a cél ra ki fej lesz tett
tech no ló gia se gít sé gé vel fel mér -
ték a ki vá lasz tott zsi dó temetôk
ha tár vo na lát és ál la po tát. A tech -
ni kai jel le gû mun kát az adott
temetôhöz kap cso ló dó tör té nel mi
ada tok egé szí tet ték ki.

2021-ben az Eu ró pai Unió ál tal
fi nan szí ro zott újabb pro jekt ben
már Ma gyar or szág is részt vett.
Mint egy 300 zsi dó temetôt mér -
tek fel Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Haj dú-Bi har me gyé ben 1870-
bôl szár ma zó, az Osztrák–Magyar Mo nar chi á ban ké szült ka to nai tér ké pek
alap ján. Az ered mény rész le te sen meg ta lál ha tó az ESJF hon lap ján.

Idén már ci us ban ke res te meg az ESJF képviselôje a Mazsihiszt az zal a ja -
vas lat tal, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um ado má nyá ból le het sé ges len ne a
ta valy fel mért sír ker tek kö zül né hány nak a be ke rí té se. Mi u tán az el vi meg ál -
la po dás Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke és Philip Carmel, az ESJF
ügyvezetô igaz ga tó ja kö zött a jú ni us 8-i bu da pes ti meg be szé lé sü kön meg szü -
le tett, a fo lya mat fel gyor sult, és jú ni us 14-én már alá is ír ták az együtt mû kö -
dé si meg ál la po dást.

Kez de ti lé pés ként a há rom száz ból a fe lek kö zö sen ki vá lasz tot ták azt a hu-
szonkettôt, ame lye ket az elsôk kö zött ja va sol nak fel újí tás ra. A ki vá lasz tás nál
fon tos szem pont volt a temetôk ál la po ta és azok nak a fel té te lek nek a meg lé -
te, ame lyek lehetôvé te szik a meg kez dett mun kák be fe je zé sét az év vé gé ig.

A fel adat elôkészítéseként má jus 8–10. kö zött Ma gyar or szág ra lá to ga tott a
lon do ni Maurice Herszaft rab bi, aki fel ke res te mind a hu szon két hely színt. A
lá to ga tás cél ja egy részt a temetôk ál la po tá nak szem re vé te le zé se volt, más -
részt az ere de ti ha tár vo na luk pon to sí tá sa. A rab bi ez utób bi hoz mág ne ses ta -
laj me cha ni kai ellenôrzô esz közt hasz nált, amel  lyel több irány ból kör be jár ta a
sír ker tet. E mód szer rel nagy pon tos ság gal meg ál la pít ha tó, hogy egy adott he -
lyen a ta laj szer ke ze té ben tör tént-e vál to zás va la ha, akár azért, hogy ott ke rí -
tést épít se nek vagy sírt ás sa nak. A ke rí tés nyom vo na lá nak meg ha tá ro zá sa
azon ban en nél sok kal ös  sze tet tebb el já rást és oda fi gye lést igé nyel. Ma gyar or -
szá gon az el múlt húsz év ben a zsi dó temetôk re konst ruk ci ós prog ram ja i nak is
köszönhetôen fi no mod tak a nyom vo nal meg ha tá ro zá sá nak mód sze rei. Ala pul
szol gál nak az 1860–1910 kö zött te le pü lé sen ként el ké szí tett ka tasz te ri tér ké -
pek, a hely szí nen pe dig a temetô kö rül ki ala kí tott ár kok, il let ve azok rész le -
ges ma rad vá nyai is se gít he tik az ere de ti ha tár vo nal be azo no sí tá sát. Mind ezen
szem pont ok fi gye lem be vé te lé vel járt el Herszaft rab bi is a szem lék so rán. 

Az ESJF ál tal ki fej lesz tett mód szer to vább gaz da gít ja az eu ró pai kul tu rá lis
örök ség ré szét al ko tó zsi dó temetôk tör té nel mi ku ta tá sá nak esz köz tá rát.

Baranyi Má ria

A 2017-ben el hunyt fôkántorral
kap cso la tos kér dé se im re au ten ti kus
vá la szo kat Székelyhidi Haj nal ka
ope ra éne kes, mû vész ta nár, a Li tur -
gia Tan szék mb. vezetôje adott.

Scheiber Sán dor, a Rabbiképzô
ak ko ri rek to ra 1969-ben kér te fel
Ádám Emilt a kán tor kép zés el in dí tá -
sá ra. Ádám ta nár úr az egyé ni ta ní -
tás mel lett a rab bi- és kán-
tornövendékekbôl Goldmark Kó rus
né ven ének kart szer ve zett. (A kó rust,
amely idén ün nep li fenn ál lá sá nak
50. év for du ló ját, az ala pí tó kar nagy
35 éve be kö vet ke zett ha lá la óta lá -
nya, Ádám Má ria irá nyít ja.)

Tóth Emil pin cér ként dol go zott Né -
met or szág ban és Svájc ban, majd a
vi seg rá di Silvanus Ho tel étterem-
vezetôje lett. Sze re tett éne kel ni, és
leg na gyobb ál ma az volt, hogy kán -
tor le hes sen.

A Goldmark Kó rus 1975 ta va szán
évad zá ró vi seg rá di ha jó ki rán du lá son
vett részt. Ki ül vén a Silvanus Ho tel
te ra szá ra, Ádám Emil elé állt egy fi a -
tal em ber az zal a szán dék kal, hogy ta -
nul has son tôle, ének órá kat ve gyen.
Az igenlô vá lasz fel té te le volt, hogy a
Rabbiképzô kó ru sá ba is jár nia kell.
Az együt tes te hát ôsztôl új tag gal gya -
ra po dott, aki nek szép te nor hang ja,
ösz tö nö sen jó ének lé se azon nal fel -
tûnt. Az if jú te het sé get Tóth Emil nek
hív ták. Ádám ta nár úr irány mu ta tá sa
és le jegy zett dal la mai ál tal ta nul ta
meg a li tur gi át és az elôimádkozást. A
Goldmark Kó rus sze rep lé se in egy re
több ször éne kelt szó lót, Ádám ta nár
úr pe dig új mû ve i ben ki fe je zet ten az ô
hang já ra kom po nált szó lót.

1981-ben Feleki Rezsô fôkántor
ha lá lá val meg üre se dett a Rabbikép-
zô zsi na gó gá já nak kán to ri pul pi tu sa.
Scheiber Sán dor Tóth Emilt kér te fel
er re a tiszt ség re, aki ettôl kezd ve több
mint 30 éven át ve zet te a Rabbiképzô
zsi na gó gá já nak is ten tisz te le te it.

Kez det ben min den pén tek dél után
kö zö sen be szél te át Ádám Emil, Kár -

Tóth Emil örök sé ge

Dési Ta más át ve szi az em lék ok le ve let

Mayer Tzvi Stambler rab bi Zelenszkij el nök kel
For rás: Mayer Tzvi Stambler/Facebook

mán György (a Rabbiképzô or go na -
mû vé sze, késôbb a Li tur gia Tan szék
vezetôje) és Tóth Emil az es ti li tur gi -
át: me lyik ima kap ki emelt sze re pet,
hol fog fel csen dül ni egy kán tor szó ló
vagy kó rus mû.

A min den na pos zsi na gó gai
elôimádkozás, az ün ne pi li tur gi ák ve -
ze té se és a kó rus ének lés mel lett ál -
lan dó szereplôje – sok szor fôszerep-
lôje – lett a ha zai és kül föl di kán tor -
kon cer tek nek, hang ver se nyek nek.
Éne két, imád ko zá sát a Goldmark Kó -
rus fel lé pé se in és cédéin, rend sze res
fellépôként a rá dió és a té vé su gá roz -
ta val lá si mû so rok ban hall hat juk.

Bár az imád ko zást felnôtt fej jel
kezd te ta nul ni, elôadására kezdettôl
fog va a hi te les ség volt jellemzô.
Áradt belôle a jiddiskájt, mint aki
gyer mek ko rá ban ezt hal lot ta. Lét ele -
me volt az ének lés. Sze ret te a kö zön -
sé get, han gu la tot te rem tett, és meg
tud ta osz ta ni az ének lés örö mét.
Elképesztô han gi adott sá gok kal bírt,
iga zi ôstehetség la ko zott ben ne.
Azon ke vés ma gyar or szá gi kán to rok
egyi ke volt, aki min den reg gel járt
zsi na gó gá ba. Lel ki szük ség le te és
egy ben ön ki fe je zé sé nek esz kö ze volt
az ima.

2017. ja nu ár 30-án dr. Schöner
Alfréd fôrabbi, az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem ak ko ri
rek to ra ezek kel a sza vak kal bú csú -
zott az egye tem fôkántorától: Az
utol só a leg na gyob bak kö zött. A
Min den ha tó Is ten az örök élet ben is
ôrizzen Té ged, drá ga ba rá tunk, Tóth
Emil, egy igaz kán tor a 20–21. szá -
zad si va ta gá ban.

Az OR-ZSE épü le té ben a kán tor
szak irá nyú to vább kép zés 2019-ben
új tan ter met ka pott, me lyet tan-
székvezetônk után Kár mán György
Em lék szo bá nak ne vez tünk el. Fon -
tos nak tar tot tuk, hogy a fa lá ra fel ke -
rül je nek a jelentôs és hí res kán to rok
fo tói, köz tük egye te münk két utol só
fôkántora, Feleki Rezsô és Tóth Emil
fény ké pe. A mun kás sá guk ra, élet pá -
lyá juk ra történô ta nít vá nyi em lé ke -
zés nem csak a ha gyo mány lán co la ta
elôtti tisz te let adás, de út mu ta tás is a
je len és a jövô kán to ra i nak. Hang-
és vi de o fel vé te le ik a hi te les imád ko -
zás mû vé szi kva li tá sú do ku men tu -
mai, az imád ko zást ta nul ni vá gyó hí -
vek szá má ra for rás ér té kû anyag ként
szol gál nak.

A je ru zsá le mi kán tor kó rus tag jai
fo gal maz ták meg Emilrôl, hogy éne -
ké ben egy ha gyo má nyos elôimád-
kozó és egy kán tor egy szer re van je -
len! En nél ma ga sabb ren dû el is me -
rést egy sliách cibur, az az a kö zös -
ség kül döt te alig ha kap hat.

Tóth Emil csa lád ja 2021-ben je -
lez te, Emil em lé két oly mó don sze -
ret nék megôrizni, hogy a csa lád
min den év ben egy-egy kiemelkedô
tel je sít ményt nyúj tó kán tor hall ga tó -
nak ado má nyoz za a Tóth Emil Em -
lék ok le ve let, amely pénz dí ja zás sal is
együtt jár. 2021-ben Fe ke te Dá ni el,
idén, 2022-ben pe dig Dési Ta más
kán tor hall ga tónk nyer te el e ki tün -
te tést.

A 2021-es új pes ti kán tor kon cer -
tün kön meg ke re sett Emil fe le sé ge,
Tóthné Hû vös Ka ta lin, és fel aján lot -
ta egye te münk szá má ra Tóth Emil
ze nei ha gya té kát. Ez az OR-ZSE szá -
má ra ha tal mas meg tisz tel te tés. Kö -
szö net és há la il le ti ezért a csa lá dot,
hi szen a zsi dó ha gyo mány sze rint
l’dor vádor, nemzedékrôl nem ze dék -
re öröklôdik a tu dás. Kot tái, fel vé te -
lei, mun kás sá ga az utó kor szá má ra
olyan szak mai mér cét, au ten ti kus tu -
dást je len te nek, amelybôl me rít het -
nek hall ga tó ink.

Tóth Emil ars po e ti cá ja sze rint
rab bi és kán tor so ha nem hagy hat ja
el a rá bí zott kö zös sé get, így ô is ad -
dig szol gál ja gyü le ke ze tét, amíg ere -
je en ge di. (Idé zet Nádorfi La jos
Kán to rok cí mû dokumentum-
filmjébôl.) Tóth Emil ha lá lá ig szol -
gál ta az Or szá gos Rabbiképzô – Zsi -
dó Egye tem zsi na gó gá já nak kö zös -
sé gét.

Emlékébôl fa kad jon ál dás!
Úgy le gyen! Kö szö nöm.

gáljuli

Maurice Herszaft rab bi a tornyospálcai
temetô be já rá sa köz ben

A rab bi kö zöl te: az Uk raj nai Zsi dó Kö zös sé gek Szö vet sé ge át fo gó jó té -
kony sá gi szer ve zet ként mû kö dik, amely az egész or szá got le fe di. 162 kö zös -
sé get, 36 zsi na gó gát, 29 zsi dó is ko lát, 33 óvo dát, 4 jesivát üze mel tet, va la -
mint 5 kö zép is ko lát, ame lyek mind ös  sze sen 500 ezer zsi dót szol gál nak ki. A
há bo rú ki tö ré se hir te len vé get ve tett en nek a rend kí vü li és vi rág zó jó lét nek,
az ál ta luk ko or di nált fej lesz té sek nek.

Ki emel te: ezek ben a zûr za va ros idôkben kü lö nö sen ér té kes szá muk ra Ma -
gyar or szág hu ma ni tá ri us te vé keny sé ge. Fel idéz te, hogy a ma gyar kor mány
nagy te rü le tet biz to sí tott az Uk raj ná ból menekülô zsi dók nak, ame lyen egy
ide ig le nes kó ser me ne kült tá bort hoz hat tak lét re.

Csak nem 500 em ber nek ad me ne dé ket a 18 hek tá ros balatonôszödi üdülô-
falu, ahol az em be re ket a kó ser ét ke zés biz to sí tá sá val, a kü lön le ges val lá si kö -
ve tel mé nyek fi gye lem be vé te lé vel vár ják, elôsegítik a gyer me kek ok ta tá sát,
va la mint gon doz zák azo kat a nôket és idôseket, akik nek ott hon kel lett hagy -
ni uk fér fi hoz zá tar to zó i kat. Ezen kí vül se gít sé get nyúj ta nak a me ne kül tek nek
az iz ra e li vagy a zsi dó kö zös sé gek be történô in teg rá ci ó hoz is. (MTI)



ÚJ ÉLET 51998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLET 52022. AUGUSZT US 1.

A Kibuc Jagurban napi közel
1000 adag étel készül. Egészen a
közelmúltig az összes keletkezô
élelmiszer-hulladék a szemétle-
rakóba került, miközben a kis
államban hamarosan elfogy az
ártalmatlanítási terület – figyel-
meztet az izraeli környezetvédelmi
minisztérium.

Ezért a Kibuc Jagur most egy
anaerob rothasztót (AD) kezdett
üzemeltetni, amely lebontja és
biogázzá alakítja az élelmiszer-hul-
ladékot. Az így keletkezett megújuló

energiát például a mosogatógépben
használt víz melegítésére használják.
A folyamat végén a maradékot egy
kevés vízzel elkeverik, és mûtrá-
gyaként alkalmazzák a kertben,
olvasható a Kibic cikkében.

A rendszer összesen két
parkolóhelyet foglal el, és a tervek
szerint az izraeli hadseregnél is be
fogják vezetni, illetve az USA-ban is
van rá érdeklôdés.

Eran Lerner, a kibuc
környezetvédelmi igazgatója ezt
mondja:

Meg men tett teknôsöket 
en ged tek vis  sza a ten ger be

Több mint egy tu cat ve szé lyez te tett ten ge ri teknôs ke rült vis  sza ter mé -
sze tes élôhelyére Iz ra el ben, mi u tán hó na po kig or vo si el lá tás ban ré sze sül -
tek.

A 15 álcserepesteknôst és két zöld ten ge ri teknôst több hó na pos re ha bi li tá -
ció után en ged ték vis  sza a ten ger be az iz ra e li ten ge ri teknôsök mentôközpont-
jának mun ka tár sai. Mind egyik ál lat a tél fo lya mán ke rült a Ter mé szet vé del -

Modiin sa ját ha lott ja ként
gyá szol ja Rutit

Ruti, a csí kos hi é na Modiin vá ros köz ked velt la kó ja volt, s bár a vad -
ál lat körültekintôen tu dott át ha lad ni a zeb rá kon, vesz tét még is egy gá zo -
lá sos bal eset okoz ta.

Szo mo rú hírt kap tak az Iz ra el középsô ré szén, Je ru zsá lem és Tel-Aviv kö -
zött lévô Modiin vá ros la kói: Rutit, a nôstény csí kos hi é nát ha lál ra gá zol ták a
443-as fôúton. Ruti ek kor már több mint négy éve jár ta éj sza kán ként a vá ros
ut cá it, be já ra tos volt a ker tek be, szí ve sen fo gyasz tot ta el a sábbátról meg ma -
radt só le tet, il let ve más, ki do bás ra szánt élel mi szert, ol vas ha tó a Ki bic cik ké -
ben.

Ruti hoz zá szo kott az em be rek hez, és Modiin la kói nem csak meg szok ták ál -
lan dó je len lét ét, de ki mon dot tan meg sze ret ték az ál la tot. Pe dig a köz szol gá -
la ti Kan 11 csa tor na ri port ja sze rint négy éve még meg osz tot ta a vá rost a hi -
é na fel buk ka ná sa, töb ben úgy gon -
dol ták, hogy a nagy tes tû vad ál lat
ve szélyt je lent het a la ko sok ra.

A hi é nát két szer is be fog ták a ter -
mé szet vé del mi ha tó ság szak em be -
rei, majd vis  sza en ged ték a vá ros tól
mes  sze a va don ba, de Ruti min dig
vis  sza tért. Vé gül fel ad ták an nak a
terv nek a meg va ló sí tá sát, hogy el -
tá vo lít sák a hi é nát a vá ros ból, így
Ruti ma rad ha tott Modiin la kó ja,
ahol még azt is meg ta nul ta, ho gyan
kell jen át a zeb rán ala po san, jobb -
ra és bal ra is kö rül néz ve. A vég ze -
tes na pon azon ban nem volt elég
körültekintô, és a min dig for gal mas
443-as fôúton egy jár mû ha lál ra
gá zol ta.

A hi é nát az egész vá ros meg si rat ta, a kö zös sé gi mé di á ban so kan ír tak bú -
csú üze ne tet az ál lat nak, vagy meg osz tot ták sze mé lyes él mé nye i ket Rutival
kap cso lat ban. A he lyi ter mé szet ba rát kö zös ség még egy gyász je len tést is ki -
adott a min den ki ál tal ked velt hi é na ha lá lá ról, ami ben azt ír ták, hogy Ruti a
jó pél dá ja volt an nak, mi ként le het ke zel ni a vá ro sok ba be já ró vad ál lat ok je -
len lét ét.

A csí kos hi é nák a leg na gyobb va don élô ra ga do zók Iz ra el ben, szá mu kat
100–170 kö zöt ti felnôtt pél dány ra te szik, és ve szé lyez te tett faj nak szá mí ta -
nak. Ruti a gá zo lás kö vet kez té ben hat éve sen pusz tult el, de a csí kos hi é nák a
ter mé szet ben 12 évig is él het nek.

Iz ra e li 
sza kács köny vet

adott ki az 
egy ko ri ma gyar
szépségkirálynô

Iz ra el ben is mét nö vek szik 
a be teg szám

Iz ra el ben is mét nö vek szik a ko ro na ví rus-be teg szám a jár vány ha to dik hul -
lá má ban.

Jair Lapid mi nisz ter el nök és Nicán Horovic egész ség ügyi mi nisz ter meg be -
szé lést tar tott a mi nisz ter el nö ki hi va tal ban Je ru zsá lem ben a ko ro na ví rus-jár -
vány ha to dik hul lá má nak to váb bi kezelésérôl.

A helyzetértékelô ér te kez le ten az egész ség ügyi mi nisz té ri um szak em be rei
is mer tet ték az ada to kat, és ja vas la to kat tet tek az or szág vezetôinek. Cél ként
je löl ték meg a min den na pi élet lehetô leg ma ga sabb szint jé nek fenn tar tá sát a
jár vány s a szük sé ges in téz ke dé sek mel lett.

A szakértôk a di na mi kus ké szen lét el vét hang sú lyoz ták, va gyis az in téz ke -
dé se ket a ko ro na ví rus-meg be te ge dé sek meg fi gye lé sé vel, a meg be te ge dé sek
nö ve ke dé sé vel össz hang ban, a hely zet vál to zá sá nak függ vé nyé ben fog ják
meg hoz ni.

To vább ra is fo lya ma to san szin ten tart ják a gyógy szer kész le tet és biz to sít -
ják a szük sé ges be szer zé se ket.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

A repülôtereken és Iz ra el ben is a tu ris ta sze zon csú csá hoz kö ze le dünk. Ez
ha tás sal lesz a ter je dé si se bes ség re, ezért fon tos a ké szen lé ti szint fenn tar tá -
sa – mond ta Lapid a meg be szé lé sen, ahol kö szö ne tet mon dott az egész ség -
ügyi ha tó sá gok nak a ha té kony jár vány ke ze lé sért.

Horovic gya nú ese tén tesz te lés re, és ha be bi zo nyo so dik a fertôzöttség, ak -
kor a ka ran tén be tar tá sá ra szó lí tot ta fel a la kos sá got a növekvô be teg szá mok
mi att, va la mint zárt te rek ben a maszk vi se lést ja va sol ta min den ki nek, kü lö nö -
sen a ve szé lyez te tett cso por tok nak.

Az egész ség ügyi mi nisz té ri um sze rint az elôzô na pon 6863 új ví rus hor do -
zót azo no sí tot tak, és 42,46 szá za lék volt a po zi tív ered mé nyek ará nya. Je len -
leg 96.558 ak tív fertôzöttet tar ta nak nyil ván Iz ra el ben, a ko ro na ví rus-jár vány
meg je le né se óta 4.371.906 fertôzöttet re giszt rál tak a mint egy 9,4 mil lió la ko -
sú or szág ban.

Iz ra el ben már 207 te le pü lés tar to zik az erôsen fertôzött ka te gó ri á ba, 32
hely ség minôsül kö ze pe sen, 25 pe dig eny hén fertôzöttnek, és 16 te le pü lést so -
rol tak a jár vány ál tal je len leg alig vagy egy ál ta lán nem érin tett ka te gó ri á ba.

Tavalyelôtt de cem ber vé ge óta 6.712.425, öt éves nél idôsebb iz ra e lit – az
or szág la kos sá gá nak 72,18 szá za lé kát – ol tot ták be leg alább egy szer a
Pfizer/BioNTech vak ci ná já val. Há rom ol tást 4.501.375-en kap tak, és
828.992-en adat ták be ma guk nak a ne gye dik – az az a má so dik emlékeztetô –
ol tást is.

Konyhai élelmiszer-hulladékból
energia lesz egy kibucban

Az AD segítségével elkerüljük a
levegôszennyezést, az üvegházhatású
gázokat és a közlekedési dugókat. De
nem ez a fô cél, hanem az, hogy meg-
próbáljuk a közösségünket az újra-
hasznosításra nevelni, tudatosítva
egyúttal, hogy ezzel pénzt is lehet
spórolni.

A Kibuc Jagur most körülbelül
200 dollárt takarít meg tonnánként,
ennek ellenére a régi szokások
megváltoztatása némi magyarázatot
és néhány hetet vett igénybe,
valamint nem ártott egy kis oktatás
sem ezen a téren.

Leginkább a gyerekek tanítására
összpontosítottak, akik az ebédlôben
vettek részt az órákon. Amikor befe-
jezték az étkezést, segítettek
elkülöníteni a szerves hulladékot a
többi anyagtól, és képeket mutattak
nekik a rendszerrôl, hogy
illusztrálják a folyamatot. Közösen
bejárták a mûszereket és a létesít-
ményt, valamint a kertet.

Tehát nemcsak az elválasztás
módját magyarázzuk el, hanem azt
is, hogy mit tudunk elôállítani:
energiát. És megmutatjuk nekik a
mûtrágyával öntözött növényeket
– mondja Lerner.

A felnôtteket kicsit nehezebb volt
hozzászoktatni a változáshoz. De
Lerner azt mondja, a gyerekek taní-
tották és emlékeztették a szüleiket, a
nagyszüleiket, a nôvéreiket és a
testvéreiket is.

Ko ráb ban ko ri an dert sem kós -
tolt, ma szá mos eg zo ti kus fû szer
nél kül el kép zel he tet len nek tart ja a
kony há ját és az éle tét Cser há ti Ta -
ma ra. Az egy ko ri szépségkirálynô
iz ra e li fér je mel lett sze re tett be le a
szí nes és vib rá ló iz ra e li kony há ba,
és nem rég sza kács köny vet is ki -
adott ked venc iz ra e li receptjeibôl.

Mi lyen az iz ra e li kony ha? Friss,
me rész, szí nes, vib rá ló! – mond ja
Cser há ti Ta ma ra, akit azon nal ma gá -
val ra ga dott az or szág iz gal mas
kony ha mû vé sze te, amint be le kós -
tolt. A 2012-es Miss World Hun ga ry
nem gon dol ta, hogy egy szer sza -
kács köny vet fog ír ni, ko ráb ban nem
sze re tett kü lö nö seb ben fôzni.

Klas  szi kus, ha gyo má nyos ma gyar
éte le ken nôttem fel, és ha nem nyílt
vol na ki a sze mem a vi lág ra a mun -
kám ré vén, egé szen biz tos, hogy a
kony hám is sok kal be szû kül tebb len -
ne – mond ja Ta ma ra a noivalto.hu-
nak, tud tuk meg a Ki bic cikkébôl.

Iz ra elt a fér je ré vén is mer te meg.
Mi nél több idôt töl töt tem kint, an -

nál job ban be le sze ret tem az or szág -

ba. Imá dom, hogy min den ki ba rát sá -
gos, nincs az em be rek ben sem mi tá -
vol ság tar tás, rög tön a bi zal muk ba
fo gad nak. Az iz ra e li ek élet vi dá mak,
és az éte lek ben is az örö möt ke re sik,
nagy sze rû éte le ik van nak!

Cser há ti Ta ma ra sze rint az iz ra e li
kony ha na gyon sok szí nû – nem vé -
let le nül.

A há bo rú után több mint 72 or -

szág ból ér kez tek Iz ra el be zsi dó me -
ne kül tek, és min den ki hoz ta ma gá val
a sa ját ha gyo má nya it, re cept je it.
Ezek na gyon sok ban kü lön böz tek
egy más tól, a len gyel zsi dó kony ha
pél dá ul tel je sen más, mint mond juk a
ma gyar zsi dó kony ha. A fér jem a
flódnit pél dá ul nem is is mer te... Iz ra -
el olyan, mint egy ku li ná ris ol vasz tó -
té gely, ezért is an  nyi ra iz gal mas!

Fo tó: AP

Ruti, a hi é na

mi és Park ügyi Ha tó ság ál tal mû köd te tett lé te sít mény be, ahol különbözô fi zi -
kai sé rü lé se i ket ke zel ték, töb bek kö zött an ti bio ti kum ok kal és fo lya dék pót lás -
sal, ol vas ha tó a Ki bic írá sá ban.

Janiv Levi, a köz pon tot vezetô öko ló gus el mond ta, a sza ba don en ge dés
elôtt a bi o ló gu sok meg bi zo nyo sod tak ar ról, hogy a teknôsöket 100 szá za lé kig
egész sé ge sen vi szik vis  sza a ten ger be. Mi u tán meg tisz tí tot ták és meg mér ték
ôket, a tu dó sok több pél dány pán cél já ra mû hol das jel adót ra gasz tot tak, hogy
nyo mon kö vet hes sék a tar tóz ko dá si he lyü ket, és to vább ta nul má nyoz has sák
vi sel ke dé sü ket.

A ten ge ri teknôsöket a Nem zet kö zi Ter mé szet vé del mi Unió a ve szé lyez te -
tett és vé dett fa jok kö zé so rol ja, és az iz ra e li tör vé nyek sze rint is vé de lem alatt
áll nak. (Ti mes of Israel via AP)
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Het ven éves volt csu pán, ami kor
ez a be szél ge tés ké szült ve le: a pes -
ti As to ria Szál lo da sar ká ra be szél -
tük meg a ta lál ko zót, s én bár min -
dig igye kez tem elsô len ni, nem si -
ke rült megelôznöm. Egy szer re ér -
tünk a hely szín re, öt perc cel reg gel
ki lenc elôtt. „Az Aka dé mi án van
dol gom, tör té né szek kel ta lál ko -
zom. De amíg oda érünk, be szél ges -
sünk, kér dez zen, és igyek szem vá -
la szol ni!” – ja va sol ta Randolph
Lewis Braham (ere de ti leg Áb ra -
hám Adolf, Bu ka rest, 1922. de -
cem ber 20., New York, 2018. no -
vem ber 25.) ma gyar zsi dó szár ma -
zá sú ame ri kai holokausztkutató,
po li to ló gus, tör té nész, a New York

Bécs ben megint Karl Luegerról vi -
tat koz nak, aki pol gár mes ter ként
(1897–1910) egy részt nagy ér de me -
ket szer zett ab ban, hogy a Mo nar -
chia fôvárosa meg újul jon, más részt
azon ban a Mo nar chia tör té ne té nek
leg an ti sze mi tább po li ti ku sa volt. Fe -
renc Jó zsef csá szár csak a ne gye dik
meg vá lasz tá sa után erôsítette meg
Luegert Bécs pol gár mes te re ként,
mert meg akar ta vé de ni a vá rost az
an ti sze mi ta vezetéstôl. 

A Bé csi Egye tem 1945-ig a zsi dó -
gyû lö let góc pont ja volt, ná ci pro-
 fes  szo rok még az öt ve nes és hat va -
nas évek ben is ta nít hat tak ott. Egy
ná ci pro fes  szor zsi dó kat gú nyol ha -
tott ki még 1965-ben. E dics te len
múlt mi att az egye tem szá má ra kel -
le met len volt, hogy a cí me: Karl-
Lueger-Ring. A vá ros az el ne ve zést
2012-ben vál toz tat ta meg
Universitätsringre. 

Tíz év vel késôbb Michael Ludwig,
Bécs pol gár mes te re olyan pro mi nens
alá írók ál tal jegy zett le ve let ka pott,
mint a No bel-dí jas Eric Kandel. Vég -
te len vi ták után tet te ket sze ret né nek
lát ni az alá írók, akik fáj dal mas nak
tart ják, hogy a 19. és 20. szá zad
egyik leg nyil ván va lóbb an ti sze mi tá -
ját még min dig Bécs szí vé ben tisz te -
lik. Va ló ban, egy szo ci ál de mok ra ta
pol gár mes ter alatt, 1926-ban fel ál lí -
tott Lueger-szobor még min dig áll, és
a tér még min dig az ô ne vét vi se li.

Meg szó lalt a kér dés ben a Bé csi
Egye tem Je len ko ri Tör té ne lem Tan -
szék ének vezetôje, Oliver Rathkolb
is, aki né hány kol lé gá já val el len tét -
ben egy ér tel mû en az em lék mû
megôrzése mel lett fog lalt ál lást.
Lueger em lék mû vé nek egy sze rû el -
tün te té se rossz jel zés len ne a je len -
ben a lát szó la gos po li ti kai kor rekt ség
irá nyá ba; ellenkezôleg, ez a cancel
culture kez de te len ne, mert ak kor a
következô lé pés az le het ne, hogy be -
til ta nák az an ti sze mi ta Lueger-
idézeteket a tu do má nyos ki ad vány ok -
ban, és egy ide á lis vi lá got su gal la ná -
nak, ami saj nos nem an  nyi ra ide á lis

– ép pen ellenkezôleg. Rathkolb ehe -
lyett amel lett ér vel, hogy Lueger az
em lé ke zés ön kri ti kus de mok ra ti kus
po li ti ká já nak ré sze; egy sze rû en el -
tün tet ni ôt egy rossz jel zés: a tör té -
nel münk ré szé nek kell ma rad nia...

Ezért a szo ci ál de mok ra ta ve ze té sû
Bécs úgy dön tött, hogy a szo bor ma -
rad, s mû vé szek ál tal vég le ge sen
átminôsíti a vi ta tott Karl Lueger-
emlékmûvet a Ringstrassén. A
megfelelô kon cep ció meg va ló sí tá sa
2023-ban kezdôdik. Markus Figl, a
Bel vá ros ke rü le ti kon zer va tív vezetô-
je is tá mo gat ja ezt a kon cep ci ót és a
vá ros ál lás pont ját: A tör té ne lem nek
van nak vi lá gos és sö tét ol da lai. És
szem be kell néz nünk ezek kel az árny -
ol da lak kal, nem pe dig szé pí te ni ôket.

Épp emi att 2021-ben az oszt rák
kon zer va tív-zöld kor mány 184 ol da -
las Nem ze ti Stra té gi át kö zölt az An ti -
sze mi tiz mus megelôzésérôl és min den
for má ja el le ni küzdelemrôl. Az an ti -
sze mi tiz mus el le ni stra té gia ma ak tu -
á li sabb és szük sé ge sebb, mint va la ha.
A cél a fel vi lá go sí tá son ala pu ló ér ték -
kul tú ra meg va ló sí tá sa. Ezt szol gál ná,
ha vég re kö zöl nék Luegernek a bi ro -
dal mi ta nács ban el mon dott be szé de it,
ame lyek ben ki mu tat ta szélsôséges
zsi dó gyû lö let ét, pél dá ul ami kor a vér -
vá dat han goz tat ta. 

A fel vi lá go sí tás ha té ko nyabb a
zsi dó gyû lö let el len, mint egy em lék -
mû el tá vo lí tá sa.

Karl Pfeifer
Bécs

IZ RA EL

Bí ró sá gi dön tés a pol gá ri 
há zas ság érvényességérôl

A Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság pre ce dens ér té kû ha tá ro za tá ban ki mond -
ta, hogy az ál lam kö te les iz ra e li há zas pár ként re giszt rál ni azo kat, akik
kül föld ön kö töt tek pol gá ri há zas sá got – Iz ra el ha tá ra i nak el ha gyá sa nél -
kül. A hírrôl elôször a Kan köz rá dió szá molt be.

Az ál lam nak lehetôsége van a Legfelsôbb Bí ró ság hoz for dul ni, ír ja az
ujkelet.live.

Azok a pá rok, akik nem a rabbinátuson ke resz tül há za sod nak – mert nem
akar nak, vagy nem is me rik el ôket zsi dó ként, vagy az LMBT-közösség tag jai
–, kül föld ön köt het nek pol gá ri há zas sá got, majd ha za tér ve há zas ként re giszt -
rál hat ják ma gu kat az ál lam nál. Fri gyü ket az iz ra e li val lá si ha tó sá gok nem fo -
gad ják el.

A ko ro na ví rus-vál ság ide jén a lég tér le zá rá sa azon ban meg aka dá lyoz ta eze -
ket a há zas ság kö té se ket.

Kö rül be lül más fél éve a Né pe se dé si Ha tó ság re giszt rált há rom olyan há zas -
párt, akik a Covid-19 mi at ti zár lat csúcs pont ján kö töt tek pol gá ri há zas sá got
Utah ál lam ban Zoomon, az or szág el ha gyá sa nél kül.

A hírt követôen az ak ko ri bel ügy mi nisz ter, az ultraortodox Sasz párt
vezetôje, Arje Deri az el já rás be fa gyasz tá sá ra uta sí tott, ki je lent ve, hogy nem
fog ja en ge dé lyez ni eze ket a re giszt rá ci ó kat.

Ajelet Saked je len le gi bel ügy mi nisz ter (Jamina) kö zöl te, hogy nem avat ko -
zik be le a dön tés be, és azon jo gi sze mé lyek ál lás pont já ra hi vat ko zott, akik
úgy ha tá roz tak, meg vé dik Deri ál lás pont ját.

Az el múlt mint egy más fél év ben több száz pár kö tött így há zas sá got, akik
az óta vár ták a jo gi dön tést a kér dés ben. A pá rok kö zött van Idan Roll kül ügy -
mi nisz ter-he lyet tes és fér je, Harel Szkaat is.

Efrat Fink bí ró most úgy ha tá ro zott, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um Né pe se dé -
si és Be ván dor lá si Ha tó sá ga kö te les re giszt rál ni azo kat a há zas pá ro kat, akik
az Egye sült Ál la mok Utah ál la má nak égi sze alatt vég zett online pol gá ri há -
zas sá gi szol gál ta tá son ke resz tül há za sod tak ös  sze.

Ami kor vi lá gos sá vált, hogy a há zas sá gi anya köny vi ki vo nat megerôsíti,
hogy a kérelmezôk a Utah ál lam ál tal el is mert szer tar tá son kö töt tek há zas sá -
got, és az anya köny vi ki vo na tot egy er re fel ha tal ma zott ha tó ság ál lí tot ta ki, a
jegyzôt uta sí ta ni kel lett vol na a re giszt rá ció el vég zé sé re – ír ta a bí ró.

Ez a dön tés gya kor la ti lag min den iz ra e li szá má ra elérhetôvé te szi a pol gá ri
há zas sá got anél kül, hogy az or szá gon kí vül re kel le ne utaz nia. Az or to dox po -
li ti ku sok azon nal el ítél ték a ha tá ro za tot, mond ván, ez alá ás sa az ál lam zsi dó
jel le gét.

Vlad Finkelstein ügy véd, aki a pá ro kat kép vi sel te a per ben, üd vö zöl te a ha -
tá ro za tot.

A bí ró ság kris tály tisz tán vi lá gos sá tet te, hogy min den olyan há zas pár,
amely ér vé nyes há zas sá gi anya köny vi ki vo nat tal és apostille ta nú sít ván  nyal
ren del ke zik, jo go sult a há zas ság re giszt rá lá sá ra, és a há zas pár Iz ra el ha tá -
ra in be lü li tar tóz ko dá si he lye ir re le váns a re giszt rá ci ós ha tó ság nál történô
be jegy zés szem pont já ból – mond ta Finkelstein.

AZ ÚJ SÁG ÍRÓ AR CHÍ VU MÁ BÓL

A vész kor szak vi lág hí rû 
ku ta tó tu dó sa

Vé le mény nyil vá ní tás: Szé gyen!

City University pro fes  szor emeri-
tusa. Hat van nál több köny vet írt,
il let ve szer kesz tett; leg is mer tebb
mun ká ja a té má ban alap mû nek
szá mí tó „A nép ir tás po li ti ká ja: a
ho lo ca ust Ma gyar or szá gon”. A
Wikipedia le xi kon ban ol vas ha tó,
hogy Braham pro fes  szor 1995-ben
meg kap ta a Ma gyar Köz tár sa sá gi
Ér dem rend tisztikeresztje, va la -
mint 2011-ben a Ma gyar Köz tár -
sa sá gi Ér dem rend kö zép ke reszt je
ki tün te tést. Ez utób bit 2014-ben
vis  sza küld te, mert az Or bán-kor -
mány „a Hor thy -kor szak tisz tá ra
mo sá sá ra tö rek szik”. Jó val elôtte,
2004-ben ha son ló an cse le ke dett a
Ro má nia Csil la ga ér dem rend pa -
rancs no ka ki tün te tés sel, mert egy
köz is mert an ti sze mi ta ro mán po li -
ti kust is ki tün tet tek ve le...

A vi lág hí rû ku ta tó tör té nés  szel ké -
szí tett in ter júm 1992. már ci us 24-én
je lent meg a (saj nos már rég meg -
szûnt) Mai Nap cí mû, nagy pél dány -
szá mú dé li lap ban.

Bár tu do má nyos mun kás sá ga
ré vén év ti ze dek óta vi lág hír név -
nek ör vend, ná lunk a négy év vel
ezelôtt meg je lent két kö te tes mun -
ká ja, „A ma gyar ho lo ca ust” ré vén
vált köz is mert té az er dé lyi ma gyar
szár ma zá sú Randolph L. Braham
New York-i pro fes  szor, aki ös  sze -
ha son lí tó ál lam tu do mány ok ta tá -
sá val ke re si a ke nye rét, de szív -
ügye a ma gyar és az eu ró pai tör té -
ne lem egyik leg sö té tebb kor sza ká -
nak, a holokausztnak a ku ta tá sa; e
témakörrôl leg alább 40 kö te te je -
lent meg. Már a ki adó nál van „A
ma gyar ho lo ca ust” át dol go zott,
há rom kö te tes re bôvített an gol
nyel vû köny ve.

Braham pro fes  szor 1994-re, a ma -
gyar or szá gi de por tá lá sok meg kez dé -
sé nek 50. év for du ló já ra amerikai–
izraeli–magyar tu do má nyos kon fe -
ren ci át szer vez. Teg nap az Aka dé mia
judaisztikai ku ta tó cso port já nak fel -
ké ré sé re tar tott elôadást az új ná ci re -
vi zi o niz mus tör té ne ti, po li ti kai és jo -
gi következményeirôl. Elôtte mun -
ka tár sunk kér dé se i re vá la szolt.

– Kezd jük ak tu á lis po li ti ká val:
va sár nap a fran cia hely ha tó sá gi
vá lasz tá son ijesztôen elôretörtek
Le Pen új fa sisz tái, az ultrajobb
Nem ze ti Front hí vei. Né met or szág

egye sü lé se után a volt NDK-ban
föl lán golt a faj gyû lö let és az ide -
gen el le nes ség. Auszt ri á ban fegy ve -
res, új fa sisz ta ál lam el le nes puccs -
kí sér le tet lep lez tek le, a gya nú sí -
tot tak nak ma gyar kap cso la ta ik is
van nak. Ho gyan íté li meg, pro fesz -
 szor úr, e je len sé ge ket?

– Le Pen és hasonszôrû tár sai vi -
szony la gos tér nye ré se a nyu ga ti de -
mok rá ci ák ban is föllelhetô an ti sze -
mi tiz mus ból is táp lál ko zik. Gyak ran
a kül föl di ek je len lé té ért is a zsi dó kat
okol ják, mond ván: az ide ge nek kel
együtt sze ret nék be fo lyá sol ni az
illetô or szág vi szo nya it, mi köz ben
el nyom ják a sze rin tük felsôbbrendû,
az ô meg fo gal ma zá suk sze rint ár ja

faj egye de it. Ter mé sze te sen a gaz da -
sá gi kö rül mé nyek rom lá sa, a re cesz -
 szió is köz re ját szik az új fa siz mus
erôsödésében. Így ér vel a szélsô-
jobboldal: „Azért ne héz az éle tünk,
mert ren ge teg arab, af ri kai, tö rök stb.
van a nya kun kon.” Ezt az áram la tot
meg lo va gol ják a kü lön fé le re vi zi o -
nis ta tör té né szek, akik újabb „érv -
anya got” szál lí ta nak a szélsôséges,
de mok rá cia el le nes cso por tok nak,
szer ve ze tek nek, pár tok nak. Mind-
errôl tu dós ként, em ber ként, a fa siz -
mus és a há bo rú szenvedô ala nya -
ként egyet len vé le mé nyem le het: na -
gyon ve szé lyes. El le ne té nyek kel, a
tör té ne lem hi te les fel tá rá sá val és ta -
ní tá sá val le het és kell küz de ni.

– Pro fes  szor úr, mit nem tu dunk
még a holokausztról?

– Kér dés, hogy kik mit nem tud -
nak és me lyik or szág ban. A volt
kom mu nis ta or szá gok ban 1948-ban
zsi dó el le nes, mi több, zsi dó kul tú ra-
el le nes kam pány kezdôdött, ami kor
még e sza va kat: zsi dó, vész kor szak,
holokauszt sem ki ej te ni, sem le ír ni
nem volt aján la tos. Jellemzô, hogy
az ak ko ri Nagy Szov jet En cik lo pé di -
á ból is hi á nyoz nak e fo gal mak.
Nem ze dé kek nôttek föl Ke le ten,
akik jó for mán sem mit sem tud nak a
vész kor szak ról. Mi ként Nyu ga ton a
re vi zi o nis ta tör té né szek ta gad ják,
két ség be von ják, vagy leg alább is ki -
seb bí te ni pró bál ják az eu ró pai, min-
denekelôtt a né met fa siz mus rém tet -
te it, ak ként a 70-es évek szov jet
„szak iro dal má ban” még egy faj ta
obsz ce ni tás is föllelhetô az ál tör té né -
szek részérôl: „ná ci–zsi dó ös  sze es -
kü vést” em le get nek. Sze rin tük a
holokauszt a né me tek és a ci o nis ták
kö zös mû ve – a rész ben azo nos cél -
ja ik el éré sé re. So kan azt mond ják: a
holokauszt zsi dó ta lál mány, hogy
pénzt csal ja nak ki a németektôl Iz ra -
el meg ala pí tá sá hoz és föl vi rá goz ta -
tá sá hoz...

So kan a gáz kam rák lé tét is ta gad ni
pró bál ják. Pél da ként a de por tá lá sok -
ban és a zsi dó gyil kos sá gok ban
vezetô sze re pet ját szó sze ge di
csendôrtiszt, Finta Im re ka na dai pe -
rét em lí tem. Fintát az a Douglas
Christi ügy véd véd te, aki már nagy
gya kor la tot szer zett a holokauszt ta -
ga dá sá ban más, ha son ló tö meg gyil -
kos ok, há bo rús bû nö sök védôjeként.

Azt igye ke zett be bi zo nyí ta ni, hogy a
zsi dók el len sé gek, bol se vis ták, kom -
mu nis ták vol tak, így az ak ko ri ma -
gyar (és a töb bi fa sisz ta) ál lam nak
jo ga, sôt kö te les sé ge volt a zsi dó el le -
nes ak ci ók ban va ló rész vé tel. Az el -
len fe le ket tá bo rok ba gyûj töt ték ösz -
 sze. A de por tá lás sem volt olyan
ször nyû – ál lí tot ta Christi –, a ka to -
nák is zsú folt va go nok ban utaz tak a
front ra. A gáz kam rák is csak azt a
célt szol gál ták, hogy a még egész sé -
ges zsi dó kat meg sza ba dít sák a tí fu -
szos zsi dók tól. És mi vel nem le he tett
egye di te me tést ren dez ni az el huny -
tak nak, hi gi é ni kus kö rül mé nyek kö -
zött, kre ma tó ri u mok ban ham vasz tot -
ták el ôket. Azok a hul la he gyek pe -
dig, ame lye ket az utó kor meg gyil -
kolt zsi dók nak vél, tu laj don kép pen
ha lom ra ölt ke resz té nyek, aki ket bol -
se vik zsi dók pusz tí tot tak el.

Hát nem fé lel me tes ok fej tés? És
még hoz zá te szik, hogy sem a nürn -
ber gi, sem a nem ze ti nép bí ró sá gi tár -
gya lá sok nem vol tak jo go sak, mert
gyôztesek ítél kez tek a vesz te sek fe -
lett, ami nem más, mint vér bos  szú. A
bi zo nyí té ko kat szov jet kom mu nis ták
ha mi sí tot ták, a ta nú val lo má so kat pe -
dig az an gol szász ok meg az oro szok
ve rés sel csi kar ták ki a volt SS-ekbôl.

– Mi lyen új in for má ci ók kal ke -
cseg tet a volt szov jet és más ke let-
eu ró pai há bo rús ar chí vu mok meg -
nyi tá sa?

– Jó ma gam már is több mint két
hó na pig ku tat hat tam a ki je vi, moszk -
vai, minsz ki le vél tá rak ban. Rá buk -
kan tam pél dá ul a Königsbergbe
(Kalinyingrádba) tar tó deportáló-
szerelvények me net rend jé re. Ez
újabb ada lék az ál do za tok szá má nak
meg ál la pí tá sá hoz. So kan el fe lej tik:
nem csu pán több mint hat mil lió zsi -
dó és ci gány ál do za ta volt a fa siz -
mus nak, ha nem 11 mil lió em ber.
Ebbôl öt mil lió ke resz tény, akik a ge -
no cí di um, a mód sze res fa sisz ta nép -
ir tás kö vet kez té ben pusz tul tak el. A
zsi dók és a ci gá nyok mint „kár té -
kony bak té ri u mok és ví ru sok el len”
kér lel he tet len és szin te tö ké le tes
irtóhadjáratot vé gez tek, tel jes csa lá -
dok mil li ó it pusz tí tot ták el.

– Pro fes  szor úr, van nak-e még
buj ká ló há bo rús bû nö sök, tö meg -
gyil kos ok?

– Igen, nem is ke ve sen, de en ged -
je meg, hogy ne ve ket ne em lít sek.
Ma gya rok is van nak kö zöt tük, ál né -
ven él nek. A hi deg há bo rú a fô oka
an nak, hogy si ke rült egér utat nyer ni -
ük, mert az zal ér vel tek, hogy ôk élen
jár tak a bol se viz mus meg a kom mu -
niz mus el le ni küz de lem ben.

– Ön Ame ri ká ban él: men  nyi re
ér dek li hon fi tár sa it a sa já to san eu -
ró pai tra gé dia, a holokauszt, a ná -
ciz mus, a fa siz mus ko ra?

– Iz ra e len kí vül az Egye sült Ál la -
mok ban szen tel nek a leg töb bet a
holokauszt ku ta tá sá nak, ok ta tá sá nak.
Egye te mi holokausztintézetek mû -
köd nek – a New York-it én ve ze tem
–, és már a kö zép is ko lák ban is rész -
le te sen ta nul nak ró la a di á kok.
Jövôre, a var sói get tó lá za dás 50. év -
for du ló ján avat ják föl az ál la mi
pénzbôl épí tett Szö vet sé gi Holo-
kauszt Mú ze u mot a wa shing to ni Fe -
hér Ház kö ze lé ben. Az em lék hely
szá má ra mos ta ni ma gyar or szá gi uta -
mon is meg pró bá lok tár gyi em lé ke -
ket, do ku men tu mo kat gyûj te ni.

– Pro fes  szor úr, kö szö nöm a be -
szél ge tést!

(Az új ság író ar chí vu má ból ro va -
tunk ban megjelenô írá sok az
Arcanum Adat bá zis Ki adó Di gi tá lis
Tu do mány tá rá nak gyûj te mé nyé ben
ôrzött cik kek fel hasz ná lá sá val ké -
szül nek. Kö szö net il le ti ér te az
Arcanum ADT-t.)

Kul csár Lász ló / Infovilág

El tör lés kul tú ra he lyett 
fel vi lá go sí tás
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Gyógy szer tá mo ga tás
Az idônként szük sé ges sé vá ló, át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé -

sé hez le het tá mo ga tást igé nyel ni. A tá mo ga tás felsô ha tá ra nincs rög zít -
ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az ed di gi gya kor la tunk ban 50.000 Ft
volt a leg na gyobb ös  sze gû tá mo ga tás.

Tá mo ga tá si ak ci ónk ma gán jel le gû, az anya gi fe de ze te biz to sí tott, és a
hoz zánk be ér ke zett ada to kat az elôírt ti tok tar tás sal ke zel jük. Vár juk a
rá szo ru lók je lent ke zé sét.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon kap ha tó: 06-1-
321-3497, lehetôleg az es ti órák ban.

A ve ne zu e lai hölgy 
és a krump li cu kor, avagy

nin cse nek vé let le nek
Krump li cu kor – hos  szú idôn ke resz tül nem is hal lot tam az édességrôl, míg -

nem a na pok ban két szer is be le üt köz tem. Ta lán gye rek ko rom ban egy szer-két -
szer kós tol tam, de nem tud nám le ír ni, hogy mi lyen íz kap cso ló dik hoz zá. Így
jár tunk mi, 88-asok, az át me net gyer me kei.

Az ATV egyik ál ta lam ked velt mû so rá ban, a Ha za hú zó ban Ma gyar or szág
olyan he lye it mu tat ják be, aho vá ér de mes el lá to gat ni. Az egyik es te a Bu da -
pest Retro Él mény köz pont ban for ga -
tott adást ve tí tet ték. Az in téz mény ben
mû kö dik retró bü fé is, olyan, ma már
nem min den na pos ter mé kek kel, mint a
Kojak nya ló ka, a ju go szláv jég krém és
a krump li cu kor. Gon dol tam is ma gam -
ban, hogy – nem csak ezen fi nom sá gok
mi att – el lá to ga tok a köz pont ba.

A Zsi dó Vi lág kong res  szus (World
Jewish Congress, WJC) ope ra tív igaz -
ga tói Bu da pes ten ta lál koz tak 2022 jú -
ni u sá ban. A ta nács ko zás ra a vi lág min -
den részérôl ér kez tek kül döt tek. Az
egyik kísérôrendezvényen én is részt
vet tem. Már épp távozófélben vol tam, ami kor be szél ge tés be ele gyed tem egy
rend kí vül ked ves ve ne zu e lai hölg  gyel. Tár sal gá sunk elsô per ce i ben el mond -
ta, hogy szá mos, ma gyar felmenôkkel rendelkezô ve ne zu e lai zsi dót is mer,
majd elôkapott egy pa pírt:

KRUMP LI CUCOR
Csak ámul tam és bá mul tam, szin te le fagy tam. Több év ti ze den ke resz tül

még csak eszem be sem ju tott, hogy lé te zik krump li cu kor, most pe dig egy hé -
ten be lül má sod szor jön ve lem szem be. Egy ba rá tom kér te, hogy vi gyek ne ki
belôle. Be men tem a kör nyé ken lévô élel mi szer üz le tek be, szuvenírboltokba, de
se hol nem kap tam. Tudsz eset leg se gí te ni? – kér dez te a Dél-Ame ri ká ból ér ke -
zett as  szony. Ha a középsô be tû K és az édes ség re gon dolsz, ak kor tu dom, ho -
vá kell men ned, a Retro Mú ze um ba. Hos  szú idôn ke resz tül nem is tér tem ma -
gam hoz. Ed dig sem hit tem a vé let le nek ben, ez az eset pe dig megerôsített eb -
ben.

Ez után el me sél te, men  nyi re cso dás, hogy itt, Bu da pes ten ami kor ki nyit ja a
csa pot, jön belôle víz, ná luk ez nem en  nyi re ter mé sze tes. De hoz zá tet te, hogy
hon fi tár sai ked ves sé ge (kom pen zá lás ként) fe lül múl ha tat lan. Nem rég esett ná -
luk az esô, és nem volt ná la esernyô. Egy ko csi meg állt, a vezetô ki szállt
belôle, és ra gasz ko dott hoz zá, hogy ve gye el ernyôjét.

Az óta gyak ran azon mor fon dí ro zom; csap víz vagy esernyô?
Mik lós Dó ri

Zelenszkij: Saj nos nem kap tuk
meg a leg több, Izraeltôl kért

se gít sé get
Volodimir Zelenszkij uk rán el nök a je ru zsá le mi Hé ber Egye te men el -

mon dott be szé dé ben az Uk raj na és Iz ra el kö zöt ti szo ros tör té nel mi és
kul tu rá lis kap cso la to kat hang sú lyoz ta, és ki je len tet te, hogy or szá ga csa -
ló dott az iz ra e li kor mány tól ka pott anya gi és dip lo má ci ai tá mo ga tás
mér té ke mi att – je len tet te a Ti mes of Israel cí mû an gol nyel vû iz ra e li hír -
por tál.

Saj nos nem kap tuk meg a leg több, Izraeltôl kért se gít sé get – mond ta az uk -
rán el nök ki je vi vi de ós be je lent ke zé sén a Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem di ák ja -
i nak. Kér jük, ne fe led jék, hogy men  nyi re szo ros kap cso lat ban ál lunk egy más -

1944. ok tó ber 15-én Hor thy Mik -
lós, Ma gyar or szág kor mány zó ja, aki
se gí tet t a ná cik nak de por tál ni a vi dé -
ki zsi dó sá got, meg gon dol ta ma gát,
és rá dió be széd ben kér te a bé két a
szö vet sé ges ha tal mak tól. 

Mi a bá tyám mal és a szü le im mel
buj kál tunk édes apám mun ka he lyén,
a Fran cia Ma gyar Pa mut ipar ban. A
gyár mun ká sai ve lünk együtt nagy
érdeklôdéssel hall gat ták ezt a be szé -
det.

A nyi la sok még az nap es te ke zük -
be vet ték a ha tal mat.

Más nap reg gel édes apám, aki 20
éven ke resz tül a Kis pes ti Tex til gyár
fo no dá já nak volt az igaz ga tó ja, fel -
hív ta Szir tes Ol gát, egy munkásnôt,
hogy meg kér je, vi gyen el in nen en -
gem.

Ol ga né ni meg ér ke zett, én el bú -
csúz tam a csa lá dom tól, és eszem be
jut tat ták, hogy a ha mis iga zol vá -
nyok ban Tóth Iván a ne vem, és Deb -
re cen ben szü let tem. 

Az au tó bu szon Ol ga né ni el me sél -
te ne kem, a ki lenc éves srác nak, hogy
mielôtt én meg szü let tem, sztrájk tört
ki a gyár ban, és ô tag ja volt a ma ga -
sabb fi ze té sért har co ló mun kás ta -
nács nak. El akar ták bo csá ta ni, de az
én édes apám meg men tet te ôt. „Most
tar to zom ne ki ez zel, és én vi gyáz ni
fo gok rád” – tet te hoz zá. 

Hogy meg ér tet tem-e ak kor a sza -
va it, nem tu dom. Mun kás ta nács,
sztrájk, ne héz sza vak vol tak ak kor
még ne kem.

Ami kor ha za ér kez tünk Ol ga né ni
la ká sá ba, a fér je ép pen pá lin kát ivott
egy asz tal mel lett.

– Kap tál pénzt? – kér dez te Já nos a
feleségétôl.

– Ezer dol lárt.
– Hol van?
Ol ga né ni le tet te a tás ká ját az asz -

tal ra. A pá lin ka ki csöp pent a po hár -
ból.

Most hoz zám for dult Já nos:
– Hogy hív nak?
Én gyor san vá la szol tam:
– Tóth Iván, szü le tett Deb re cen -

ben, ap ja ne ve...
– Ve szé lyes! Min den ki meg ér zi,

hogy zsi dó. Nem fog juk le vin ni az
óvó hely re. 

– Gon dol tam, azt mond hat juk,
hogy egy tá vo li ro kon, aki fel jött
vidékrôl – mond ta Szir tes Ol ga.

– Szó sem le het ró la. Itt fog ma -
rad ni a la kás ban. 

Es te szólt a ri a dó. Ôk le men tek a
pin cé be, en gem be dug tak egy ágy ba
a kony há ban. Sír tam, míg fel nem
jöt tek.

Így foly ta tód tak a na pok és a he -
tek. Ol ga né ni el ment dol goz ni, Já -
nos it ta a pá lin kát. 

Egy na pon Ol ga né ni jó ked vû en
jött ha za.

– Meg lá to gat tam Iván ka szü le it.
Egy spa nyol vé dett ház ban van nak.

Nagy ne vek egy Kiss-ün nep sé gen

Szir tes Ol ga, az igaz em ber
Rám mo soly gott, és hom lo kon

csó kolt: édes anyád kül di.
Éj jel hal lot tam, hogy Ol ga né ni és

Já nos be szél get nek.
– Pén zük nincs több, de oda ad ták

az ék sze re ket.
– Jól van! Én majd ki vi szem a

köly köt a Du na-part ra, és ott fe lej -
tem a víz ben. Ele gen van nak ott már
a zsi dók ból.

Reg gel meg kér tem Ol ga né nit, vi -
gyen en gem a szü le im hez. Já nos el -
ment pá lin kát ven ni, mi pe dig a spa -
nyol ház ba men tünk. Vég re új ra

Hírek, események
röviden

– Sze re tet tel vá runk min den
érdeklôdôt a sió fo ki ima ház ba
szom bat fo ga dó is ten tisz te let re és
azt követô kidusra jú li us 8. és au -
gusz tus 26. kö zött, pén tek es tén -
ként 19 órá tól. Cím: Sió fok, Szé -
che nyi u. 4.

– Ta pol ca. Szep tem ber 11-én, va -
sár nap 10.30-kor a Csányi Lász ló ut -
cá ban a volt get tó nál ko szo rú zás,
11.30-kor a temetôben meg em lé ke -
zés, üveg mo za ik-ava tá s lesz.

AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

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

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

Min den ne mû ré gi sé get vá sá ro -
lok díj ta lan ki szál lás sal. Tel jes la kás -
ki ürí tés sel! Hír adás tech ni kát, ba ke -
lit le me ze ket, bú tort, köny vet, ke rá -
mi át, por ce lánt, bronz tár gya kat, órá -
kat, ki tün te tést, pa pír ré gi sé get, pén -
ze ket, já té ko kat (retró tár gyak elôny-
ben). Pin tér Ni ko let ta, 06-1-466-
8321, 06-30-973-4949.

Kas té lyok be ren de zé sé hez vá sá -
ro lok fest mé nye ket, ezüs tö ket, bron -
zo kat, órá kat, bú to ro kat, ha gya té kot
stb. Üz let: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com

Gá bor Esz me ral da be csüs,
mûgyûjtônô kész pénz ért vá sá rol
gyûj te mé nye ket, fest mé nye ket, bú -

to ro kat, ezüst tár gya kat, evôeszközö-
ket, ara nya kat, szob ro kat, por ce lá no -
kat. Ki szál lás díj ta lan: 06-30-898-
5720.

Ré gi sé gek-ha gya ték, örök ség
fel vá sár lá sa kész pénz ért. 06-20-
932-6495, www.antikbudapest.hu,
e-mail: antik@antikbudapest.hu 

Élet já ra dé kot fi zet ne Bács, Pest
me gyé ben idôs hölgy nek vagy bá csi -
nak egye dül ál ló hölgy. 06-20-494-
5963.

együtt vol tam a csa lá dom mal. Nagy
volt az éh ség. Csak bab le vest kap -
tunk egy szer egy nap ebéd re.

Egy szép na pon lá to ga tó ér ke zett.
Ol ga né ni jött hoz zánk. Ho zott ma -
gá val egy egész ke nye ret.

Ez a ke nyér meg men tet te az éle -
tün ket.

A há bo rú után édes apám mal el -
men tünk fel ke res ni Ol ga né nit. A
ház he lyé n egy nagy gö dör volt. Biz -
tos sze gény ke ott van el te met ve.

Arie Singer
Syd ney

Volodimir Zelenszkij

sal, és mi lyen ma gas szin ten kel le ne len nie egy más meg ér té sé nek – hang sú -
lyoz ta. Em lé kez te tett az Uk raj ná ban felnôtt iz ra e li ek re, köz tük Golda Meir
volt mi nisz ter el nök re, Sólem Aléchem író ra és Jichák Ben-Zvi egy ko ri ál lam -
el nök re.

Ami kor a kor má nyok szank ci ó kat ve zet nek be Orosz or szág gal szem ben, az
nem az üzletrôl szól – emel te ki. Ez az értékekrôl és az ál ta lá nos biz ton ság -
ról szól, ar ról, hogy felelôsségre kell von ni azt, aki el pusz tít egy má sik nem -
ze tet. Saj nos Iz ra el még nem csat la ko zott a szank ci ók rend sze ré hez – tet te
hoz zá, és ér tet len sé gé nek adott han got az iz ra e li kor mány képviselôivel tör -
tént fél re ér té sek és kom mu ni ká ci ós ne héz sé gek mi att.

Meg ért jük, hogy Önök sin cse nek egy sze rû hely zet ben – fo gal ma zott
Zelenszkij, ar ra utal va, hogy az orosz had se reg Szí ri á ban, az or szág észa ki
ha tá rá nak kö ze lé ben ál lo má so zik.

Fel hív ta azon ban a fi gyel met ar ra, hogy ha son ló Len gyel or szág hely ze te is,
ame lyet Orosz or szág sze rin te szin tén fe nye get. El en ged he tet len lo gisz ti kai
tá mo ga tást nyúj ta nak ne künk, 2,5 mil lió em bert lát tak ven dé gül – mond ta az
uk rán el nök Len gyel or szág szerepérôl, és fel idéz te, hogy a bal ti ál la mok is
küld tek fegy ve re ket Ki jev nek.

Az orosz meg szál lók tö meg sír ok ba te me tik az em be re ket, az ut cá kon lö völ -
döz nek, em be re ket kí noz nak, kis ko rú a kat, fi ú kat és lá nyo kat erôszakolnak
meg – ál lí tot ta Zelenszkij, és az zal is meg vá dol ta Moszk vát, hogy tá bo ro kat
hoz lét re em be rek kín zá sá ra.

Sze re tem a ha zá ju kat – mond ta a zsi dó val lá sú el nök, ki emel ve az iz ra e li
nép irán ti cso dá la tát és há lá ját. Há lás va gyok az Uk raj ná nak nyúj tott ôszinte
és együttérzô tá mo ga tá sért, há lás va gyok az uk rán zász ló kért az ut cá kon. Lát -
juk és na gyon nagy ra ér té kel jük ezt – mond ta Zelenszkij.

Van egy kö zös, nagy sze rû jövônk – kö zöl te. Még sok éven át egy más sze mé -
be kell néz nünk – em lé kez tet te hall ga tó sá gát, mi köz ben fel szó lí tott a csat la -
ko zás ra az Orosz or szág el le ni nem zet kö zi szank ció rend szer hez és a ví zum -
men tes ség be ve ze té sé re a há bo rú elôl menekülôk szá má ra.

Az uk rán el nök már ci us ban már részt vett videokonferencián Iz ra el ben.
Ak kor az iz ra e li par la ment in vi tá lá sá ra a képviselôház po li ti ku sa i hoz szólt, és
ar ra nó gat ta Iz ra elt, hogy dönt sön, és fegy ver szál lí tá sok kal tá mo gas sa Uk raj -
nát. (Shiri Zsu zsa / MTI)
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Covidáman
Öröm mel köz löm ked ves Ol va só ink kal, hogy az én sze rény, meg él he -

té si zsi dó eszem mel rá jöt tem egy nem kön  nyû val lás fi lo zó fi ai tény re.
Meg va gyok ró la gyôzôdve, hogy a Teremtô úgy dön tött, ô is in no va tí -
vabb lesz. El vég re mai vi lá gunk ban, ami kor a hoz zá intézendô imák
zö me iPadrôl száll fe lé, és ma hol nap a rebecen fog te met ni (nem a sa -
ját fér jét!), ide je, hogy ô is újít son. Rá jött, hogy ós di ak és di vat ja múl -
tak egy ko ri bün te té sei, az olya nok, mint a pes tis, a spa nyol nát ha vagy
a ko le ra. Ép pen ezért ki ta lál ta az em be ri ség szá má ra a Covid ví ru sát,
még pe dig an nak is ezer fé le al fa ját. Az em be ri ség ugyan olyan fé le lem -
ben él, mint a tör té nel mi be teg sé gek ko rá ban, rá adá sul ez a Covid egy
na gyon de mok ra ti kus nya va lya, mert épp úgy sújt ja a „mima-
gyarokat”, mint a „mizsidónkat”. De hát, mint ír va van: Ô ad ja a be -
teg sé get, és Ô ad ja a gyó gyí tást is. Akad tak köz tünk, akik in kább ab -
ba hagy ták a fôzômûsor né zé sét, és he lyet te sö tét la bo ra tó ri um tit kos
szo bá já ban fel ta lál ták a jár vány el le ni védôoltásokat. És jöj jön most a
sze mé lyes kál vá ri ám.

Ná lunk csü tör tök a ta ka rí tá si nap. Ilyen kor egy na gyon ren des
takarítónô jön és rend be te szi ott ho nun kat. Ré gen az volt a gya kor lat,
hogy ta ka rí tá si na pon nem vol tunk ott hon, mert az nap ra idôzítettük a
nagy be vá sár lást. De ami ó ta nya kun kon a pandémia, na meg ne kem is
100 mé ter lett a re kor dom, amit gya lo gol ni tu dok, az óta ál ta lá ban ta -
ka rí tás kor is ott hon va gyunk. Csu pán me ne kü lünk szo bá ról szo bá ra,
hogy ne le gyünk út ban. Így tör tént ez egy jú ni u si csü tör tö kön is. Majd
az azt követô pén tek es te, mi köz ben ked venc so ro za tun kon iz gul va a
té vé elôtt ül tünk, ked venc takarítónônk a fe le sé gem okostelefonjára
meg küld te a po zi tív Covid-tesztjének fo tó ját.

Az egy do log, hogy tu do má sul vet tük, jó da ra big nem lát juk, de egy -
mást vi szont igen, és meglehetôsen sa nya rú ké pet lát tunk. Meg ér ke zett
a fé le lem bé re: ha fe le sé gem kö hö gött egyet, már át men tem hoz zá, nem
ké ne-e gyors tesz tet csi nál ni. Én a ked venc ol va só sar kom ban a ker -
tünk ben bur ján zó pol len hal maz okán ál ta lá ban kb. 90-et tüs  szö gök
egy foly tá ban. Ez így volt ré gen is, de most ugye az van, hogy le for rá -
zott macs ka már az esôtôl is fél. As  szony kám meg kér dez te, nem ér zem-
e lá zas nak ma gam, vagy nem ké ne-e va la mit be ven ni. És ez így ment a
tel jes lap pan gá si idô alatt, mert mint tud juk, ez a lát ha tat lan kis nyo -
mo rú sá gos ví rus – ami egy ócs ka mo só szap pan nal is elkergethetô – tü -
ne te ket leg ha ma rabb a fertôzést követô har ma dik-ne gye dik na pon mu -
tat.

Ed dig is imád koz tunk, de most ima ház zá ala kult a la ká sunk, és imá -
ink úgy lát szik, meg hall gat tat tak. Mert a fe le sé gem egy hét el tel té vel is
csak a cigijétôl kö hö gött, én csak a gyom tól tüs  szög tem, és a je lek sze -
rint Da mok lész kar ja is el fá radt. Mi u tán köz vé le mény-ku ta tást vé gez -
tünk ba rá ti kör ben, ahol épp úgy volt pél da olyan ra, hogy há rom szor
ol tott va la ki má sod szor esett be le a Covidba, mint ar ra, hogy egy anyu -
ka két gye re ké vel egy el ha gya tott he gyi fa ház ban egye dül tölt ve egy he -
tet, ha za ér kez ve po zi tív lett, ös  sze néz tünk, és mi vel mindkettônk szü le -
tés nap ja kö ze leg, úgy dön töt tünk, hogy ugyan az zal aján dé koz zuk meg
egy mást. Mi kor e so ro kat írom, már túl va gyunk raj ta, de nem köny -
 nyen: ta lál tunk ol tó pon tot, el men tünk, és fel vet tük a bû vös ne gye dik
ol tást. Ha za ér kez ve meg csó kol tuk a mezüzét, el mond tuk az ilyen kor
ese dé kes imát, majd hogy én is in no va tív le gyek, föl tett száj maszk kal
meg csó kol tam hit ve se met. 

Jevgen Kornicsuk, Uk raj na iz -
ra e li nagy kö ve te kö zöl te, hogy Uk -
raj na nem en ged be lá to ga tó kat, és
nem tud ja biz to sí ta ni a za rán do -
kok biz ton sá gát ros hásáná alatt
Umanban.

Min den ros hásánákor iz ra e li ek
ez rei vesz nek részt az éves za rán -
dok la ton a kö zép-uk raj nai Umanban,
ahol a chászidizmust meg ala pí tó
breszlávi Náchmán rab bi
(1772–1810) sír ja ta lál ha tó, ol vas -
ható az ujkelet.live cik ké ben.

Az Uk raj ná ba lá to ga tók éle té vel és
jó lé té vel kap cso la tos ag go dal mak
mi att, va la mint az or szá gunk ban zaj -
ló orosz há bo rú fé nyé ben min den
erôfeszítés el le né re sem tud juk ga -
ran tál ni a za rán do kok biz ton sá gát,
és je len leg nem en ge dünk be tu ris tá -
kat és lá to ga tó kat Uk raj ná ba –
mond ta Kornicsuk a nagy kö vet ség
Facebook-oldalán köz zé tett nyi lat -
ko za tá ban.

Ebbôl ki fo lyó lag Önök höz for du -
lunk, mert imá ik fon to sak szá munk -
ra. Kér jük, imád koz za nak azért,
hogy ros hásáná elôtt vé get ér jen a
ki rí vó an ke gyet len orosz ag res  szió
mi att ki tört uk raj nai há bo rú, és
imád koz za nak Uk raj na gyôzelméért.

Re mél jük, hogy az imák be tel je sül -
nek, és Uk raj na is mét olyan or szág
lesz, amely nagy lel kû en fo gad lá to -
ga tó kat Izraelbôl, és kü lö nö sen azo -

A Pál ut cai fi úk ikonikus üveg go lyó zós je le ne te ke rült fel egy ház tûz fal ára
Bu da pes ten a Cor vin Sé tány nál, ír ja az MTI. A Mol nár Fe renc re gé nyé hez
ké szült il luszt rá ci ót a Szí nes Vá ros Cso port pá lyá za tá nak nyer te se, Buzás
Aliz ké szí tet te. A 200 négy zet mé te res graffiti a VIII. ke rü le ti Le o nar do da
Vin ci ut ca 42. szá mú ház fa lán lát ha tó, nem mes  sze at tól a Jó zsef kör úti
ház tól, ahol A Pál ut cai fi úk író ja, Mol nár Fe renc gye rek ko rá ban la kott, va -
la mint a re gény hely szí ne i nek kö ze lé ben.

Egy vé cé bó dé men tet te meg
Jáir Lapid ap já nak éle tét 

Bu da pes ten
Én na gyon sze re tem a ma gyar kul -

tú rát, a költôiket, a sza lá mi ju kat, de
a ma gya rok nak so ha nem bo csá tok
meg – mond ja Jáir Lapid köny vé ben
az édes ap ja, To mi Lapid.

Si mo gat tuk a fémbôl ké szült zöld fa -
lat, an nak a nyil vá nos il lem hely nek a
fa lát, amely meg men tet te az éle tem. A
járókelôk szé les ív ben ki ke rül tek min -
ket, azt hit ték, hogy bo lon dok va gyunk,
me sé li To mi Lapid egyik bu da pes ti lá -
to ga tá sá nak tör té ne tét az új iz ra e li mi -
nisz ter el nök, Jáir Lapid a köny vé ben,
amely Sí ron tú li em lé ke im cím mel je -
lent meg az ap ja ha lá la után a Múlt és
Jövô Ki adó gon do zá sá ban.

Ab ba a bi zo nyos zöld fa lú vé cé be
tusz kol ta be To mit az édes any ja, ami -
kor egy szov jet felderítôgép meg za var -
ta a nyi la sok ál tal kí sért me ne tet. Csak
ôk él ték túl, min den ki mást a Du ná ba
lôttek a cso port ból.

To mi Lapid egy új vi dé ki ma gyar zsi dó csa lád ban szü le tett Lampel Ta más
né ven. 1941-ben ke rül tek Bu da pest re. To mi itt él te túl a vész kor sza kot édes -
any já val, aki két szer is meg me ne kült: a má sik al ka lom mal sze mé lye sen
Raoul Wal len berg svéd embermentô dip lo ma ta szed te ki több tár sá val együtt
a halálmenetbôl, ír ja a 24.hu nyo mán a Ki bic. A soá meg ha tá ro zó volt To mi
Lapid és ezen ke resz tül fia, Jáir Lapid éle té ben is.

Én na gyon sze re tem a ma gyar kul tú rát, a költôiket, a sza lá mi ju kat, de a
ma gya rok nak so ha nem bo csá tok meg – mond ja Jáir Lapid köny vé ben az
édes ap ja.

To mi Lapid ugyan is so kak hoz ha son ló an úgy vé li, a né me tek nem tud tak
vol na 590 ezer zsi dót le gyil kol ni ke ve sebb mint egy év alatt, ha a ma gya rok
nem se gí tet tek vol na ne kik.

A há bo rú mi att nem tud ják 
meg tar ta ni az új évi

za rán dok la tot Umanban

Jevgen Kornicsuk, Uk raj na iz ra e li nagy kö ve te
Twitter-videó képernyôfotó

kat az Uk raj ná ba érkezô zsi dó kat,
akik az iga zak sír já nál tesz nek lá to -
ga tást – tet te hoz zá.

Kornicsuk ko ráb ban kö zöl te, Uk -
raj na fon tol gat ja, hogy nem en ge di
be az iz ra e li ál lam pol gá ro kat az or -
szág ba, meg tor lá sul azon kor lá to zá -
sok mi att, ame lye ket Iz ra el a feb ru á -
ri orosz in vá zió nyo mán ve ze tett be.

Úgy tû nik azon ban, hogy a
Legfelsôbb Bí ró ság le zár ta az

ügyet, ami kor ki mond ta, hogy az Iz -
ra el és Uk raj na kö zött lét re jött ví -
zum men tes sé gi meg ál la po dás a há -
bo rú elôl menekülô uk rá nok ra is vo -
nat ko zik, és az uk rá nok leg fel jebb
há rom hó na pig Iz ra el ben tar tóz kod -
hat nak.

Volodimir Zelenszkij uk rán el nök
üd vö zöl te, hogy a Legfelsôbb Bí ró -
ság a bel ügy mi nisz té ri um el len ke zé -
se el le né re helyt adott a pe tí ci ó nak.

A Ganz Kft. részt vesz Iz ra el leg na gyobb
naperômûparkjának lé te sí té sé ben

Fo tó: Ganzelectric.com

To vább erôsítette nem zet kö zi
po zí ci ó ját 2022 elsô fél év ében a
Ganz Transz for má tor- és Vil la -
mos Forgógépgyártó Kft. A cég
mint egy 15 or szág pi a cán van ak -
tí van je len, köz tük az eu ró pai,
va la mint a kö zel -ke le ti or szá gok -
ban is. Utób bi ré gi ó ban az Iz ra el
leg na gyobb tel je sít mé nyû nap-
erômûparkjának lé te sí té sé re vo -
nat ko zó pá lyá za ton in dul tak si -
ke re sen.

Sta bil nö ve ke dé si pá lyá ra állt és
to vább erôsítette nem zet kö zi po zí ci -
ó ját 2022 elsô fél év ében a Ganz
Transz for má tor- és Vil la mos
Forgógépgyártó Kft. A transz for má -
to rok, va la mint nagy tel je sít mé nyû
vil la mos mo to rok és ge ne rá to rok
gyár tá sá val, nagy fe szült sé gû ké szü -
lé kek szer vi ze lé sé vel fog lal ko zó vál -
la lat hoz be ér ke zett meg ren de lé sek
ál lo má nya meg ha lad ta a 17,5 mil li -

árd fo rin tot – kö zöl te a tár sa ság a
Ma gyar Táv ira ti Iro dá val.

A vál la lat part ne ri meg ál la po dást
kö tött a né met or szá gi Maschinen-
fabrik Reinhausen vál la lat tal in tel li -
gens transz for má to rok fej lesz té sé re
és gyár tá sá ra, en nek ré vén a Ganz
piacvezetôvé lé pett elô a di gi tá lis
mo ni tor ing rend sze rek és in tel li gens
meg ol dá sok pi a cán.

A tár sa ság ex port pro jekt je i nek
több sé ge meg úju ló pro jek tek re –
szélerômûvekre és nap ener gi á ra –
irá nyul. A Ganz mint egy 15 or szág
pi a cán van ak tí van je len, köz tük az
eu ró pai, va la mint a kö zel -ke le ti or -
szá gok ban is. Utób bi ré gi ó ban Iz ra el
leg na gyobb tel je sít mé nyû nap-
erômûparkjának lé te sí té sé re vo nat -
ko zó pá lyá za tán in dul tak si ke re sen.

A Ganz Kft. 2020-ban ala kult, és
mi u tán a CG Electric Systems Hun -
ga ry Zrt.-vel szem ben 2020 jú li u sá -
ban fel szá mo lá si el já rás in dult, a tár -
sa ság nyil vá nos auk ció ke re té ben
meg vá sá rol ta a tápiószelei Ganz-
gyá rat, az ah hoz tar to zó esz köz ál lo -
mányt, to váb bá munkaszerzôdéseket
kö tött a tár sa ság kö zel 300 ko ráb bi
mun ka vál la ló já val. A ta va lyi év ben
több mint 22,7 mil lió eurós net tó ér -
té ke sí té si ár be vé telt ért el, az adó zott
ered mé nye pe dig meg ha lad ta a 3
mil lió eurót.
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