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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

TISÁ BÖÁV

Siralmak
Gyilkolnak és gúnyolódnak

„Én vagyok az a férfi, aki látta a
nyomorúságot indulatának veszszejével. Sötétben ûzött, hajtott,
ahol nincs világosság. Bizony ellenem fordítja a kezét, folytonosan,
egész nap. Elsorvasztotta húsomat
és bôrömet, összetörte csontjaimat.
Körülbástyázott engem méreggel
és fáradtsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint ôskori holtakat.
Falat emelt körém, nem juthatok
ki, súlyos bilincsbe vert. Ha segítségért kiáltok is, elzárkózik imám
elôl. Elfalazza útjaimat faragott
kôvel, útjaimat járhatatlanná tette.

Van olyan vélemény is, miszerint Jeremiás fenti szavai azon áruló zsidókra vonatkoznak, akik kinevették a
prófétát jövendölése miatt.
***
„Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Letett a
békérôl a lelkem, elfeledtem, mi a
jólét. Már-már azt mondtam, elveszett az életerôm, és nincs reményem az Örökkévalóban. Gondolj
nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre!
Mindig erre gondol(va) elcsügged a
lelkem. (De) ha újra meggondo-

A római Titus diadalív dombormûvén a Szentély elrablott kincsei láthatók.
Vallásos zsidó ember ezért nem megy át alatta.
Olyan hozzám, mint a leselkedô
medve, mint oroszlán a rejtekben.
Lekergetett utamról, szétvagdalt
engem, pusztává tett. Felvonta íját,
és kitett engem nyilai céltáblájául.
Veséimbe eresztette tegzének nyilait. Nevetséges lettem minden nép
elôtt; gúnydalt énekelnek rólam
egész nap. Keserûséggel lakatott
jól, bánattal itatott meg.” (Siralmak 3,1–15)
A Siralmak harmadik fejezetének
más a szerkezete, mint az elôzô kettônek. Ebben az ábécé minden betûjének 3-3 rövid verset szentel a próféta. A Midrás szerint ezt a fejezetet
már a pusztulás után írta, amikor arra
kényszerült, hogy újra írásba foglalja
azokat a fejezeteket, amelyeket
Jöhojakim király elégetett.
Az egyes szám elsô személyben
írott panaszok súlyos szemrehányások Isten ellen, aki hagyta, hogy
mindez megtörténjen. Ezért egészen
a tizennyolcadik fejezetig nem említi
Isten nevét, nehogy szentségtörésnek
tekintsék szavait. (Dáát Mikrá)
Az elsô versek általánosságban
szólnak, majd részletezi a borzalmakat. Mindennek a csúcsa, amikor az
ember azt érzi, már imádkozni sem
tud. „Aznap, amikor a Szentély elpusztult, bezárultak az ima kapui (az
égben)” – mondja rabbi Elázár. A
Tórá Tmimá viszont azt vallja, hogy
a közösség imája mindig meghallgatásra talál.
***
A legszörnyûbb elviselni azt, amikor a legyôzötteken gúnyolódnak. A
Midrás részletezi ennek korabeli
módjait, mint pl. azt, hogy a gyôztes
pogányok a cirkuszban különféle gúnyos jelenetekkel szórakoznak a zsidók kárára. Ez a gúnyolódás a
legyôzötteken az emberi viselkedés
egyik legbarbárabb megnyilvánulása.
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lom, reménykedni kezdek, az
Örökkévaló kegye nem fogyott ki,
nem ért véget irgalma, minden reggel megújul; nagy a te hûséged!”
(Siralmak 3,16–24)
A hamu a gyász jele. Innen a szokás, hogy áv hó 9-én a tisá böávi böjt
elôtti vacsorán hamuba mártják a kenyeret. Rási szerint „...amikor számûzték Jeruzsálem lakóit, földbe vájt
gödrökben dagasztották meg a kenyeret, amitôl az tele lett kaviccsal”.
A Midrás idéz egy megrázó történetet:
A mártírhalált halt tanaita, Chániná
ben Trádjon egyik fia csatlakozott
egy rablóbandához, melynek –
késôbb – felfedte titkát. Társai ezért
megölték, száját homokkal és kavicscsal tömték be. Késôbb, amikor el
akarták temetni, apja kedvéért a nép
meg akarta adni neki a végtisztességet. Chániná azonban ezt elhárította,
csak maga mondott néhány megrázó
szót, melyben bibliai versekre alapozva elfogadta az isteni ítéletet,
mondván, hogy azt fia rossz viselkedése váltotta ki.
***
A végsô reménytelenséget jelenti
az, amikor az ember már abban sem
hisz, hogy valamikor jobb lesz. Rabbi Abáhu ezt a gondolatot a péntek
esti – a zsidó otthonok békéjét jelentô – gyertyára vonatkoztatja, amit a
számûzöttek többé már nem tudnak
meggyújtani.
Az „elfeledtem, mi a jólét” szöveg
alatt egyes Talmud-bölcsek mástmást értenek (Sábát 25b). Rabbi
Jirmijá szerint ez a fürdôt jelenti.
Rabbi Jochanán szerint a kéz- és lábmosást, meleg vízben. Rabbi Jichák
Náphá (a kovács) szerint „szép ágy
és rajta szemrevaló ágynemû”. Rabbi
Akiba még egy szép feleséget is hozzáképzel.
Jehuda, a Fejedelem, aki már egy
konszolidálódott korszakban élt, hozzáfûzte: „Ôseink azt mondták, hogy
elfelejtették, mi a jó. Mi ezzel szemben sosem találkoztunk vele, nem is
láttuk” (tehát nem volt mit elfelejte-

ni). Érdekes, hogy ezt éppen Jehuda
mondja, aki kora egyik leggazdagabb
emberének számított. (Nedárim 50b)
***
Az ember mindig ingadozik remény és reménytelenség között. Egy
zsidó nem mond le életérôl, nem lesz
öngyilkos, és a legnehezebb helyzetben sem vesztheti el a reményt.
A Midrás a megújuló reményt a
Tórával – ami nem más, mint Izrael
„házasságlevele” az Örökkévalóval –
hozza összefüggésbe. Maga Dávid
király is így vall a Zsoltárok
könyvében: „Ha nem a Tórád gyönyörködtetne – elvesztem volna nyomorúságomban!” (Zsoltárok 119,92)
„Volt egyszer egy király, aki egy jó
házból való lányt vett feleségül. Nagy
összegrôl szóló házasságlevelet adott
neki, és megígérte, gyönyörû kastélyt
építtet és csodálatos ruhákat rendel
számára. A király késôbb hadjáratot
vezetett, sokáig magára hagyta ifjú
feleségét, akit udvarhölgyei nem
hagytak nyugodni, féltékenységet
keltettek benne. A királyné nagyon
sokat szomorkodott, de a házasságlevélbôl mindig erôt merített.
Mikor visszaérkezett a király, dicsérettel illette feleségét, amiért oly
hûségesen várt rá. Erre megszólalt a
királyné: ha nincs az a házasságlevél,
hû udvarhölgyeim már rég elveszejtettek volna engem.
Így van ez a zsidó néppel is. Amikor más népek azzal gúnyolják ôket,
hogy „Isten elrejtette elôlük arcát”,
vagyis elhagyta ôket, és nem is tér
vissza hozzájuk, akkor jajgatnak és
siránkoznak. De amikor aztán bemennek a zsinagógába és meghallják
a Tórát, melyben írva van, hogy „és
felétek fordulok... és köztetek járok...” (3Mózes 26,9–16) – mindjárt
megvigasztalódnak.
***
„Az Örökkévaló az én osztályrészem – mondom magamban –,
ezért bízom benne. Jó az Örökkévaló a benne reménykedôkhöz, a
hozzá folyamodókhoz. Jó csendben
bevárni az Örökkévaló segítségét.
Jó, ha a férfi már ifjúkorában terhet (igát) hordoz. Magában ül és
hallgat, hiszen Isten vetette rá (a
büntetést). Porba hajtja a fejét,
hátha van még reménysége...” (Siralmak 3,24–29)
A fenti versek kirínak a Siralmak
eddigi hangulatából, s inkább a Prédikátor hangulatváltozásait kifejezô
szavakra emlékeztetnek. Dr. J. Z.
Moskovits (Dáát Mikrá) a harmadik
fejezet középsô szakaszát (22–39.
vers) az isteni Gondviselés útjai fürkészésének nevezi. De vajon mi köze
van ennek a Szentély siratásához?
Mi értendô az alatt, hogy „az
Örökkévaló az én osztályrészem?” –
teszi fel a kérdést a Midrás, amire az
a válasz, hogy naponta kétszer is elmondjuk a „Halljad, Izrael”-t (Smá
Jiszróél), a zsidók hitvallását.
Mit jelent az „iga”? A Midrás Échá
szerint ez hármas kötôdést jelent: a
Tóra, a feleség és a megélhetés (munka) járma, mely egyenként is nagy
terhet ró a férfira, de a három együtt
különösen, s így nem maradhat ideje
arra, hogy vétkezzen.
Egy másik Midrás (Lekách Tov)
magát Jeremiást idézi, aki magyarázó
szöveget is csatolt mûvéhez, melyben azt mondja, hogy ha annak idején
az emberek magukra vállalták volna
Isten jármát, nem okozták volna maguknak a gálutot... de már az apáik
elhagyták Istent, és a bûn útjára lép-

Tisá böáv
A hagyomány adja a lényegünket,
A Fal adja a másikat: legdrágább emlékünket.
Talán e fal mellett egyszer felépül csodálatos
Szentélyünk.
Ma gyászolunk, de imáinkba foglaljuk, hogy felépül.
Ez örök reményünk.
Lefkovics Péter
tek, míg végül az ellenség számûzte
ôket.
***
„Kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat és térjünk vissza az Örökkévalóhoz. Emeljük fel szívünket és
kezünket az Istenhez, aki a
mennyekben van. Mi voltunk
(ugyanis) a vétkesek és engedetlenek, és Te nem bocsátottál meg. Elzárkóztál haragodban és üldöztél,
kíméletlenül öltél bennünket. Elzárkóztál felhôd mögé; nem jutott
hozzád az imádság. Megvetett söpredékké tettél bennünket a népek
között...” (Uo. 3,40–45)
Ismét sirató hangvételben folytatódik a szöveg, s felszólítja a zsidókat,
lássák be vétkeiket és imádkozzanak,
hiszen ôk a hibásak abban, ami történt. Egyébként a Talmud kötelezôen
írja elô, hogy „ha látja valaki, hogy
fájdalmak jönnek rá és szenved, vizsgálja felül tetteit”. (Bráchot 5b)
A Midrás pedig így magyarázza:
„Mi vétkeztünk természetünk szerint, miként ez elvárható (vagyis így
teremtettél bennünket, vétkes lényeket), de Te nem bocsátottál meg
(vagyis nem Tôled elvárható módon
viselkedtél). Hiszen Téged így ismernek, mint könyörületes, hosszan tûrô
Istent, de most nem voltál az, nem
bocsátottál meg.”
Hasonló gondolatot fejez ki a fejezet 8. verse is, miszerint Isten haragjában nem engedi, hogy az imák eléje kerüljenek, arcát elrejti és felhôkkel veszi körül magát, hogy elzárják az imák útját.
Az egyik ismert Midrás-bölcs, reb
Helbó megkérdezte reb Smuel bár
Náchmánt, miként kell ezt a verset
értelmezni, mit szimbolizál a felhô?

Erre azt a magyarázatot adta, hogy az
imát a mikvéhez, a megtérést pedig a
tengerhez kell hasonlítani. A fürdô
(mikve) nincs mindig nyitva, azaz az
ima „kapui” néha nyitva, néha zárva
vannak. A tenger azonban állandóan
nyitva van, így a megtérés lehetôsége
elôtt soha nincs akadály.
A Midrás még idézi Akiba történetét, akit a rómaiak elfogtak és halálra
ítéltek. Amikor a római helytartó,
Tinius Rufus elôtt állt, mellette volt
hûséges tanítványa, Jósua Hágárszi,
akivel együtt imádkozott. „Egyszer
csak leszállott egy felhô és körülfogta ôket. Mondá (Jósua): Úgy tûnik,
hogy azért szállt alá a felhô, hogy ne
hallgattassék meg a Mester imája...”
***
Korábban már szó volt róla, hogy a
számûzôk gúnyolódása, kárörvendése csak fokozza a hontalanság gyötrelmeit. De vajon miért ez a gyûlölet
a zsidók iránt, ahelyett, hogy szánnák
ôket?
Az egyik Midrás ezt így magyarázza: „A népek csodálkoznak, hogyan
lehetséges, hogy a gólesz ilyen sokáig tart, és miként lehetséges, hogy a
zsidók ilyen hosszú ideig elhagyták
Istenüket? A népek tudták, hogy az
egyiptomi számûzetés 210 évig, a babilóniai 70 évig tartott, de ezeket
követôen Isten megkönyörült népén
és kiváltotta. Mivel a gólesz már
majdnem 2000 éve tart – így a logika
–, ez annak a jele, hogy a zsidók javíthatatlanok, és nem érdemlik meg,
hogy Isten megkönyörüljön rajtuk.
Ily módon váltják ki a zsidók az emberek megvetését, mondván, megérdemlik sorsukat.” (Midrás, Lekách
Tov nyomán)
Naftali Kraus

Orbán Viktor és Novák
Katalin Arthur Schneier
fôrabbival tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök munkaebéd keretében tárgyalt Arthur
Schneierrel, a New York-i Park East zsinagóga fôrabbijával a Karmelita
kolostorban; a megbeszéléshez csatlakozott Novák Katalin köztársasági
elnök is – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.

Orbán Viktor és Novák Katalin munkaebéd keretében tárgyalt Arthur
Schneier fôrabbival a Karmelita kolostorban. A miniszterelnök mellett
jobbról Orbán Balázs, a kormányfô politikai igazgatója
Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda, Fischer Zoltán
A találkozón – melyen részt vett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai
igazgatója is – elhangzott, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb
európai ország a zsidóság számára. A magyar zsidó közösség tagjai biztonságban élnek, megélhetik identitásukat és szabadon gyakorolhatják vallásukat
a három bevett zsidó egyházban.
Az ukrajnai helyzet kapcsán Magyarország vezetôi és a fôrabbi egyetértettek abban, hogy mielôbbi tûzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, mert
a háború súlyos gazdasági válságot és beláthatatlan humanitárius katasztrófát
idézett elô.
Arthur Schneier elismeréssel szólt arról, hogy a magyar kormány a zsidó közösségekkel, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel együtt az
orosz–ukrán háború kitörésének elsô napjától kezdve támogatja az ukrajnai zsidó menekültek magyarországi ellátását, illetve továbbutazását Izraelbe. (MTI)
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Zsidó Világhíradó

Megrendítô leletek kerültek
elô az egykori varsói gettóból

Egyesült Államok
A közelmúltban hozták nyilvánosságra a Nagy Los Angeles területén
élô zsidókról készült tanulmányt. Az
eredmény meglepetést okozott, mert
az 1997-ben végzett legutolsó felméréshez képest a közösség létszáma 9
százalékkal növekedett. A területen
294.000 háztartásban mintegy
565.000 hittestvérünk él, ami New
York után a második legnagyobb
amerikai zsidó közösséget jelenti. A
háztartások felében található olyan
személy, aki nem zsidó vagy külföldi gyökerei vannak (Latin-Amerika,
Izrael, posztszovjet térség stb.). A
szefárdok aránya 20, a színeseké 6
százalék. A zsidók száma Los Angeles két körzetében eléri a lakosság 25
százalékát.
Noah Farkas, a Zsidó Szövetség
nevû ernyôszervezet igazgatója szerint korábban Los Angeles a fehér
askenázik városa volt, de ez megváltozik. A tanulmány megállapítja,
hogy a fiatalok ugyan eltávolodtak
az elôzô generációk vallási szokásaitól és nem kötôdnek egyetlen vallási
irányzathoz (reform, konzervatív, ortodox) sem, de sokkal aktívabban
vesznek részt a közösségi életben,
mint az 55 év felettiek. A felmérést a
Brandeis Egyetem és a Chicagói
Egyetem szakemberei végezték, akik
3767 családot kerestek meg. Egy
másik alapítvány, a Jewish of Color
Initiative elemzése szerint a színes
bôrû zsidók 80 százaléka tapasztalt
már diszkriminációt felekezeti közegben.

Ausztrália
A 2021-ben tartott népszámlás során 99.956 személy jelentette ki,
hogy a zsidó vallást gyakorolja, ami
2016-hoz képest 9,8 százalékos növekedést mutat. Közülük 7668-an
Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten születtek. Hittestvéreink aránya
az ország lakosságának 0,4 százaléka. Peter Wertheim, az Ausztráliai
Zsidók Irányító Tanácsának (ECAJ)
ügyvezetô igazgatója kijelentette,
hogy ez a legmagasabb szám, amit a
közösség népszámláláson valaha elért. Hittestvéreink 90 százaléka
Sydney-ben és Melbourne-ben él.
Az elsô zsidók mint rabok érkeztek 1788-ban a távoli kontinensre.
1831-ben alakult meg a hitközség
Sydney-ben, és 1844-ben épült az
elsô
zsinagóga.
Hobartban,
Tasmánia fôvárosában jelenleg is
mûködik az 1845-ben létesült zsinagóga. A 19. század negyvenes éveiben hittestvéreink száma megtízszerezôdött, és elérte a 3000 fôt. Az
elsô világháborút követô emigrációs
hullám után a közösségnek 21.000
tagja volt.
A második világháború után sok
holokauszttúlélô Ausztráliában telepedett le, és az 1956-os magyar
emigráció is növelte hittestvéreink
számát. 1961-ben már 59.000 zsidó
élt az országban. A közösség tagjai
jelentôsen hozzájárultak Ausztrália
gazdasági, tudományos és kulturális
fejlôdéséhez.

Ausztria
A Bécs melletti Badenben átadták
az 1873-ban létesített és most helyreállított zsidó temetôt, amelyben a helyi közösség egykori tagjainak és az
itt elhunyt fürdôvendégeknek a sírjai
találhatók. Az ünnepségen megjelent
Wolfgang Sobotka, a Nemzeti Tanács és az Ausztriai Zsidó Temetôk
Helyreállítási Alapítvány elnöke,
Stefan Szurcsek, Baden polgármestere, Elie Rosen, a helyi hitközség elnöke és mások.
A sírkertet többször bôvítették, és
a 20. század elején egy modern szertartási teremmel is kiegészült, amit a
nácik 1938-ban felrobbantottak.

A 2017-ben elkezdett munkálatok
költségeihez a helyreállítási alapítvány 1.160.000, Alsó-Ausztria tartomány 390.000 euróval járult hozzá.
A felújítás során renoválták a temetô
külsô falait, a sírkövek díszítôelemeit, a gondnoki lakást, és rendbe
hozták a belsô utakat szegélyezô fasorokat. A következô hónapokban az
Alkalmazott Mûvészetek Egyetemének hallgatói a kovácsoltvas
díszítôelemeket próbálják megmenteni.
A badeni sírkert, ahol eseti temetések is történnek, a bécsi hitközség
tulajdonában van. Az Ausztriai Zsidó Temetôk Helyreállítási Alapítvány mostanáig hatvan sírkert látogatási útmutatóját készítette el.

Egyesült Államok. Noah Farkas, a
Los Angeles-i zsidó ernyôszervezet
igazgatója

A jelenleg is folyó ásatások annak
a bunkernek a közelében zajlanak,
ahol a gettó felkelôi a nácik közelsége miatt tömeges öngyilkosságot követtek el.
Egy gyermekcipô, konyhai eszközök, edények, könyvek, kerámiacsempe és rozsdás szerszámok. A második világháborús varsói gettó területén idén nyáron végzett régészeti
ásatások során felfedezett leletek drámai és megrendítô képet adnak az oda
zárt több százezer zsidó életérôl, és
elôsegítik az 1943-as varsói gettófelkelés kutatását, írja a Jewish Heritage
Europe (JHE) a Kibic cikke szerint.
Ezeknek a tárgyaknak a megtalálása és a világnak való bemutatása számomra azt jelenti, hogy hangot adok
egykori tulajdonosaiknak – nyilatkozta a JHE-nek az ásatást vezetô Jacek
Konik, a Varsói Gettómúzeum régésze és történésze.
Nem tudták elmondani a saját történetüket, mert valaki nem engedte meg
nekik, és úgy döntött, hogy nincs joguk az élethez. Most a kutatásainknak
köszönhetôen beszélhetnek és elmondhatják a történetük egy részét. Örülök,

épített emlékdombot emeltek a hely
fölé, és késôbb emlékmûveket helyeztek el rajta.
Az idei ásatások a bunkerrel kapcsolatos részletek kutatásáról szólnak,
de nem érintik azt a területet, ahol a
gettó harcosai meghaltak. A régészek
eddig falakat és szerkezeti elemeket,
valamint számos tárgyat tártak fel.
Ezek az ásatások azért fontosak,
mert az elsô régészeti feltárások a háború vége óta azon a területen, ahol a
Zsidó Harci Szervezet (ZOB) fôhadiszállása volt – magyarázta Konik a
JHE-nek.
A történész elmondta, hogy a kutatók most megpróbálják ellenôrizni a
Mordechai Anielewicz és társai
bunkerérôl szóló, emlékiratokból és
beszámolókból származó információkat. Hangsúlyozta, hogy nem a bunker központi részén dolgoznak, mivel
az egy sír, és ezért nem akarnak ott ásni, hanem a helyszín peremén, ahol
valószínûleg megtalálják a hat kijárat
egyikét.
Lengyelország fôrabbija, Michael
Schudrich tud az ásatásokról, és
Konik hangsúlyozta, a munkát leállít-

Ausztrália. A Hobart zsinagóga

Franciaország
A közelmúltban megválasztott
Nemzetgyûlés az 51 éves Yaël
Braun-Pivet asszonyt választotta elnökévé, aki az elsô nô és az elsô zsidó származású e magas tisztségben.
A politikus nagyszülei a múlt század
harmincas éveiben a növekvô antiszemitizmus miatt hagyták el Lengyelországot, és turistavízummal érkeztek Franciaországba. A német
megszállókkal szemben tanúsított
bátorságáért nagyapját Ellenállási
Éremmel tüntették ki.
Az ötgyerekes Yaël Braun-Pivet
szakképzettsége büntetôjogász. A
l’Oréal vállalatnál dolgozó férje ki-

Ausztria. Elie Rosen, a badeni hitközség elnöke

Franciaország. Yaël Braun-Pivet, a Nemzetgyûlés új elnöke
küldetése miatt hét évig Tajvanon,
Japánban és Portugáliában éltek.
Hazatérésük után Braun-Pivet a magánszférában helyezkedett el. Politikai pályáját a Szocialista Párt színeiben kezdte, majd Macron elnök táborához csatlakozott. 2017–22 között a Nemzetgyûlés Törvényelôkészítô Bizottságának az elnöke
és a francia-izraeli parlamenti csoport tagja volt. A közösségi médiában többször érték antiszemita támadások. Elisabeth Borne kormányában Braun-Pivet néhány hétig a Tengerentúli Területek minisztere volt.
Felekezeti kötôdésérôl a média azt
írta, hogy nem vallásos, a zsidó ünnepeket apjához hasonlóan családi
körben tartja meg.
Kovács

hogy legalább így segíthetek nekik beszélni. Ez egyfajta belsô igény és kötelezettség számomra. Ha korábban
születek, talán én is az ô helyükben
lettem volna – tette hozzá Konik.
Nyáron kezdôdtek azok a munkálatok, amelyeket a Varsói Gettómúzeum az amerikai Christopher Newport
Egyetem és a lengyelországi
Pultuskban található Aleksander
Gieysztor Akadémia kutatóival közösen végzett.
A Kulturális és Nemzeti Örökség
Minisztériuma által 2018-ban létrehozott, jelenleg fejlesztés alatt álló Gettómúzeum a tervek szerint 2023 áprilisában – a varsói gettófelkelés 80. évfordulóján – nyílik meg egy olyan
épületegyüttesben, amelyben a második világháború elôtt egy gyermekkórház mûködött.
Az ásatások arra a területre koncentrálódnak, ahol a háború elôtt két
lakóház állt a Mila és a Muranowska
utcák között. Az 1943. április 19-én
kezdôdött varsói gettófelkelés idején
az alagsorban lévô, csempészek által
használt bunkerben volt a Mordechaj
Anielewicz vezette Zsidó Harci Szervezet fôhadiszállása. 1943. május 8án, amikor a németek közeledtek,
Anielewicz és több más gettóharcos
tömeges öngyilkosságot követett el a
bunkerben.
A holttesteket soha nem exhumálták. A háború után egy törmelékbôl

Felvételi tájékoztató
Az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem felvételt hirdet a 2022/23-as
tanévre Egyházi/felekezeti közösségszervezô képzésre, 6 félévben (BA).
A hallgatók a közösségszervezés elméleti és gyakorlati alkalmazásán kívül
vallási és világi tárgyakat tanulhatnak.
Lehetôség van angol és ivrit nyelv tanulására.
Judaisztikai elôképzettség nem szükséges, de végzettségükkel fellendíthetik környezetük zsidó és nem zsidó szervezeteinek közösségi életét.
Az oktatás levelezô képzésként heti egy (hétfôi) nap online folyik, havi
egy személyes alkalom beiktatásával.
A tandíjaink kedvezôek!
Az egyetem továbbtanulási lehetôséget is kínál.
Minden szemeszterben kirándulást szervezünk Budapesten, vidéken és a
környezô országokban mûködô hitközségekbe, a zsidó környezet, a zsidó kultúra megismertetésére.
Az augusztusi pótfelvételi elbeszélgetésünk pontos idôpontját késôbb
hirdetjük meg a honlapunkon (https://or-zse.hu/).
Dr. Goldmann Márta egyetemi docens, szakfelelôs
goldmannm@or-zse.hu

Fotó: Varsói Gettómúzeum
ják, ha emberi maradványokat találnak.
A JHE-nek nyilatkozva az ásatás
vezetôje elmondta, hogy a felfedezések egy része – köztük imakönyvek és
egy elégetett könyvtár maradványai –
arra utal, hogy a vallási élet virágzott
ezekben az épületekben. Eddig egy
talmudot, egy imakönyvet (szidur) és
egy lengyel nyelvû regényt azonosítottak. Úgy tûnik, ezek mind együtt álltak egy polcon – mondta a történész.
Mindez tökéletesen illusztrálja számos zsidó család életét. Egyrészt az
ôseik hagyományaihoz való hûséget,
másrészt a lengyel kultúra iránti
érdeklôdésüket. A mindennapi élet
tárgyai és az épületek díszítésének töredékei arról tanúskodnak, hogy ezeket a 19. század második felében
épült házakat folyamatosan modernizálták – magyarázta Konik, aki szerint az eddigi leletek megerôsítik és
kiegészítik az úgynevezett Ringelblum-archívumban található, a gettó
mindennapi életérôl szóló beszámolókat.
Az archívum mûködését 1940 novemberében szervezte meg Emanuel
Ringelblum történész és Oneg Sabbat
nevû titkos szervezete. A cél az volt,
hogy részletes és átfogó dokumentációt gyûjtsenek a zsidók sorsáról a német
megszállás alatt. Az anyagot három
részletben rejtették el, az utolsót a gettófelkelés kitörése elôtti napon. Eddig
két rejtekhelyet fedeztek fel, ahogy a
Zsidó Történeti Intézet fogalmaz:
A mintegy 3.000 dokumentumot
számláló gyûjtemény anyagainak általában nincs párjuk a világ más levéltári egységeiben. Ezek a gyakran
országszerte szétszórt városok és települések egyének és egész közösségek
életének, szenvedésének és halálának
utolsó tanúságtételei. Felbecsülhetetlen értékû forrást jelentenek a
holokauszt tanulmányozásához.
Az idei nyári ásatások a 2021 júliusában földtudományi eszközökkel,
például talajradarral és fémdetektorokkal végzett nem invazív kutatások
folytatásaként zajlanak, melyek egy
olyan „anomáliát” jeleztek, amely
2021 októberében fizikai ásatáshoz
vezetett az egykori gettó területén álló Krasinski parkban. Az „anomáliáról” kiderült, hogy egy acélgerenda.
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Emlékezés a mártírokra
Szombathelyen
78 évvel ezelôtt, 1944. július 3-án
kezdôdött meg a szombathelyi zsidók deportálása. A városból háromezer embert, köztük 613 gyereket
hurcoltak Auschwitzba és küldtek a
halálba pusztán származásuk miatt.
Erre a tragikus eseményre emlékeztek a Batthyány téren, az egykori
neológ zsinagóga mellett.
A holokauszt a magyar történelem iszonytató fejezete. A hatóságok közremûködésével zsidó emberek százezrei vesztek oda, akik a
társadalom részei, a nemzet egyenlô
állampolgárai voltak. Kevesen vannak már, akik átélték a tragédiát,
annál többen, akiknek a történelem
a sejtjeibe kódolta a tragikus eseményeket, fogalmazott Márkus Sándor.
Nevezhetjük
vészkorszaknak,
holokausztnak. Ezek az események, a
magyar zsidó emberek állami segítséggel történt meggyilkolása, 78 év
után is részei az életünknek, a hétköznapjainknak mint eleven, lüktetô
múlt, soha el nem múló, kimondhatatlan, leírhatatlan, örök fájdalom
– mondta a hitközség tiszteletbeli elnöke.
A holokauszt derékba törte a közösség fejlôdését. Magyarországon
430 ezer, Szombathelyen és környékén 4200 ember sírja hiányzik a
temetôkbôl, nekik Auschwitzban

Heisler András és Márkus Sándor
Fotó: Csonka András
még jel sem jutott. A deportáltak alig
tíz százaléka tért vissza a haláltáborokból. A Mazsihisz elnöke úgy véli,
a zsidóságnak olyan önzetlen
vezetôkre van szüksége, akik nem
hagyják feledni a holokauszt tanulságait.
Az idôsödô közösségek feladata a
zsidó emlékek, tradíciók megôrzése,
de feladatuk a megújulás is. Olyan
szövetségeseket kell keresniük, akik
garantálják, hogy a zsidó jelek soha
nem tûnnek el, a város polgárainak

18 évet kapott a holokausztért
imádkozó brazil lelkész
Tupirani Da Hora Lores, egy Rio de Janeiróban mûködô protestáns közösség vezetôje két évvel ezelôtt a zsidók kiirtásáról prédikált. Az esetet
rendôrségi feljelentés és nyomozás követte. A most meghozott szigorú ítélet
– bár még nem emelkedett jogerôre, hiszen a lelkész minden bizonnyal él a
fellebbezés jogával – hatalmas port vert fel Brazíliában a Jerusalem Post szerint.

Tupirani Da Hora Lores
Történelmi ítélet született az antiszemitizmus elleni harcban. Eddig még soha nem szabtak ki ilyen szigorú büntetést efféle bûncselekményért. Ez talán
segít megszüntetni ez ehhez hasonló förtelmes uszításokat – mondta Ricardo
Sidi, a Brazil Izraelita Szövetség jogi osztályának igazgatója. Az ország zsidó közösségeit tömörítô ernyôszervezet segítette az ügyészség munkáját az
eljárás során, írja a zsido.com.
Tupirani da Hora Lores 2020-ig a Pentecostal Generation Jesus Christ nevû radikális pünkösdista kisegyházat vezette, ahol rendszeresen tartott uszító
beszédeket. Mészárold le a zsidókat, Istenem, sújts le rájuk kardoddal, mert
elhagytak Téged, és elhagyták a nemzeteket – imádkozott a lelkész. Megjátszották magukat, prostituáltakhoz mentek, majd amikor megtérésre szólították fel ôket, azt mondták, hogy megteszik, de hazudtak” – utalt az inkvizíció
alatt kényszerbôl kikeresztelkedett és nagy létszámban Brazíliába menekült
zsidókra. Istenem, amit megtettél a második világháború alatt, tedd meg még
egyszer, ezért imádkozunk így hozzád: igazságot, igazságot, igazságot! – könyörgött egy újabb holokausztért.
A feljelentést követôen a riói rendôrség Sálom fedônéven szervezett rajtaütést, melynek során jelentôs mennyiségû antiszemita irodalmat foglaltak le a
templomban.
A vádlott lelkészi hivatásával visszaélve gyakorolt hatást a gyülekezet tagjaira, és ez növeli annak az esélyét, hogy követôi hasonló bûncselekményeket
követnek el. A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott a közintézményekkel szemben ellenséges magatartást tanúsít – indokolta döntését Valeria
Caldi Magalhaes bírónô.
Az ítélet jól példázza a gyûlöletbeszéd elleni fellépés szigorodását. Az efféle bûncselekmények száma aggasztó mértékben megnövekedett az elmúlt
idôszakban, különösen a zsidó közösség rovására. A lelkész ügye rendkívül
súlyos, ezért úgy véljük, hogy a büntetés szigorúsága arányban áll a bûncselekmény veszélyességével – nyilatkozta Andrea Vainer, a zsidó közösség jogi
szakértôje.

ugyanis száz év múlva is tudniuk
kell, hogy itt egykor egy virágzó zsidó közösség élt – hangsúlyozta
Heisler András. Hozzátette, hogy
küzdeni kell a terjedô antiszemitizmus ellen, mert a jelek már ott vannak a falakon, a veszély valós.
Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke arról beszélt, vesztébe rohan a világ, ha ember embert öl. Így van ez
napjainkban keleti szomszédainknál,
és így volt 78 éve is, amikor az ember az állatinál is mélyebb sorba
süllyedt. Mindenkit arra buzdított,
hogy saját felekezete szerint imádkozzon azért, hogy ebbôl a mélységbôl legyen visszaút, és legyen béke
az országokban, a szívekben.
A gyászszertartáson zsoltár és ima
is elhangzott. Schöner Alfréd fôrabbinak 39 családtagját ölték meg a
vészkorszakban. Személyes hangú
beszédében szólt arról, hogy Izraelben élô unokái gyakran kérik, meséljen a családról, az ôsökrôl. S amikor
szóba kerül ez a tragikus múlt, azt
kérdezik: hát senki sem segített? Hol
volt akkor az Isten?
Én inkább azt kérdem, hol volt akkor az ember? Elmondom nekik,
hogy Auschwitzban vannak a sírjaink. Az a legnagyobb zsidó temetô a
világon. A világ persze változik;
nem akarunk folyamatosan emlékezni, csak idônként egy-egy órára...
De a csekélyke számú túlélô, az elsô
és második generációs tagok szívében és lelkében ott van a kegyeleti
emlékezés. A maradék, kicsiny közösség eleget tesz a bibliai parancsnak: ôrzi a hagyományt és emlékezik. Ennek megnyilvánulási formája
a Szemtôl szemben kiállítás, amely a
világ leghíresebb dokumentumgyûjteményeinek egyike. Megmutatja,
milyen életet élt hajdanában a zsidó
közösség itt, ebben a csodálatos, virágzó városban. A szabadegyetem, a
könyvkiadás mind-mind az emlékezést szolgálja. Az ôrzés és az emlékezés így elválaszthatatlan egységet
képez. E piciny közösségnek ez a
legfontosabb feladata, és azt hiszem,
Szombathely összességének is ez a
dolga, sok minden mellett. Ôrizni az
ôsök hagyományát, és emlékezni a
legnagyobbakra – mondta Schöner
Alfréd.
A megemlékezés az egykori zsinagóga mellett álló mártírok emlékmûvénél folytatódott, amelyet 1946-ban
emeltek a holokauszt áldozatainak
tiszteletére. A Vas Megyei Kormányhivatal, a megyei és a szombathelyi önkormányzat, valamint a zsidó szervezetek vezetôi koszorúkat és
köveket helyeztek el, majd mécsest
gyújtottak a gyermekáldozatok emlékére. Ezután közösen felkeresték a
Bercsényi Miklós utcai temetôt.
Krizsán Zsuzsanna
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Körzeti kitekintô
Debrecen
Mártírmegemlékezés
Az áldozatokról a Pásti utcai ortodox zsinagógában, majd a mártírok névsorát tartalmazó táblánál emlékeztünk meg.
A gettókból elhurcolt zsidók közül hatezren nem élték túl a haláltáborokat.
1939. május 26-án, péntek este Magyarország minden zsinagógájában elmondták azt a gyászimát, mellyel most Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna, a hitközség alelnöke megnyitotta a gyászistentiszteletet.
Egyperces néma felállással megemlékeztünk a közelmúltban elhunyt Majoros László ny. ezredesrôl, a MEASZ debreceni elnökérôl is, aki rendszeresen
felidézte az apafai lôtér 62 áldozatának tragédiáját.
Ezután Papp László polgármester, Horovitz Tamás hitközségi elnök, valamint Faigen Shmuel rabbi a hagyományoknak megfelelôen egy-egy szál virággal köszöntötte a holokauszttúlélôket.
Az ünnepségen megjelent Megyeri Jonatán is a fôvárosból, aki a sabeszt is
a közösséggel töltötte.
Papp László beszédében kiemelte, a múlt század tragédiái ellenére a hit
megtartotta a helyi zsidó közösséget. Hozzátette, Debrecen olyan város, ahol
békében élhetnek együtt a különbözô vallási felekezetek.
A polgármester ezután a jelent és jövôt vázolta fel. Ma élni és fejlôdni akarás jellemzi a helyi zsidóságot, ennek támogatására erôs összefogás jött létre
a város és a helyi zsidó közösség között. A debreceni zsidó negyed épített
örökségének felújítása után arra lesz szükség a következô években, hogy a
belsô szellemi, kulturális, vagy akár gasztronómiai értékeket is meg tudjuk
mutatni a világnak – mondta. – Tegyünk hitet amellett, hogy a jelent közösen
éljük meg, a jövôt közösen tervezzük – emelte ki, utalva a tervezett emlékközpontra, mely új lehetôséget jelent zsidó értékeink bemutatására, nemcsak turisztikai látványosságként, de határokon átívelô hatású történelmi és kulturális központként. Ôsszel ráadásul zsidó fesztivált szerveznek a negyedben, illetve a napokban
megnyílik a város elsô zsidó étterme is.
Horovitz Tamás úgy fogalmazott, az idô
múlásával egyre
jobban érezzük,
hogy a megemlékezés
feladatunk, kötelességünk, példát kell
mutatni a jövô
nem ze dé ké nek.
A fájdalmak nem
csökkennek, nem múlnak el. Sokszor felmerül a kérdés: kell-e emlékeznünk,
kell-e beszélni a múltról, a borzalmakról? A kérdés költôi, a jelen és a jövô
építése okán megkerülhetetlen a múltunk ismerete – mondta az elnök.
Faigen Shmuel szerint a debreceni egy élô zsidó közösség, bár még sok
munka vár ránk. Próbálunk a múlt tisztelete mellett koncentrálni a jelenre és
a jövôre is, arra, hogy mi lesz velünk 20-50 év múlva. Egy közelmúltbeli
sávuoti történetre emlékezett, amikor a Debrecenbôl elszármazott Avi Brown
nevadai holokauszttúlélôben a kezdeti magyarországi szorongások feloldódtak, amint látta ezt az összetartó közösséget.
Az esemény a holokauszt-emlékmû elôtt folytatódott, ahol Éliás Viktor
kántor zsoltárokat énekelt, majd Péter László hittestvérünkkel közösen elmondtuk a kádist. Zárásként elhelyeztük az emlékezés kavicsait az áldozatok
tiszteletére, felekezetre való tekintet nélkül.
Legyen áldott mártírjaink emléke!

Nyitott délután a zsidó negyedben
Közös múltunk nyomában – Válogatás a 100 éves Építészeti Archívum
anyagából címmel helytörténeti kiállítás nyílt a Hajdú-Bihar Megyei Építész
Kamara, a Debreceni Zsidó Hitközség, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a Pásti utcai zsidó negyedben.
Négy ízben adnak lehetôséget a szervezôk elôadások keretében a tárlat
megismerésére.
Az elsô alkalommal az egykori cívisházak tárgyi emlékeit maga az egyik
lelkes gyûjtô, dr. Horváth Péter mutatta be.
A kiállítás három helyszínen kapott teret: a Pásti utcai ortodox zsinagógában, a
jelenleg muzeális jelleggel mûködô
baromfivágodában, valamint az egykori rituális fürdôben. A múltról, a szokásokról a
hitközség részérôl Kreisler Gábor mesélt a
látogatóknak. A szakrális tárgyak mellett
érdekes történeteket villantott fel a zsidó
negyed életérôl, az egykori vágoda
közösségteremtô funkciójáról, a mikve
használatáról, a szombatok varázslatos
hangulatáról, a második világháború elôtti
pezsgô zsidó jelenlétrôl.
Ami eltûnt, már nem lehet visszahozni,
de fel lehet idézni, s erre az építészetben is
van példa – tudtuk meg ezt már dr. Horváth Pétertôl. Szemléletes, humoros
elôadás keretében ismertük meg a „kincsvadászat” folyamatát.
A Deák téri zsinagógát ugyan lebontották, számos eleme mégis fellelhetô a városban, csak nyitott szemmel kell járni. Így vette észre, hogy a kerítése „beépült” egy ház udvarába. Egy kicsit törötten, rozsdásan került be a kiállításra,
tervrajzokkal és képekkel együtt.
A vágoda fô érdekessége egy komplett oromzat, ami az egykori Böszörményi út 16. szám alatti présházhoz tartozott.
A mikvében többek között cívisházak padlásairól elôkerült értékes holmikat láthattunk. Van itt az egykori Angol Királynô Szállóból származó sörösüveg, egy másik a Gambrinus közbôl, aminek a száját egy karddal nyesték le
a nagy buli hevében, s egy humoros, „kábé 0,45 liter jelzésû” üvegcse is bekerült a helytörténész gyûjteményébe. Elsôsorban zsidó serfôzdék töltötték
ezekbe a nedût. Látható a névbélyeggel ellátott téglagyûjtemények sokasága,
amelyek szinte beszélni tudnak.
Második alkalommal China Tibor építész várta az érdeklôdôket tárlatvezetés keretében, Balogh László pedig Debrecen története az utcanevek tükrében, avagy utcanevek története a város életében címmel tartott elôadást.
A múltat idézô kiállítás szeptember 20-ig tekinthetô meg munkanapokon 9
és 16 óra között.
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Tóth Emil öröksége
A 2017-ben elhunyt fôkántorral
kapcsolatos kérdéseimre autentikus
válaszokat Székelyhidi Hajnalka
operaénekes, mûvésztanár, a Liturgia Tanszék mb. vezetôje adott.
Scheiber Sándor, a Rabbiképzô
akkori rektora 1969-ben kérte fel
Ádám Emilt a kántorképzés elindítására. Ádám tanár úr az egyéni tanítás mellett a rabbi- és kántornövendékekbôl Goldmark Kórus
néven énekkart szervezett. (A kórust,
amely idén ünnepli fennállásának
50. évfordulóját, az alapító karnagy
35 éve bekövetkezett halála óta lánya, Ádám Mária irányítja.)
Tóth Emil pincérként dolgozott Németországban és Svájcban, majd a
visegrádi Silvanus Hotel étteremvezetôje lett. Szeretett énekelni, és
legnagyobb álma az volt, hogy kántor lehessen.
A Goldmark Kórus 1975 tavaszán
évadzáró visegrádi hajókiránduláson
vett részt. Kiülvén a Silvanus Hotel
teraszára, Ádám Emil elé állt egy fiatalember azzal a szándékkal, hogy tanulhasson tôle, énekórákat vegyen.
Az igenlô válasz feltétele volt, hogy a
Rabbiképzô kórusába is járnia kell.
Az együttes tehát ôsztôl új taggal gyarapodott, akinek szép tenor hangja,
ösztönösen jó éneklése azonnal feltûnt. Az ifjú tehetséget Tóth Emilnek
hívták. Ádám tanár úr iránymutatása
és lejegyzett dallamai által tanulta
meg a liturgiát és az elôimádkozást. A
Goldmark Kórus szereplésein egyre
többször énekelt szólót, Ádám tanár
úr pedig új mûveiben kifejezetten az ô
hangjára komponált szólót.
1981-ben Feleki Rezsô fôkántor
halálával megüresedett a Rabbiképzô zsinagógájának kántori pulpitusa.
Scheiber Sándor Tóth Emilt kérte fel
erre a tisztségre, aki ettôl kezdve több
mint 30 éven át vezette a Rabbiképzô
zsinagógájának istentiszteleteit.
Kezdetben minden péntek délután
közösen beszélte át Ádám Emil, Kár-

Dési Tamás átveszi az emlékoklevelet
mán György (a Rabbiképzô orgonamûvésze, késôbb a Liturgia Tanszék
vezetôje) és Tóth Emil az esti liturgiát: melyik ima kap kiemelt szerepet,
hol fog felcsendülni egy kántorszóló
vagy kórusmû.
A
mindennapos
zsinagógai
elôimádkozás, az ünnepi liturgiák vezetése és a kóruséneklés mellett állandó szereplôje – sokszor fôszereplôje – lett a hazai és külföldi kántorkoncerteknek, hangversenyeknek.
Énekét, imádkozását a Goldmark Kórus fellépésein és cédéin, rendszeres
fellépôként a rádió és a tévé sugározta vallási mûsorokban hallhatjuk.
Bár az imádkozást felnôtt fejjel
kezdte tanulni, elôadására kezdettôl
fogva a hitelesség volt jellemzô.
Áradt belôle a jiddiskájt, mint aki
gyermekkorában ezt hallotta. Lételeme volt az éneklés. Szerette a közönséget, hangulatot teremtett, és meg
tudta osztani az éneklés örömét.
Elképesztô hangi adottságokkal bírt,
igazi ôstehetség lakozott benne.
Azon kevés magyarországi kántorok
egyike volt, aki minden reggel járt
zsinagógába. Lelki szükséglete és
egyben önkifejezésének eszköze volt
az ima.

Köszönet a magyar kormánynak
az Ukrajnai Zsidó Közösségek
Szövetségétôl
Az Ukrajnai Zsidó Közösségek Szövetségének elnöke, Mayer Tzvi
Stambler rabbi levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, melyben köszönetet mondott Magyarországnak az ukrajnai zsidó menekültek
befogadásáért, egyben kifejezte reményét, hogy hamarosan sikerül megteremteni a békét Ukrajnában – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan,
a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.
Az Ukrajnai Zsidó Közösségek Szövetségének vezetôje, Mayer Tzvi
Stambler rabbi levelében úgy fogalmazott: instabilitás és bizonytalanság idején mindennél nagyobb szükségünk van barátokra és kölcsönös támogatásra.
Sajnos az utóbbi idôben azt látjuk, hogy beteljesedik a Biblia baljós próféciája: Reggel azt mondod: bárcsak este volna! Este pedig azt mondod: bárcsak
reggel volna!
Szörnyû és véres háború dúl Európában. Emberek milliói kénytelenek elhagyni otthonaikat abban a reményben, hogy biztonságosabb jövôt találnak.
Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarország a válság elsô pillanataitól fogva példát mutatott a rászoruló ukránok, köztük a zsidó közösség tagjainak megsegítésében.

Mayer Tzvi Stambler rabbi Zelenszkij elnökkel
Forrás: Mayer Tzvi Stambler/Facebook
A rabbi közölte: az Ukrajnai Zsidó Közösségek Szövetsége átfogó jótékonysági szervezetként mûködik, amely az egész országot lefedi. 162 közösséget, 36 zsinagógát, 29 zsidó iskolát, 33 óvodát, 4 jesivát üzemeltet, valamint 5 középiskolát, amelyek mindösszesen 500 ezer zsidót szolgálnak ki. A
háború kitörése hirtelen véget vetett ennek a rendkívüli és virágzó jólétnek,
az általuk koordinált fejlesztéseknek.
Kiemelte: ezekben a zûrzavaros idôkben különösen értékes számukra Magyarország humanitárius tevékenysége. Felidézte, hogy a magyar kormány
nagy területet biztosított az Ukrajnából menekülô zsidóknak, amelyen egy
ideiglenes kóser menekülttábort hozhattak létre.
Csaknem 500 embernek ad menedéket a 18 hektáros balatonôszödi üdülôfalu, ahol az embereket a kóser étkezés biztosításával, a különleges vallási követelmények figyelembevételével várják, elôsegítik a gyermekek oktatását,
valamint gondozzák azokat a nôket és idôseket, akiknek otthon kellett hagyniuk férfi hozzátartozóikat. Ezenkívül segítséget nyújtanak a menekülteknek
az izraeli vagy a zsidó közösségekbe történô integrációhoz is. (MTI)

2017. január 30-án dr. Schöner
Alfréd fôrabbi, az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetem akkori
rektora ezekkel a szavakkal búcsúzott az egyetem fôkántorától: Az
utolsó a legnagyobbak között. A
Mindenható Isten az örök életben is
ôrizzen Téged, drága barátunk, Tóth
Emil, egy igaz kántor a 20–21. század sivatagában.
Az OR-ZSE épületében a kántor
szakirányú továbbképzés 2019-ben
új tantermet kapott, melyet tanszékvezetônk után Kármán György
Emlékszobának neveztünk el. Fontosnak tartottuk, hogy a falára felkerüljenek a jelentôs és híres kántorok
fotói, köztük egyetemünk két utolsó
fôkántora, Feleki Rezsô és Tóth Emil
fényképe. A munkásságukra, életpályájukra történô tanítványi emlékezés nemcsak a hagyomány láncolata
elôtti tiszteletadás, de útmutatás is a
jelen és a jövô kántorainak. Hangés videofelvételeik a hiteles imádkozás mûvészi kvalitású dokumentumai, az imádkozást tanulni vágyó hívek számára forrásértékû anyagként
szolgálnak.
A jeruzsálemi kántorkórus tagjai
fogalmazták meg Emilrôl, hogy énekében egy hagyományos elôimádkozó és egy kántor egyszerre van jelen! Ennél magasabb rendû elismerést egy sliách cibur, azaz a közösség küldötte aligha kaphat.
Tóth Emil családja 2021-ben jelezte, Emil emlékét oly módon szeretnék megôrizni, hogy a család
minden évben egy-egy kiemelkedô
teljesítményt nyújtó kántorhallgatónak adományozza a Tóth Emil Emlékoklevelet, amely pénzdíjazással is
együtt jár. 2021-ben Fekete Dániel,
idén, 2022-ben pedig Dési Tamás
kántorhallgatónk nyerte el e kitüntetést.
A 2021-es újpesti kántorkoncertünkön megkeresett Emil felesége,
Tóthné Hûvös Katalin, és felajánlotta egyetemünk számára Tóth Emil
zenei hagyatékát. Ez az OR-ZSE számára hatalmas megtiszteltetés. Köszönet és hála illeti ezért a családot,
hiszen a zsidó hagyomány szerint
l’dor vádor, nemzedékrôl nemzedékre öröklôdik a tudás. Kottái, felvételei, munkássága az utókor számára
olyan szakmai mércét, autentikus tudást jelentenek, amelybôl meríthetnek hallgatóink.
Tóth Emil ars poeticája szerint
rabbi és kántor soha nem hagyhatja
el a rábízott közösséget, így ô is addig szolgálja gyülekezetét, amíg ereje engedi. (Idézet Nádorfi Lajos
Kántorok
címû
dokumentumfilmjébôl.) Tóth Emil haláláig szolgálta az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem zsinagógájának közösségét.
Emlékébôl fakadjon áldás!
Úgy legyen! Köszönöm.
gáljuli
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Egyszer el kell kezdeni
Az egyik tanítvány bekopogott a rabbijához. Magyarázd meg, Mesterem!
Hogyan kell érteni: „Azon a helyen, ahol a megtérést tevôk állnak, nem állhatnak a tökéletesen igazak.” (Talmud Brachot 34.) Netán úgy, hogy azok,
akik fiatal koruktól bûntelenek, mindent az elôírások és törvények szerint tettek, kevésbé kedvesek Isten szemében, mint azok, akik sokszorosan vétkeztek, és a bûntelenség fokára nem is törekedtek?
A rabbi elgondolkodott, majd válaszolt: Nézd, fiam! Van, akinek bûnös kihívások fényei ragyognak, és ô a bûn fényében megfürdik nap nap után.
Történik valami a lelkében, és ezután érezni fogja, hogy valami másra,
jobbra vágyik. Jobbra fog törekedni, mert szíve is erre buzdítja. Nos, az ilyen
a lelki békéjét keresi! De nem elég a jóra vágyni és törekedni. Tesuvát, megtérést is kell gyakorolnia. Csak a lélekben megtérô fog tudni változtatni tegnapi életmódján.
Olyan is van, aki azt hiszi, aki azzal a tudattal él, hogy hiba és bûn nélkül
való. Abban a tudatban él, hogy tökéletesen szolgálja Istent. Azt hiszi, hogy
tökéletes Isten szemében. Az ilyen viszont a bûntelenség gôgjében él. Az
ilyen embert bûntelenségének fala veszi körül és zárja magába. Így sohasem
láthatja a jobbá válás fényét. Bûntelensége gôgjének zárkózottságában él, így
elmarad a megtérést gyakorló mögött.
Tudd meg, fiam! Van ember, aki tökéletessége tudatának gôgjében hal
meg. A másik a tesuvá alázatosságában. Midôn az önmagát jámbornak és igaz
embernek tartó gôgös lélek meghal és a másik világban találja magát, csodálkozva látja majd, hogy a vétkes, de megtérést gyakorló is a mennyország üdvében részesült. Fölhangzik egy égi hang: Balga bûntelen lélek! Tudd meg,
hogy a megtérést gyakorló kedvesebb szememben, mint te, aki tökéletesen
igaznak tartottad magad! Igaz voltod gôgje kiáltott égi magasságom hajlékába! Miért nem nyitottad meg te is szíved a megtérésre, hogy megtérhess
gôgös voltod tudatából? A jámbor, gôgös lélek ezt hallva könyörögni fog: Ó,
engedd most megtérnem! Most már nem lehet, válaszolja az égi hang. Az
örök élet hasonlatos a szombathoz! Az, aki semmi elôkészületet nem tesz
szombatra, élvezhet-e valamit az a szombat nyugalmának szépségébôl?
A rabbi elhallgatott, majd folytatta: Volt egyszer egy király, aki ôröket rendelt borpincéjébe. Az ôrök között voltak, akik nem szerették és sohasem ittak
bort. Voltak olyanok is, akik szerették, ittak is, és gyakran le is részegedtek a
bortól. A király pincéjében viszont tartózkodtak a borivástól. Fizetés idején
az utóbbiak kétszeres bért kaptak. Az elôbbiek panaszt tettek a királynál. Bizony kétszeres bért érdemelnek azok, magyarázta a király, akik nemcsak a
hordókat ôrizték hûséggel, de szigorú ôrizettel tudták elnyomni szenvedélyüket is!
(Koh. rab. I.15. és Levit. rab 24. alapján)
Szerdócz J. Ervin fôrabbi

Nemzetközi együttmûködés a zsidó
temetôk rekonstrukciójára
Együttmûködési megállapodást írt alá dr. Kunos Péter, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) ügyvezetô igazgatója és Philip
Carmel, a European Jewish Cemeteries Initiative (ESJF) közhasznú társaság
ügyvezetô igazgatója. Az együttmûködés célja az elhanyagolt vidéki temetôk
rekonstrukciója, rendbetétele, kitisztítása és bekerítése. A nemzetközi programot, amelyben Magyarországon kívül még hat további középkelet-európai
ország vesz részt, a Németországi Szövetségi Köztársaság külügyminisztériuma finanszírozza.
Az ESJF németországi székhellyel (Frankfurt am Main) bejegyzett közhasznú társaság, amelyet 2018-ban az Európai Bizottság 800.000 eurós támogatásban részesített. A társaság ebbôl finanszírozta azt a kísérleti projektet,
amelynek keretében öt országban
(Szlovákia, Ukrajna, Moldova,
Litvánia és Görögország) kifejezetten erre a célra kifejlesztett
technológia segítségével felmérték a kiválasztott zsidó temetôk
határvonalát és állapotát. A technikai jellegû munkát az adott
temetôhöz kapcsolódó történelmi
adatok egészítették ki.
2021-ben az Európai Unió által
finanszírozott újabb projektben
már Magyarország is részt vett.
Mintegy 300 zsidó temetôt mér- Maurice Herszaft rabbi a tornyospálcai
tek fel Szabolcs-Szatmár-Bereg temetô bejárása közben
és Hajdú-Bihar megyében 1870bôl származó, az Osztrák–Magyar Monarchiában készült katonai térképek
alapján. Az eredmény részletesen megtalálható az ESJF honlapján.
Idén márciusban kereste meg az ESJF képviselôje a Mazsihiszt azzal a javaslattal, hogy a német külügyminisztérium adományából lehetséges lenne a
tavaly felmért sírkertek közül néhánynak a bekerítése. Miután az elvi megállapodás Heisler András, a Mazsihisz elnöke és Philip Carmel, az ESJF
ügyvezetô igazgatója között a június 8-i budapesti megbeszélésükön megszületett, a folyamat felgyorsult, és június 14-én már alá is írták az együttmûködési megállapodást.
Kezdeti lépésként a háromszázból a felek közösen kiválasztották azt a huszonkettôt, amelyeket az elsôk között javasolnak felújításra. A kiválasztásnál
fontos szempont volt a temetôk állapota és azoknak a feltételeknek a megléte, amelyek lehetôvé teszik a megkezdett munkák befejezését az év végéig.
A feladat elôkészítéseként május 8–10. között Magyarországra látogatott a
londoni Maurice Herszaft rabbi, aki felkereste mind a huszonkét helyszínt. A
látogatás célja egyrészt a temetôk állapotának szemrevételezése volt, másrészt az eredeti határvonaluk pontosítása. A rabbi ez utóbbihoz mágneses talajmechanikai ellenôrzô eszközt használt, amellyel több irányból körbejárta a
sírkertet. E módszerrel nagy pontossággal megállapítható, hogy egy adott helyen a talaj szerkezetében történt-e változás valaha, akár azért, hogy ott kerítést építsenek vagy sírt ássanak. A kerítés nyomvonalának meghatározása
azonban ennél sokkal összetettebb eljárást és odafigyelést igényel. Magyarországon az elmúlt húsz évben a zsidó temetôk rekonstrukciós programjainak is
köszönhetôen finomodtak a nyomvonal meghatározásának módszerei. Alapul
szolgálnak az 1860–1910 között településenként elkészített kataszteri térképek, a helyszínen pedig a temetô körül kialakított árkok, illetve azok részleges maradványai is segíthetik az eredeti határvonal beazonosítását. Mindezen
szempontok figyelembevételével járt el Herszaft rabbi is a szemlék során.
Az ESJF által kifejlesztett módszer tovább gazdagítja az európai kulturális
örökség részét alkotó zsidó temetôk történelmi kutatásának eszköztárát.
Baranyi Mária
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IZRAELI SZÍNES
Izraelben ismét növekszik
a betegszám

Izraelben ismét növekszik a koronavírus-betegszám a járvány hatodik hullámában.
Jair Lapid miniszterelnök és Nicán Horovic egészségügyi miniszter megbeszélést tartott a miniszterelnöki hivatalban Jeruzsálemben a koronavírus-járvány hatodik hullámának további kezelésérôl.
A helyzetértékelô értekezleten az egészségügyi minisztérium szakemberei
ismertették az adatokat, és javaslatokat tettek az ország vezetôinek. Célként
jelölték meg a mindennapi élet lehetô legmagasabb szintjének fenntartását a
járvány s a szükséges intézkedések mellett.
A szakértôk a dinamikus készenlét elvét hangsúlyozták, vagyis az intézkedéseket a koronavírus-megbetegedések megfigyelésével, a megbetegedések
növekedésével összhangban, a helyzet változásának függvényében fogják
meghozni.
Továbbra is folyamatosan szinten tartják a gyógyszerkészletet és biztosítják a szükséges beszerzéseket.

A repülôtereken és Izraelben is a turistaszezon csúcsához közeledünk. Ez
hatással lesz a terjedési sebességre, ezért fontos a készenléti szint fenntartása – mondta Lapid a megbeszélésen, ahol köszönetet mondott az egészségügyi hatóságoknak a hatékony járványkezelésért.
Horovic gyanú esetén tesztelésre, és ha bebizonyosodik a fertôzöttség, akkor a karantén betartására szólította fel a lakosságot a növekvô betegszámok
miatt, valamint zárt terekben a maszkviselést javasolta mindenkinek, különösen a veszélyeztetett csoportoknak.
Az egészségügyi minisztérium szerint az elôzô napon 6863 új vírushordozót azonosítottak, és 42,46 százalék volt a pozitív eredmények aránya. Jelenleg 96.558 aktív fertôzöttet tartanak nyilván Izraelben, a koronavírus-járvány
megjelenése óta 4.371.906 fertôzöttet regisztráltak a mintegy 9,4 millió lakosú országban.
Izraelben már 207 település tartozik az erôsen fertôzött kategóriába, 32
helység minôsül közepesen, 25 pedig enyhén fertôzöttnek, és 16 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.
Tavalyelôtt december vége óta 6.712.425, ötévesnél idôsebb izraelit – az
ország lakosságának 72,18 százalékát – oltották be legalább egyszer a
Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4.501.375-en kaptak, és
828.992-en adatták be maguknak a negyedik – azaz a második emlékeztetô –
oltást is.

Az AD segítségével elkerüljük a
levegôszennyezést, az üvegházhatású
gázokat és a közlekedési dugókat. De
nem ez a fô cél, hanem az, hogy megpróbáljuk a közösségünket az újrahasznosításra 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 befejezték 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 létesítményt, 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 tanították és emlékeztették a szüleiket, a
nagyszüleiket, a nôvéreiket és a
testvéreiket is.

Izraeli
szakácskönyvet
adott ki az
egykori magyar
szépségkirálynô

energiát például a mosogatógépben
használt víz melegítésére használják.
A folyamat végén a maradékot egy
kevés vízzel elkeverik, és mûtrágyaként 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:

szágból érkeztek Izraelbe zsidó menekültek, és mindenki hozta magával
a saját hagyományait, receptjeit.
Ezek nagyon sokban különböztek
egymástól, a lengyel zsidó konyha
például teljesen más, mint mondjuk a
magyar zsidó konyha. A férjem a
flódnit például nem is ismerte... Izrael olyan, mint egy kulináris olvasztótégely, ezért is annyira izgalmas!

Megmentett teknôsöket
engedtek vissza a tengerbe
Több mint egy tucat veszélyeztetett tengeri teknôs került vissza természetes élôhelyére Izraelben, miután hónapokig orvosi ellátásban részesültek.
A 15 álcserepesteknôst és két zöld tengeri teknôst több hónapos rehabilitáció után engedték vissza a tengerbe az izraeli tengeri teknôsök mentôközpontjának munkatársai. Mindegyik állat a tél folyamán került a Természetvédel-

Fotó: AP
mi és Parkügyi Hatóság által mûködtetett létesítménybe, ahol különbözô fizikai sérüléseiket kezelték, többek között antibiotikumokkal és folyadékpótlással, olvasható a Kibic írásában.
Janiv Levi, a központot vezetô ökológus elmondta, a szabadon engedés
elôtt a biológusok megbizonyosodtak arról, hogy a teknôsöket 100 százalékig
egészségesen viszik vissza a tengerbe. Miután megtisztították és megmérték
ôket, a tudósok több példány páncéljára mûholdas jeladót ragasztottak, hogy
nyomon követhessék a tartózkodási helyüket, és tovább tanulmányozhassák
viselkedésüket.
A tengeri teknôsöket a Nemzetközi Természetvédelmi Unió a veszélyeztetett és védett fajok közé sorolja, és az izraeli törvények szerint is védelem alatt
állnak. (Times of Israel via AP)

Modiin saját halottjaként
gyászolja Rutit

Konyhai élelmiszer-hulladékból
energia lesz egy kibucban
A Kibuc Jagurban napi közel
1000 adag étel készül. Egészen a
közelmúltig az összes keletkezô
élelmiszer-hulladék a szemétlerakóba került, miközben a kis
államban hamarosan elfogy az
ártalmatlanítási terület – figyelmeztet az izraeli környezetvédelmi
minisztérium.
Ezért a Kibuc Jagur most egy
anaerob rothasztót (AD) kezdett
üzemeltetni, amely lebontja és
biogázzá alakítja az élelmiszer-hulladékot. Az így keletkezett megújuló

ba. Imádom, hogy mindenki barátságos, nincs az emberekben semmi távolságtartás, rögtön a bizalmukba
fogadnak. Az izraeliek életvidámak,
és az ételekben is az örömöt keresik,
nagyszerû ételeik vannak!
Cserháti Tamara szerint az izraeli
konyha nagyon sokszínû – nem véletlenül.
A háború után több mint 72 or-

Korábban koriandert sem kóstolt, ma számos egzotikus fûszer
nélkül elképzelhetetlennek tartja a
konyháját és az életét Cserháti Tamara. Az egykori szépségkirálynô
izraeli férje mellett szeretett bele a
színes és vibráló izraeli konyhába,
és nemrég szakácskönyvet is kiadott kedvenc izraeli receptjeibôl.
Milyen az izraeli konyha? Friss,
merész, színes, vibráló! – mondja
Cserháti Tamara, akit azonnal magával ragadott az ország izgalmas
konyhamûvészete, amint belekóstolt. A 2012-es Miss World Hungary
nem gondolta, hogy egyszer szakácskönyvet fog írni, korábban nem
szeretett különösebben fôzni.
Klasszikus, hagyományos magyar
ételeken nôttem fel, és ha nem nyílt
volna ki a szemem a világra a munkám révén, egészen biztos, hogy a
konyhám is sokkal beszûkültebb lenne – mondja Tamara a noivalto.hunak, tudtuk meg a Kibic cikkébôl.
Izraelt a férje révén ismerte meg.
Minél több idôt töltöttem kint, annál jobban beleszerettem az ország-

Ruti, a csíkos hiéna Modiin város közkedvelt lakója volt, s bár a vadállat körültekintôen tudott áthaladni a zebrákon, vesztét mégis egy gázolásos baleset okozta.
Szomorú hírt kaptak az Izrael középsô részén, Jeruzsálem és Tel-Aviv között lévô Modiin város lakói: Rutit, a nôstény csíkos hiénát halálra gázolták a
443-as fôúton. Ruti ekkor már több mint négy éve járta éjszakánként a város
utcáit, bejáratos volt a kertekbe, szívesen fogyasztotta el a sábbátról megmaradt sóletet, illetve más, kidobásra szánt élelmiszert, olvasható a Kibic cikkében.
Ruti hozzászokott az emberekhez, és Modiin lakói nemcsak megszokták állandó jelenlétét, de kimondottan megszerették az állatot. Pedig a közszolgálati Kan 11 csatorna riportja szerint négy éve még megosztotta a várost a hiéna felbukkanása, többen úgy gondolták, hogy a nagytestû vadállat
veszélyt jelenthet a lakosokra.
A hiénát kétszer is befogták a természetvédelmi hatóság szakemberei, majd visszaengedték a várostól
messze a vadonba, de Ruti mindig
visszatért. Végül feladták annak a
tervnek a megvalósítását, hogy eltávolítsák a hiénát a városból, így
Ruti maradhatott Modiin lakója,
ahol még azt is megtanulta, hogyan
kelljen át a zebrán alaposan, jobbra és balra is körülnézve. A végzetes napon azonban nem volt elég
körültekintô, és a mindig forgalmas
443-as fôúton egy jármû halálra Ruti, a hiéna
gázolta.
A hiénát az egész város megsiratta, a közösségi médiában sokan írtak búcsúüzenetet az állatnak, vagy megosztották személyes élményeiket Rutival
kapcsolatban. A helyi természetbarát közösség még egy gyászjelentést is kiadott a mindenki által kedvelt hiéna haláláról, amiben azt írták, hogy Ruti a
jó példája volt annak, miként lehet kezelni a városokba bejáró vadállatok jelenlétét.
A csíkos hiénák a legnagyobb vadon élô ragadozók Izraelben, számukat
100–170 közötti felnôtt példányra teszik, és veszélyeztetett fajnak számítanak. Ruti a gázolás következtében hatévesen pusztult el, de a csíkos hiénák a
természetben 12 évig is élhetnek.
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A vészkorszak világhírû
kutató tudósa
Hetvenéves volt csupán, amikor
ez a beszélgetés készült vele: a pesti Astoria Szálloda sarkára beszéltük meg a találkozót, s én bár mindig igyekeztem elsô lenni, nem sikerült megelôznöm. Egyszerre értünk a helyszínre, öt perccel reggel
kilenc elôtt. „Az Akadémián van
dolgom, történészekkel találkozom. De amíg odaérünk, beszélgessünk, kérdezzen, és igyekszem válaszolni!” – javasolta Randolph
Lewis Braham (eredetileg Ábrahám Adolf, Bukarest, 1922. december 20., New York, 2018. november 25.) magyar zsidó származású amerikai holokausztkutató,
politológus, történész, a New York

egyesülése után a volt NDK-ban
föllángolt a fajgyûlölet és az idegenellenesség. Ausztriában fegyveres, újfasiszta államellenes puccskísérletet lepleztek le, a gyanúsítottaknak magyar kapcsolataik is
vannak. Hogyan ítéli meg, profeszszor úr, e jelenségeket?
– Le Pen és hasonszôrû társai viszonylagos térnyerése a nyugati demokráciákban is föllelhetô antiszemitizmusból is táplálkozik. Gyakran
a külföldiek jelenlétéért is a zsidókat
okolják, mondván: az idegenekkel
együtt szeretnék befolyásolni az
illetô ország viszonyait, miközben
elnyomják a szerintük felsôbbrendû,
az ô megfogalmazásuk szerint árja

City University professzor emeritusa. Hatvannál több könyvet írt,
illetve szerkesztett; legismertebb
munkája a témában alapmûnek
számító „A népirtás politikája: a
holocaust Magyarországon”. A
Wikipedia lexikonban olvasható,
hogy Braham professzor 1995-ben
megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztje, valamint 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
kitüntetést. Ez utóbbit 2014-ben
visszaküldte, mert az Orbán-kormány „a Horthy-korszak tisztára
mosására törekszik”. Jóval elôtte,
2004-ben hasonlóan cselekedett a
Románia Csillaga érdemrend parancsnoka kitüntetéssel, mert egy
közismert antiszemita román politikust is kitüntettek vele...
A világhírû kutató történésszel készített interjúm 1992. március 24-én
jelent meg a (sajnos már rég megszûnt) Mai Nap címû, nagy példányszámú déli lapban.
Bár tudományos munkássága
révén évtizedek óta világhírnévnek örvend, nálunk a négy évvel
ezelôtt megjelent kétkötetes munkája, „A magyar holocaust” révén
vált közismertté az erdélyi magyar
származású Randolph L. Braham
New York-i professzor, aki összehasonlító államtudomány oktatásával keresi a kenyerét, de szívügye a magyar és az európai történelem egyik legsötétebb korszakának, a holokausztnak a kutatása; e
témakörrôl legalább 40 kötete jelent meg. Már a kiadónál van „A
magyar holocaust” átdolgozott,
háromkötetesre bôvített angol
nyelvû könyve.
Braham professzor 1994-re, a magyarországi deportálások megkezdésének 50. évfordulójára amerikai–
izraeli–magyar tudományos konferenciát szervez. Tegnap az Akadémia
judaisztikai kutatócsoportjának felkérésére tartott elôadást az újnáci revizionizmus történeti, politikai és jogi következményeirôl. Elôtte munkatársunk kérdéseire válaszolt.
– Kezdjük aktuális politikával:
vasárnap a francia helyhatósági
választáson ijesztôen elôretörtek
Le Pen újfasisztái, az ultrajobb
Nemzeti Front hívei. Németország

faj egyedeit. Természetesen a gazdasági körülmények romlása, a receszszió is közrejátszik az újfasizmus
erôsödésében. Így érvel a szélsôjobboldal: „Azért nehéz az életünk,
mert rengeteg arab, afrikai, török stb.
van a nyakunkon.” Ezt az áramlatot
meglovagolják a különféle revizionista történészek, akik újabb „érvanyagot” szállítanak a szélsôséges,
demokráciaellenes csoportoknak,
szervezeteknek, pártoknak. Minderrôl tudósként, emberként, a fasizmus és a háború szenvedô alanyaként egyetlen véleményem lehet: nagyon veszélyes. Ellene tényekkel, a
történelem hiteles feltárásával és tanításával lehet és kell küzdeni.
– Professzor úr, mit nem tudunk
még a holokausztról?
– Kérdés, hogy kik mit nem tudnak és melyik országban. A volt
kommunista országokban 1948-ban
zsidóellenes, mi több, zsidókultúraellenes kampány kezdôdött, amikor
még e szavakat: zsidó, vészkorszak,
holokauszt sem kiejteni, sem leírni
nem volt ajánlatos. Jellemzô, hogy
az akkori Nagy Szovjet Enciklopédiából is hiányoznak e fogalmak.
Nemzedékek nôttek föl Keleten,
akik jóformán semmit sem tudnak a
vészkorszakról. Miként Nyugaton a
revizionista történészek tagadják,
kétségbe vonják, vagy legalábbis kisebbíteni próbálják az európai, mindenekelôtt a német fasizmus rémtetteit, akként a 70-es évek szovjet
„szakirodalmában” még egyfajta
obszcenitás is föllelhetô az áltörténészek részérôl: „náci–zsidó összeesküvést” emlegetnek. Szerintük a
holokauszt a németek és a cionisták
közös mûve – a részben azonos céljaik elérésére. Sokan azt mondják: a
holokauszt zsidó találmány, hogy
pénzt csaljanak ki a németektôl Izrael megalapításához és fölvirágoztatásához...
Sokan a gázkamrák létét is tagadni
próbálják. Példaként a deportálásokban és a zsidógyilkosságokban
vezetô szerepet játszó szegedi
csendôrtiszt, Finta Imre kanadai perét említem. Fintát az a Douglas
Christi ügyvéd védte, aki már nagy
gyakorlatot szerzett a holokauszt tagadásában más, hasonló tömeggyilkosok, háborús bûnösök védôjeként.

Azt igyekezett bebizonyítani, hogy a
zsidók ellenségek, bolsevisták, kommunisták voltak, így az akkori magyar (és a többi fasiszta) államnak
joga, sôt kötelessége volt a zsidóellenes akciókban való részvétel. Az ellenfeleket táborokba gyûjtötték öszsze. A deportálás sem volt olyan
szörnyû – állította Christi –, a katonák is zsúfolt vagonokban utaztak a
frontra. A gázkamrák is csak azt a
célt szolgálták, hogy a még egészséges zsidókat megszabadítsák a tífuszos zsidóktól. És mivel nem lehetett
egyedi temetést rendezni az elhunytaknak, higiénikus körülmények között, krematóriumokban hamvasztották el ôket. Azok a hullahegyek pedig, amelyeket az utókor meggyilkolt zsidóknak vél, tulajdonképpen
halomra ölt keresztények, akiket bolsevik zsidók pusztítottak el.
Hát nem félelmetes okfejtés? És
még hozzáteszik, hogy sem a nürnbergi, sem a nemzeti népbírósági tárgyalások nem voltak jogosak, mert
gyôztesek ítélkeztek a vesztesek felett, ami nem más, mint vérbosszú. A
bizonyítékokat szovjet kommunisták
hamisították, a tanúvallomásokat pedig az angolszászok meg az oroszok
veréssel csikarták ki a volt SS-ekbôl.
– Milyen új információkkal kecsegtet a volt szovjet és más keleteurópai háborús archívumok megnyitása?
– Jómagam máris több mint két
hónapig kutathattam a kijevi, moszkvai, minszki levéltárakban. Rábukkantam például a Königsbergbe
(Kalinyingrádba) tartó deportálószerelvények menetrendjére. Ez
újabb adalék az áldozatok számának
megállapításához. Sokan elfelejtik:
nem csupán több mint hatmillió zsidó és cigány áldozata volt a fasizmusnak, hanem 11 millió ember.
Ebbôl ötmillió keresztény, akik a genocídium, a módszeres fasiszta népirtás következtében pusztultak el. A
zsidók és a cigányok mint „kártékony baktériumok és vírusok ellen”
kérlelhetetlen és szinte tökéletes
irtóhadjáratot végeztek, teljes családok millióit pusztították el.
– Professzor úr, vannak-e még
bujkáló háborús bûnösök, tömeggyilkosok?
– Igen, nem is kevesen, de engedje meg, hogy neveket ne említsek.
Magyarok is vannak közöttük, álnéven élnek. A hidegháború a fô oka
annak, hogy sikerült egérutat nyerniük, mert azzal érveltek, hogy ôk élen
jártak a bolsevizmus meg a kommunizmus elleni küzdelemben.
– Ön Amerikában él: mennyire
érdekli honfitársait a sajátosan európai tragédia, a holokauszt, a nácizmus, a fasizmus kora?
– Izraelen kívül az Egyesült Államokban szentelnek a legtöbbet a
holokauszt kutatásának, oktatásának.
Egyetemi holokausztintézetek mûködnek – a New York-it én vezetem
–, és már a középiskolákban is részletesen tanulnak róla a diákok.
Jövôre, a varsói gettólázadás 50. évfordulóján avatják föl az állami
pénzbôl épített Szövetségi Holokauszt Múzeumot a washingtoni Fehér Ház közelében. Az emlékhely
számára mostani magyarországi utamon is megpróbálok tárgyi emlékeket, dokumentumokat gyûjteni.
– Professzor úr, köszönöm a beszélgetést!
(Az újságíró archívumából rovatunkban megjelenô írások az
Arcanum Adatbázis Kiadó Digitális
Tudománytárának gyûjteményében
ôrzött cikkek felhasználásával készülnek. Köszönet illeti érte az
Arcanum ADT-t.)
Kulcsár László / Infovilág
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Eltörléskultúra helyett
felvilágosítás
Bécsben megint Karl Luegerról vitatkoznak, aki polgármesterként
(1897–1910) egyrészt nagy érdemeket szerzett abban, hogy a Monarchia fôvárosa megújuljon, másrészt
azonban a Monarchia történetének
legantiszemitább politikusa volt. Ferenc József császár csak a negyedik
megválasztása után erôsítette meg
Luegert Bécs polgármestereként,
mert meg akarta védeni a várost az
antiszemita vezetéstôl.
A Bécsi Egyetem 1945-ig a zsidógyûlölet gócpontja volt, náci professzorok még az ötvenes és hatvanas években is taníthattak ott. Egy
náci professzor zsidókat gúnyolhatott ki még 1965-ben. E dicstelen
múlt miatt az egyetem számára kellemetlen volt, hogy a címe: KarlLueger-Ring. A város az elnevezést
2012-ben
változtatta
meg
Universitätsringre.
Tíz évvel késôbb Michael Ludwig,
Bécs polgármestere olyan prominens
aláírók által jegyzett levelet kapott,
mint a Nobel-díjas Eric Kandel. Végtelen viták után tetteket szeretnének
látni az aláírók, akik fájdalmasnak
tartják, hogy a 19. és 20. század
egyik legnyilvánvalóbb antiszemitáját még mindig Bécs szívében tisztelik. Valóban, egy szociáldemokrata
polgármester alatt, 1926-ban felállított Lueger-szobor még mindig áll, és
a tér még mindig az ô nevét viseli.
Megszólalt a kérdésben a Bécsi
Egyetem Jelenkori Történelem Tanszékének vezetôje, Oliver Rathkolb
is, aki néhány kollégájával ellentétben egyértelmûen az emlékmû
megôrzése mellett foglalt állást.
Lueger emlékmûvének egyszerû eltüntetése rossz jelzés lenne a jelenben a látszólagos politikai korrektség
irányába; ellenkezôleg, ez a cancel
culture kezdete lenne, mert akkor a
következô lépés az lehetne, hogy betiltanák az antiszemita Luegeridézeteket a tudományos kiadványokban, és egy ideális világot sugallanának, ami sajnos nem annyira ideális

– éppen ellenkezôleg. Rathkolb ehelyett amellett érvel, hogy Lueger az
emlékezés önkritikus demokratikus
politikájának része; egyszerûen eltüntetni ôt egy rossz jelzés: a történelmünk részének kell maradnia...

Véleménynyilvánítás: Szégyen!
Ezért a szociáldemokrata vezetésû
Bécs úgy döntött, hogy a szobor marad, s mûvészek által véglegesen
átminôsíti a vitatott Karl Luegeremlékmûvet a Ringstrassén. A
megfelelô koncepció megvalósítása
2023-ban kezdôdik. Markus Figl, a
Belváros kerületi konzervatív vezetôje is támogatja ezt a koncepciót és a
város álláspontját: A történelemnek
vannak világos és sötét oldalai. És
szembe kell néznünk ezekkel az árnyoldalakkal, nem pedig szépíteni ôket.
Épp emiatt 2021-ben az osztrák
konzervatív-zöld kormány 184 oldalas Nemzeti Stratégiát közölt az Antiszemitizmus megelôzésérôl és minden
formája elleni küzdelemrôl. Az antiszemitizmus elleni stratégia ma aktuálisabb és szükségesebb, mint valaha.
A cél a felvilágosításon alapuló értékkultúra megvalósítása. Ezt szolgálná,
ha végre közölnék Luegernek a birodalmi tanácsban elmondott beszédeit,
amelyekben kimutatta szélsôséges
zsidógyûlöletét, például amikor a vérvádat hangoztatta.
A felvilágosítás hatékonyabb a
zsidógyûlölet ellen, mint egy emlékmû eltávolítása.
Karl Pfeifer
Bécs

IZRAEL

Bírósági döntés a polgári
házasság érvényességérôl
A Központi Kerületi Bíróság precedensértékû határozatában kimondta, hogy az állam köteles izraeli házaspárként regisztrálni azokat, akik
külföldön kötöttek polgári házasságot – Izrael határainak elhagyása nélkül. A hírrôl elôször a Kan közrádió számolt be.
Az államnak lehetôsége van a Legfelsôbb Bírósághoz fordulni, írja az
ujkelet.live.
Azok a párok, akik nem a rabbinátuson keresztül házasodnak – mert nem
akarnak, vagy nem ismerik el ôket zsidóként, vagy az LMBT-közösség tagjai
–, külföldön köthetnek polgári házasságot, majd hazatérve házasként regisztrálhatják magukat az államnál. Frigyüket az izraeli vallási hatóságok nem fogadják el.
A koronavírus-válság idején a légtér lezárása azonban megakadályozta ezeket a házasságkötéseket.
Körülbelül másfél éve a Népesedési Hatóság regisztrált három olyan házaspárt, akik a Covid-19 miatti zárlat csúcspontján kötöttek polgári házasságot
Utah államban Zoomon, az ország elhagyása nélkül.
A hírt követôen az akkori belügyminiszter, az ultraortodox Sasz párt
vezetôje, Arje Deri az eljárás befagyasztására utasított, kijelentve, hogy nem
fogja engedélyezni ezeket a regisztrációkat.
Ajelet Saked jelenlegi belügyminiszter (Jamina) közölte, hogy nem avatkozik bele a döntésbe, és azon jogi személyek álláspontjára hivatkozott, akik
úgy határoztak, megvédik Deri álláspontját.
Az elmúlt mintegy másfél évben több száz pár kötött így házasságot, akik
azóta várták a jogi döntést a kérdésben. A párok között van Idan Roll külügyminiszter-helyettes és férje, Harel Szkaat is.
Efrat Fink bíró most úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium Népesedési és Bevándorlási Hatósága köteles regisztrálni azokat a házaspárokat, akik
az Egyesült Államok Utah államának égisze alatt végzett online polgári házassági szolgáltatáson keresztül házasodtak össze.
Amikor világossá vált, hogy a házassági anyakönyvi kivonat megerôsíti,
hogy a kérelmezôk a Utah állam által elismert szertartáson kötöttek házasságot, és az anyakönyvi kivonatot egy erre felhatalmazott hatóság állította ki, a
jegyzôt utasítani kellett volna a regisztráció elvégzésére – írta a bíró.
Ez a döntés gyakorlatilag minden izraeli számára elérhetôvé teszi a polgári
házasságot anélkül, hogy az országon kívülre kellene utaznia. Az ortodox politikusok azonnal elítélték a határozatot, mondván, ez aláássa az állam zsidó
jellegét.
Vlad Finkelstein ügyvéd, aki a párokat képviselte a perben, üdvözölte a határozatot.
A bíróság kristálytisztán világossá tette, hogy minden olyan házaspár,
amely érvényes házassági anyakönyvi kivonattal és apostille tanúsítvánnyal
rendelkezik, jogosult a házasság regisztrálására, és a házaspár Izrael határain belüli tartózkodási helye irreleváns a regisztrációs hatóságnál történô
bejegyzés szempontjából – mondta Finkelstein.
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Szirtes Olga, az igaz ember
1944. október 15-én Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, aki
segített a náciknak deportálni a vidéki zsidóságot, meggondolta magát,
és rádióbeszédben kérte a békét a
szövetséges hatalmaktól.
Mi a bátyámmal és a szüleimmel
bujkáltunk édesapám munkahelyén,
a Francia Magyar Pamutiparban. A
gyár munkásai velünk együtt nagy
érdeklôdéssel hallgatták ezt a beszédet.
A nyilasok még aznap este kezükbe vették a hatalmat.
Másnap reggel édesapám, aki 20
éven keresztül a Kispesti Textilgyár
fonodájának volt az igazgatója, felhívta Szirtes Olgát, egy munkásnôt,
hogy megkérje, vigyen el innen engem.
Olga néni megérkezett, én elbúcsúztam a családomtól, és eszembe
juttatták, hogy a hamis igazolványokban Tóth Iván a nevem, és Debrecenben születtem.
Az autóbuszon Olga néni elmesélte nekem, a kilencéves srácnak, hogy
mielôtt én megszülettem, sztrájk tört
ki a gyárban, és ô tagja volt a magasabb fizetésért harcoló munkástanácsnak. El akarták bocsátani, de az
én édesapám megmentette ôt. „Most
tartozom neki ezzel, és én vigyázni
fogok rád” – tette hozzá.
Hogy megértettem-e akkor a szavait, nem tudom. Munkástanács,
sztrájk, nehéz szavak voltak akkor
még nekem.
Amikor hazaérkeztünk Olga néni
lakásába, a férje éppen pálinkát ivott
egy asztal mellett.
– Kaptál pénzt? – kérdezte János a
feleségétôl.
– Ezer dollárt.
– Hol van?
Olga néni letette a táskáját az asztalra. A pálinka kicsöppent a pohárból.
Most hozzám fordult János:
– Hogy hívnak?
Én gyorsan válaszoltam:
– Tóth Iván, született Debrecenben, apja neve...
– Veszélyes! Mindenki megérzi,
hogy zsidó. Nem fogjuk levinni az
óvóhelyre.
– Gondoltam, azt mondhatjuk,
hogy egy távoli rokon, aki feljött
vidékrôl – mondta Szirtes Olga.
– Szó sem lehet róla. Itt fog maradni a lakásban.
Este szólt a riadó. Ôk lementek a
pincébe, engem bedugtak egy ágyba
a konyhában. Sírtam, míg fel nem
jöttek.
Így folytatódtak a napok és a hetek. Olga néni elment dolgozni, János itta a pálinkát.
Egy napon Olga néni jókedvûen
jött haza.
– Meglátogattam Ivánka szüleit.
Egy spanyol védett házban vannak.
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Rám mosolygott, és homlokon
csókolt: édesanyád küldi.
Éjjel hallottam, hogy Olga néni és
János beszélgetnek.
– Pénzük nincs több, de odaadták
az ékszereket.
– Jól van! Én majd kiviszem a
kölyköt a Duna-partra, és ott felejtem a vízben. Elegen vannak ott már
a zsidókból.
Reggel megkértem Olga nénit, vigyen engem a szüleimhez. János elment pálinkát venni, mi pedig a spanyol házba mentünk. Végre újra

együtt voltam a családommal. Nagy
volt az éhség. Csak bablevest kaptunk egyszer egy nap ebédre.
Egy szép napon látogató érkezett.
Olga néni jött hozzánk. Hozott magával egy egész kenyeret.
Ez a kenyér megmentette az életünket.
A háború után édesapámmal elmentünk felkeresni Olga nénit. A
ház helyén egy nagy gödör volt. Biztos szegényke ott van eltemetve.
Arie Singer
Sydney

Zelenszkij: Sajnos nem kaptuk
meg a legtöbb, Izraeltôl kért
segítséget
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jeruzsálemi Héber Egyetemen elmondott beszédében az Ukrajna és Izrael közötti szoros történelmi és
kulturális kapcsolatokat hangsúlyozta, és kijelentette, hogy országa csalódott az izraeli kormánytól kapott anyagi és diplomáciai támogatás
mértéke miatt – jelentette a Times of Israel címû angol nyelvû izraeli hírportál.
Sajnos nem kaptuk meg a legtöbb, Izraeltôl kért segítséget – mondta az ukrán elnök kijevi videós bejelentkezésén a Jeruzsálemi Héber Egyetem diákjainak. Kérjük, ne feledjék, hogy mennyire szoros kapcsolatban állunk egymás-
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A venezuelai hölgy
és a krumplicukor, avagy
nincsenek véletlenek
Krumplicukor – hosszú idôn keresztül nem is hallottam az édességrôl, mígnem a napokban kétszer is beleütköztem. Talán gyerekkoromban egyszer-kétszer kóstoltam, de nem tudnám leírni, hogy milyen íz kapcsolódik hozzá. Így
jártunk mi, 88-asok, az átmenet gyermekei.
Az ATV egyik általam kedvelt mûsorában, a Hazahúzóban Magyarország
olyan helyeit mutatják be, ahová érdemes ellátogatni. Az egyik este a Budapest Retro Élményközpontban forgatott adást vetítették. Az intézményben
mûködik retró büfé is, olyan, ma már
nem mindennapos termékekkel, mint a
Kojak nyalóka, a jugoszláv jégkrém és
a krumplicukor. Gondoltam is magamban, hogy – nem csak ezen finomságok
miatt – ellátogatok a központba.
A Zsidó Világkongresszus (World
Jewish Congress, WJC) operatív igazgatói Budapesten találkoztak 2022 júniusában. A tanácskozásra a világ minden részérôl érkeztek küldöttek. Az
egyik kísérôrendezvényen én is részt
vettem. Már épp távozófélben voltam, amikor beszélgetésbe elegyedtem egy
rendkívül kedves venezuelai hölggyel. Társalgásunk elsô perceiben elmondta, hogy számos, magyar felmenôkkel rendelkezô venezuelai zsidót ismer,
majd elôkapott egy papírt:
KRUMPLI CUCOR
Csak ámultam és bámultam, szinte lefagytam. Több évtizeden keresztül
még csak eszembe sem jutott, hogy létezik krumplicukor, most pedig egy héten belül másodszor jön velem szembe. Egy barátom kérte, hogy vigyek neki
belôle. Bementem a környéken lévô élelmiszerüzletekbe, szuvenírboltokba, de
sehol nem kaptam. Tudsz esetleg segíteni? – kérdezte a Dél-Amerikából érkezett asszony. Ha a középsô betû K és az édességre gondolsz, akkor tudom, hová kell menned, a Retro Múzeumba. Hosszú idôn keresztül nem is tértem magamhoz. Eddig sem hittem a véletlenekben, ez az eset pedig megerôsített ebben.
Ezután elmesélte, mennyire csodás, hogy itt, Budapesten amikor kinyitja a
csapot, jön belôle víz, náluk ez nem ennyire természetes. De hozzátette, hogy
honfitársai kedvessége (kompenzálásként) felülmúlhatatlan. Nemrég esett náluk az esô, és nem volt nála esernyô. Egy kocsi megállt, a vezetô kiszállt
belôle, és ragaszkodott hozzá, hogy vegye el ernyôjét.
Azóta gyakran azon morfondírozom; csapvíz vagy esernyô?
Miklós Dóri

Gyógyszertámogatás
Volodimir Zelenszkij
sal, és milyen magas szinten kellene lennie egymás megértésének – hangsúlyozta. Emlékeztetett az Ukrajnában felnôtt izraeliekre, köztük Golda Meir
volt miniszterelnökre, Sólem Aléchem íróra és Jichák Ben-Zvi egykori államelnökre.
Amikor a kormányok szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, az
nem az üzletrôl szól – emelte ki. Ez az értékekrôl és az általános biztonságról szól, arról, hogy felelôsségre kell vonni azt, aki elpusztít egy másik nemzetet. Sajnos Izrael még nem csatlakozott a szankciók rendszeréhez – tette
hozzá, és értetlenségének adott hangot az izraeli kormány képviselôivel történt félreértések és kommunikációs nehézségek miatt.
Megértjük, hogy Önök sincsenek egyszerû helyzetben – fogalmazott
Zelenszkij, arra utalva, hogy az orosz hadsereg Szíriában, az ország északi
határának közelében állomásozik.
Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy hasonló Lengyelország helyzete is,
amelyet Oroszország szerinte szintén fenyeget. Elengedhetetlen logisztikai
támogatást nyújtanak nekünk, 2,5 millió embert láttak vendégül – mondta az
ukrán elnök Lengyelország szerepérôl, és felidézte, hogy a balti államok is
küldtek fegyvereket Kijevnek.
Az orosz megszállók tömegsírokba temetik az embereket, az utcákon lövöldöznek, embereket kínoznak, kiskorúakat, fiúkat és lányokat erôszakolnak
meg – állította Zelenszkij, és azzal is megvádolta Moszkvát, hogy táborokat
hoz létre emberek kínzására.
Szeretem a hazájukat – mondta a zsidó vallású elnök, kiemelve az izraeli
nép iránti csodálatát és háláját. Hálás vagyok az Ukrajnának nyújtott ôszinte
és együttérzô támogatásért, hálás vagyok az ukrán zászlókért az utcákon. Látjuk és nagyon nagyra értékeljük ezt – mondta Zelenszkij.
Van egy közös, nagyszerû jövônk – közölte. Még sok éven át egymás szemébe kell néznünk – emlékeztette hallgatóságát, miközben felszólított a csatlakozásra az Oroszország elleni nemzetközi szankciórendszerhez és a vízummentesség bevezetésére a háború elôl menekülôk számára.
Az ukrán elnök márciusban már részt vett videokonferencián Izraelben.
Akkor az izraeli parlament invitálására a képviselôház politikusaihoz szólt, és
arra nógatta Izraelt, hogy döntsön, és fegyverszállításokkal támogassa Ukrajnát. (Shiri Zsuzsa / MTI)
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Nagy nevek egy Kiss-ünnepségen

Az idônként szükségessé váló, átlagosnál drágább gyógyszer beszerzéséhez lehet támogatást igényelni. A támogatás felsô határa nincs rögzítve, de tájékoztatásul közöljük, hogy az eddigi gyakorlatunkban 50.000 Ft
volt a legnagyobb összegû támogatás.
Támogatási akciónk magánjellegû, az anyagi fedezete biztosított, és a
hozzánk beérkezett adatokat az elôírt titoktartással kezeljük. Várjuk a
rászorulók jelentkezését.
Részletesebb tájékoztatás a következô telefonszámon kapható: 06-1321-3497, lehetôleg az esti órákban.

NAPTÁR
Augusztus 5., péntek

Áv 8.

Augusztus 6., szombat Áv 9.

Gyertyagyújtás: 7.54
Erev tisá beáv Szombat kimenetele: 9.04

Augusztus 7., vasárnap Áv 10. Tisá beáv, böjt Böjt vége: 8.45
Augusztus 12., péntek

Áv 15.

Augusztus 13., szombat Áv 16.

APRÓHIRDETÉS
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban,
Vezér
u.
156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 2200230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket, bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt, bronztárgyakat, órákat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, játékokat (retró tárgyak elônyben). Pintér Nikoletta, 06-1-4668321, 06-30-973-4949.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, hagyatékot
stb. Üzlet: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
Gábor Eszmeralda becsüs,
mûgyûjtônô készpénzért vásárol
gyûjteményeket, festményeket, bú-

Gyertyagyújtás: 7.43
Szombat kimenetele: 8.51
torokat, ezüsttárgyakat, evôeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-30-8985720.
Régiségek-hagyaték, örökség
felvásárlása készpénzért. 06-20932-6495, www.antikbudapest.hu,
e-mail: antik@antikbudapest.hu
Életjáradékot fizetne Bács, Pest
megyében idôs hölgynek vagy bácsinak egyedülálló hölgy. 06-20-4945963.

Hírek, események
röviden
– Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt a siófoki imaházba
szombatfogadó istentiszteletre és
azt követô kidusra július 8. és augusztus 26. között, péntek esténként 19 órától. Cím: Siófok, Széchenyi u. 4.
– Tapolca. Szeptember 11-én, vasárnap 10.30-kor a Csányi László utcában a volt gettónál koszorúzás,
11.30-kor a temetôben megemlékezés, üvegmozaik-avatás lesz.

8

2022. AUGUSZTUS 1.

ÚJ ÉLET

A háború miatt nem tudják
megtartani az újévi
zarándoklatot Umanban
Jevgen Kornicsuk, Ukrajna izraeli nagykövete közölte, hogy Ukrajna nem enged be látogatókat, és
nem tudja biztosítani a zarándokok biztonságát ros hásáná alatt
Umanban.
Minden ros hásánákor izraeliek
ezrei vesznek részt az éves zarándoklaton a közép-ukrajnai Umanban,
ahol a chászidizmust megalapító
breszlávi
Náchmán
rab bi
(1772–1810) sírja található, olvasható az ujkelet.live cikkében.
Az Ukrajnába látogatók életével és
jólétével kapcsolatos aggodalmak
miatt, valamint az országunkban zajló orosz háború fényében minden
erôfeszítés ellenére sem tudjuk garantálni a zarándokok biztonságát,
és jelenleg nem engedünk be turistákat és lá to ga tó kat Uk raj ná ba –
mondta Kornicsuk a nagykövetség
Facebook-oldalán közzétett nyilatkozatában.
Ebbôl kifolyólag Önökhöz fordulunk, mert imáik fontosak számunkra. Kér jük, imád koz za nak azért,
hogy ros hásáná elôtt véget érjen a
kirívóan kegyetlen orosz agresszió
miatt kitört ukrajnai háború, és
imádkozzanak Ukrajna gyôzelméért.
Reméljük, hogy az imák beteljesülnek, és Ukrajna ismét olyan ország
lesz, amely nagylelkûen fogad látogatókat Izraelbôl, és különösen azo-

Jevgen Kornicsuk, Ukrajna izraeli nagykövete
Twitter-videó képernyôfotó
kat az Ukrajnába érkezô zsidókat,
akik az igazak sírjánál tesznek látogatást – tette hozzá.
Kornicsuk korábban közölte, Ukrajna fontolgatja, hogy nem engedi
be az izraeli állampolgárokat az országba, megtorlásul azon korlátozások miatt, amelyeket Izrael a februári orosz invázió nyomán vezetett be.
Úgy tû nik azon ban, hogy a
Legfelsôbb Bí ró ság le zár ta az

ügyet, amikor kimondta, hogy az Izrael és Ukrajna között létrejött vízummentességi megállapodás a háború elôl menekülô ukránokra is vonatkozik, és az ukránok legfeljebb
három hónapig Izraelben tartózkodhatnak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
üdvözölte, hogy a Legfelsôbb Bíróság a belügyminisztérium ellenkezése ellenére helyt adott a petíciónak.

A Ganz Kft. részt vesz Izrael legnagyobb
naperômûparkjának létesítésében
Tovább erôsítette nemzetközi
pozícióját 2022 elsô félévében a
Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. A cég
mintegy 15 ország piacán van aktívan jelen, köztük az európai,
valamint a közel-keleti országokban is. Utóbbi régióban az Izrael
leg na gyobb tel je sít mé nyû naperômûparkjának létesítésére vonatkozó pályázaton indultak sikeresen.
Stabil növekedési pályára állt és
tovább erôsítette nemzetközi pozícióját 2022 elsô félévében a Ganz
Transz for má tor- és Vil la mos
Forgógépgyártó Kft. A transzformátorok, valamint nagy teljesítményû
villamos motorok és generátorok
gyártásával, nagyfeszültségû készülékek szervizelésével foglalkozó vállalathoz beérkezett megrendelések
állománya meghaladta a 17,5 milli-

A Pál utcai fiúk ikonikus üveggolyózós jelenete került fel egy ház tûzfalára
Budapesten a Corvin Sétánynál, írja az MTI. A Molnár Ferenc regényéhez
készült illusztrációt a Színes Város Csoport pályázatának nyertese, Buzás
Aliz készítette. A 200 négyzetméteres graffiti a VIII. kerületi Leonardo da
Vinci utca 42. számú ház falán látható, nem messze attól a József körúti
háztól, ahol A Pál utcai fiúk írója, Molnár Ferenc gyerekkorában lakott, valamint a regény helyszíneinek közelében.

SPÁNN GÁBOR

Covidáman
Örömmel közlöm kedves Olvasóinkkal, hogy az én szerény, megélhetési zsidó eszemmel rájöttem egy nem könnyû vallásfilozófiai tényre.
Meg vagyok róla gyôzôdve, hogy a Teremtô úgy döntött, ô is innovatívabb lesz. Elvégre mai világunkban, amikor a hozzá intézendô imák
zöme iPadrôl száll felé, és maholnap a rebecen fog temetni (nem a saját férjét!), ideje, hogy ô is újítson. Rájött, hogy ósdiak és divatjamúltak egykori büntetései, az olyanok, mint a pestis, a spanyolnátha vagy
a kolera. Éppen ezért kitalálta az emberiség számára a Covid vírusát,
mégpedig annak is ezerféle alfaját. Az emberiség ugyanolyan félelemben él, mint a történelmi betegségek korában, ráadásul ez a Covid egy
nagyon demokratikus nyavalya, mert éppúgy sújtja a „mimagyarokat”, mint a „mizsidónkat”. De hát, mint írva van: Ô adja a betegséget, és Ô adja a gyógyítást is. Akadtak köztünk, akik inkább abbahagyták a fôzômûsor nézését, és helyette sötét laboratórium titkos
szobájában feltalálták a járvány elleni védôoltásokat. És jöjjön most a
személyes kálváriám.
Nálunk csütörtök a takarítási nap. Ilyenkor egy nagyon rendes
takarítónô jön és rendbe teszi otthonunkat. Régen az volt a gyakorlat,
hogy takarítási napon nem voltunk otthon, mert aznapra idôzítettük a
nagybevásárlást. De amióta nyakunkon a pandémia, na meg nekem is
100 méter lett a rekordom, amit gyalogolni tudok, azóta általában takarításkor is otthon vagyunk. Csupán menekülünk szobáról szobára,
hogy ne legyünk útban. Így történt ez egy júniusi csütörtökön is. Majd
az azt követô péntek este, miközben kedvenc sorozatunkon izgulva a
tévé elôtt ültünk, kedvenc takarítónônk a feleségem okostelefonjára
megküldte a pozitív Covid-tesztjének fotóját.
Az egy dolog, hogy tudomásul vettük, jó darabig nem látjuk, de egymást viszont igen, és meglehetôsen sanyarú képet láttunk. Megérkezett
a félelem bére: ha feleségem köhögött egyet, már átmentem hozzá, nem
kéne-e gyorstesztet csinálni. Én a kedvenc olvasósarkomban a kertünkben burjánzó pollenhalmaz okán általában kb. 90-et tüsszögök
egyfolytában. Ez így volt régen is, de most ugye az van, hogy leforrázott macska már az esôtôl is fél. Asszonykám megkérdezte, nem érzeme lázasnak magam, vagy nem kéne-e valamit bevenni. És ez így ment a
teljes lappangási idô alatt, mert mint tudjuk, ez a láthatatlan kis nyomorúságos vírus – ami egy ócska mosószappannal is elkergethetô – tüneteket leghamarabb a fertôzést követô harmadik-negyedik napon mutat.
Eddig is imádkoztunk, de most imaházzá alakult a lakásunk, és imáink úgy látszik, meghallgattattak. Mert a feleségem egy hét elteltével is
csak a cigijétôl köhögött, én csak a gyomtól tüsszögtem, és a jelek szerint Damoklész karja is elfáradt. Miután közvélemény-kutatást végeztünk baráti körben, ahol éppúgy volt példa olyanra, hogy háromszor
oltott valaki másodszor esett bele a Covidba, mint arra, hogy egy anyuka két gyerekével egy elhagyatott hegyi faházban egyedül töltve egy hetet, hazaérkezve pozitív lett, összenéztünk, és mivel mindkettônk születésnapja közeleg, úgy döntöttünk, hogy ugyanazzal ajándékozzuk meg
egymást. Mikor e sorokat írom, már túlvagyunk rajta, de nem könynyen: találtunk oltópontot, elmentünk, és felvettük a bûvös negyedik
oltást. Hazaérkezve megcsókoltuk a mezüzét, elmondtuk az ilyenkor
esedékes imát, majd hogy én is innovatív legyek, föltett szájmaszkkal
megcsókoltam hitvesemet.

Egy vécébódé mentette meg
Jáir Lapid apjának életét
Budapesten
Fotó: Ganzelectric.com
árd forintot – közölte a társaság a
Magyar Távirati Irodával.
A vállalat partneri megállapodást
kötött a németországi Maschinenfabrik Reinhausen vállalattal intelligens transzformátorok fejlesztésére
és gyártására, ennek révén a Ganz
piacvezetôvé lépett elô a digitális
monitoring rendszerek és intelligens
megoldások piacán.
A tár sa ság ex port pro jekt je i nek
többsége megújuló projektekre –
szélerômûvekre és napenergiára –
irányul. A Ganz mintegy 15 ország
piacán van aktívan jelen, köztük az
európai, valamint a közel-keleti országokban is. Utóbbi régióban Izrael
leg na gyobb tel je sít mé nyû naperômûparkjának létesítésére vonatkozó pályázatán indultak sikeresen.
A Ganz Kft. 2020-ban alakult, és
miután a CG Electric Systems Hungary Zrt.-vel szemben 2020 júliusában felszámolási eljárás indult, a társaság nyilvános aukció keretében
megvásárolta a tápiószelei Ganzgyárat, az ahhoz tartozó eszközállományt, továbbá munkaszerzôdéseket
kötött a társaság közel 300 korábbi
munkavállalójával. A tavalyi évben
több mint 22,7 millió eurós nettó értékesítési árbevételt ért el, az adózott
eredménye pedig meghaladta a 3
millió eurót.

Én nagyon szeretem a magyar kultúrát, a költôiket, a szalámijukat, de
a magyaroknak soha nem bocsátok
meg – mondja Jáir Lapid könyvében
az édesapja, Tomi Lapid.
Simogattuk a fémbôl készült zöld falat, annak a nyilvános illemhelynek a
falát, amely megmentette az életem. A
járókelôk széles ívben kikerültek minket, azt hitték, hogy bolondok vagyunk,
meséli Tomi Lapid egyik budapesti látogatásának történetét az új izraeli miniszterelnök, Jáir Lapid a könyvében,
amely Síron túli emlékeim címmel jelent meg az apja halála után a Múlt és
Jövô Kiadó gondozásában.
Abba a bizonyos zöld falú vécébe
tuszkolta be Tomit az édesanyja, amikor egy szovjet felderítôgép megzavarta a nyilasok által kísért menetet. Csak
ôk élték túl, mindenki mást a Dunába
lôttek a csoportból.
Tomi Lapid egy újvidéki magyar zsidó családban született Lampel Tamás
néven. 1941-ben kerültek Budapestre. Tomi itt élte túl a vészkorszakot édesanyjával, aki kétszer is megmenekült: a másik alkalommal személyesen
Raoul Wallenberg svéd embermentô diplomata szedte ki több társával együtt
a halálmenetbôl, írja a 24.hu nyomán a Kibic. A soá meghatározó volt Tomi
Lapid és ezen keresztül fia, Jáir Lapid életében is.
Én nagyon szeretem a magyar kultúrát, a költôiket, a szalámijukat, de a
magyaroknak soha nem bocsátok meg – mondja Jáir Lapid könyvében az
édesapja.
Tomi Lapid ugyanis sokakhoz hasonlóan úgy véli, a németek nem tudtak
volna 590 ezer zsidót legyilkolni kevesebb mint egy év alatt, ha a magyarok
nem segítettek volna nekik.

