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El ké szült a kecs ke mé ti
temetô új ke rí té se

A széchenyivárosi la kó te lep mel let ti ha tal mas te rü le tû zsi dó temetô dé li és
nyu ga ti ol da lá nak ke rí té sét a he lyi kö zös ség az el múlt év ti ze dek ben sa ját
erôbôl ki cse rél tet te és fel újít tat ta. A sír kert He ge dûs köz felôli, észa ki ke rí té -
se azon ban olyan rossz ál la pot ba ke rült, hogy el kel lett bon ta ni, és ez mes  sze
meg ha lad ta a ren del ke zés re ál ló ke re te ket.

Több szö ri pró bál ko zás után a Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti
Cso port ja ál tal be nyúj tott pá lyá zat 2020-ban ered mény re ve ze tett, és a Ma -
gyar Kor mány ál tal biz to sí tott keretbôl a Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz -
ala pít vány ál tal ki írt pá lyá za ton si ke rült er re a cél ra 14.000.000 Ft tá mo ga tást
nyer ni.

A HUN-BAU Hol -
ding Kft. kivitelezô
elôször tel jes egé szé -
ben el bon tot ta a ro -
mos, ré gi ke rí tést, és
a he lyé re tég la ala pon
nyug vó, mû vé szi ki -
vi te lû vas ke rí tést épí -
tett, va la mint ki cse -
rél te a ka pu kat is. Az
el ké szült ke rí tés jog -
gal nyer te el nem csak

Jú li us vé gén Kibuci Bu cik tá bo runk be vet te Zemp lén vi dé két. Két
temetôt is rend be tet tünk, Filkeházán és Füzérradványon. A sá tor al ja új -
he lyi zsi dó temetôben a sí rkövek fel ál lí tá sá ban se géd kez tünk. Sok mun -
ka ma radt még a kör nyé ken, le het, hogy jövôre vis  sza té rünk.

Már tí rok ra em lé kez tek Kar ca gon
A temetôben tar tott meg em lé ke zé sen Csil lag Bar na bás el nök üd vö zöl te a

vá ros vezetôit, va la mint Deutsch Lász ló fôrabbit, Szil ágyi Gá bor fôkántort, a
hit köz ség elöl já ró it és a kö zel száz, Kar cag ról, Budapestrôl, Mis kolc ról,
Szegedrôl ér ke zett résztvevôt. Sze pe si Ti bor pol gár mes ter együtt ér zé sét fe -
jez te ki, majd szólt a 20. szá zad ná ciz mu sá ról, ami kor ár tat lan éle tek ez re it ol -
tot ták ki, kö zöt tük több száz kar ca gi zsi dó ét is. Szil ágyi Gá bor fôkántor
gyász éne ke után Deutsch Lász ló fôrabbi tartott em lék be szé det. A meg je len -
tek a Kél má lé ráchámim után kö zö sen mond ták el a ká dis imát.

Fi a tal kül föl di ön kén te sek mun -
kál kod tak a Koz ma ut cai zsi dó
temetô rend be té te lén a kö zel múlt -
ban. A fes té sen és a gyom lá lá son
túl a nö vé nyek kel benôtt sí rok
meg tisz tí tá sán is dol goz tak.

„A vi lág min den tá já ról jöt tünk,
Izraelbôl, az Egye sült Ál la mok ból,
Ka na dá ból, Fehéroroszországból.
Azért va gyunk itt, hogy hely re ál lít -
suk a temetôt, ki tisz tít suk, ahogy lát -
hat ják is, és köz ben meg is mer jük a
bu da pes ti zsi dó kö zös sé get” – mond -
ta egy iz ra e li lány, Chani Kolan, aki -
nek sze mé lyes kap cso la ta is van Ma -
gyar or szág gal.

„Ne kem is van nak ma gyar fel-
menôim, a dédszüleim a holokauszt
elôtt köl töz tek Ma gyar or szág ról az
Egye sült Ál la mok ba. Úgy hogy a
gyö ke re i met is meg is mer tem itt.
Sze rin tem ne künk, zsi dó em be rek -
nek na gyon fon tos, hogy meg is mer -
jük a múl tun kat. Ez a prog ram pe dig
a ta nu lás mel lett ar ra is lehetôséget
ad, hogy va ló ban el ér jünk va la mit” –
tet te hoz zá.

Kul tu rá lis prog ra mok 
a mun ka mel lett

A prog ra mot egy nonprofit szer ve -
zet, a Koz ma Ut cai Zsi dó Temetô
Ba rá tai ren dez te, és a vi lág egyik
leg na gyobb zsi dó ala pít vá nya, a
Jewish Agency tá mo gat ta, az iz ra e li
kor mány diaszpóraügyekért felelôs
mi nisz té ri u má val együtt.

A két he tes út ra nyil vá nos pá lyá za -
ton le he tett je lent kez ni, a résztvevôk
egyen ként 25 órás ön kén tes szol gá -
la tot lát tak el a Koz ma ut cai zsi dó
temetôben. Mun ká ju kért cse ré be fi -
zet ték a repülôjegyüket, to váb bá
szál lást és kó ser el lá tást is kap tak,
va la mint kul tu rá lis prog ra mo kat, zsi -
na gó ga lá to ga tá so kat, kö zös sé gi ta -
lál ko zá so kat és fürdôlátogatást is
szer vez tek szá muk ra.

A vi lág egyik leg na gyobb 
zsi dó temetôje

A Koz ma Ut cai Zsi dó Temetô Ba -
rá tai szer ve zet az el múlt évek ben a
sír kert 22 szá za lé kát már meg tisz tí -
tot ta, de még ren ge teg mun ka van
hát ra.

Lauderesek micvája

Kül föl di ön kén te sek dol goz tak
a Koz ma ut cai temetôben

„Ez egy óri á si temetô, 77 hek tár
nagy sá gú. Var só és Bu da pest ve tél -
ke dik azon cí mért, hogy me lyik a vi -
lág leg na gyobb zsi dó temetôje, és
hát vagy ez, vagy a var sói” – nyi lat -
koz ta a Euronewsnak a szer ve zet
egyik vezetôje, Pin tér Marc.

A sír kert már majd nem 130 éve lé -
te zik, és több mint 300 ezer em ber
végsô nyug he lye. A be já rat kö ze lé -
ben lévô ha tal mas ra va ta lo zó tól és

dí szes ma u zó le u mok tól tá vol esô ré -
szei sok fe lé már tel je sen el va dul tak.

En nek rész ben az az oka, hogy az
itt nyug vók kö zül so kak nak már nin -
cse nek élô ro ko na ik, akik gon doz ni
tud nák a sírt. A re mé nyek sze rint a
következô évek ben is ér kez nek majd
kül föl di ön kén te sek, akik nek min den
bi zon  nyal ren ge teg mun ká juk lesz
még.

Ma gyar Ádám/Euronews

a Mazsihisz és a Mazsök il le té ke se i nek el is me ré sét, ha nem a kör nyék la kói is
meg elé ge dés sel nyug táz ták, hogy meg szé pült a la kó kör nye ze tük.

Mind ez nem csak esz té ti kai okok ból volt fon tos, ha nem azért is, mert a ko -
ráb bi ke rí tés már kön  nyen át jár ha tó volt, bár ki be me he tett a temetô te rü le té -
re, ez pe dig nem fe lelt meg a szi go rú biz ton sá gi elôírásoknak.

A kecs ke mé ti zsi dó temetô meg óvá sá nak mun ká la tai to vább foly ta tód nak,
mert vá rat la nul meg hi bá so dott a víz ve ze ték, ezt tel jes egé szé ben ki kel lett
cse rél ni, to váb bá a soá után épí tett már tír csar nok te te jé nek fém bo rí tá sa tönk -
re ment, azt is ha la dék ta la nul ki kel lett ja ví ta ni. Ezek hez a fel újí tá sok hoz el -
en ged he tet len se gít sé get nyúj tott a Mazsihisz Temetôrendezési Cso port ja. A
tetô ja ví tá sá nak el vég zé se után ke rül het sor ar ra, hogy a be áram ló csa pa dék -
víz ál tal meg ron gált belsô fes tés res ta u rá lá sa is meg tör tén hes sen.

A kile, sze mé lye sen prof. dr. Grósz An dor el nök az el múlt év ti ze dek ben ki -
emelt fel ada tá nak te kin tet te, hogy a több ezer né hai kecs ke mé ti pol gár nak
örök nyug he lyül szol gá ló temetô pél da mu ta tó rend ben ma rad jon meg az utó -
dok nak, és ôrizze e nagy múl tú zsi dó kö zös ség em lé két. En nek ér de ké ben a
Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso port ja fo lya ma to san nyújt be
pá lyá za to kat, így a Mazsökén kí vül az el múlt évek ben ered mé nye sen sze re -
pelt a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal a ha di sí rok gon do zá sá ra ki írt pá lyá za -
ton is, amelybôl si ke rült az elsô vi lág há bo rú ban a ha za vé del mé ben har colt
zsi dó hon fi tár sa ink sír ja it és em lék táb lá ját fel újí ta ni.

A ké pe ken lát szik a ré gi ro mos és az új ke rí tés.

Az Iz ra el ben nem ze ti hôsnek te -
kin tett, Bu da pes ten ki vég zett
ejtôernyôs ka to na és költônô, Sze -
nes Han na (1921–1944) szü le té se
szá za dik év for du ló já nak meg ün -
nep lé sé re a je ru zsá le mi Iz ra e li
Nem ze ti Könyv tár több tu cat nyi
em lé ket di gi ta li zált a nem ré gi ben
meg szer zett Sze nes-ar chí vum ból,
ame lyek kö zül szá mo sat még so ha
nem tet tek köz zé a vi lág há lón.

Az érdeklôdôk az egész vi lá gon
elsô al ka lom mal fér het nek hoz zá a
di gi tá li san nyil vá nos ság ra ho zott
Sze nes Han na-em lé kek hez, a raj zok -
hoz, jegy zet fü ze tek hez, nap lók hoz, a
bát micva bi zo nyít vány hoz és más
sze mé lyes do ku men tu mok hoz, ír ja
tu dó sí tá sá ban az MTI.

A 23 éves ko rá ban meg ölt költônô
gaz dag és jelentôs iro dal mi örök sé -

Egy a do ku men tu mok kö zül: bát
micva ok le vél

Sze nes Han na-re lik vi á kat tett
köz zé az Iz ra e li Nem ze ti Könyv tár

get ha gyott hát ra, mely ta valy év vé -
gén ke rült a je ru zsá le mi Iz ra e li Nem -
ze ti Könyv tár ba. Az in téz mény szak -
em be rei az óta ka ta lo gi zál ják, ar chi -
vál ják és di gi ta li zál ják a kéz ira to kat,
jegy zet fü ze te ket, fény ké pe ket, do ku -
men tu mo kat és sze mé lyes tár gya kat.

A gyûj te mény ta lán két leg meg in -
dí tóbb ele me az a két fel jegy zés, me -
lye ket Sze nes Han na ru há já ban ta -
lál tak ki vég zé se után: utol só ver se és
egy sze mé lyes le vél édes any já hoz.

Az ar chí vum alap ja a Szdot Jam
kibucban, utol só ott ho ná ban ha lá la
után meg ta lált bôrönd tar tal ma, ben -
ne fényképezôgépe, író gé pe, le ve le -
zé se és ver se it is tar tal ma zó jegy zet -
fü ze tei, ami hez a má so dik vi lág há -
bo rú után Iz ra el be köl tö zött édes any -
ja hoz zá ad ta az ad dig ál ta la Bu da -
pes ten ôrzött fény ké pe ket, lá nya elsô
iro dal mi pró bál ko zá sa it, utol só ver -
se it és üze ne te it.

A ma gyar szár ma zá sú, éle te utol só
éve it az ak ko ri Pa lesz ti ná ban töltô,
majd Bu da pes ten 1944. no vem ber 7-
én a brit had se reg Zsi dó bri gád ja
har co sa ként ki vég zett költônô iro -
dal mi ha gya té ka ko ráb ban csa lád ja
bir to ká ban volt. Az 1892-ben Je ru -
zsá lem ben ala pí tott Iz ra e li Nem ze ti
Könyv tár a zsi dó ság kol lek tív em lé -
ke ze te szá má ra fon tos szö ve ges em -
lé kek meg-ôrzését szol gál ja a vi lág -
szer te szét szó ra tás ban élô, va la mint
az Iz ra el ben le te le pe dett zsi dók szá -
má ra.
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So ha töb bé nem for dul hat elô,
hogy bár ki jog sé rel met szen ved jen
el nem ze ti, et ni kai, val lá si ala pon
Ma gyar or szá gon; a zsi dó kö zös ség
szá mít hat a kor mány ra – mond ta
a Mi nisz ter el nök ség ci vil és tár sa -
dal mi kap cso la to kért felelôs he -
lyet tes ál lam tit ká ra Bu da pes ten, a
Ste fá nia Pa lo ta és Hon véd Kul tu -
rá lis Köz pont ban.

Szalay-Bobrovniczky Vin ce az
1944-ben már tír ha lált halt Sze nes
Han ná ra, az an gol had se reg fôhad-
nagyára emlékezô – a Ma gyar or szá -
gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány ál -
tal ren de zett – ese mé nyen kö zöl te:
az ál la mot nagy felelôsség ter he li,
hogy min den ki szá má ra lehetôvé te -
gye a múlt meg is me ré sét, fel lép jen
az an ti sze mi tiz mus és a ki re kesz tés
min den meg nyil vá nu lá si for má já val
szem ben.

„Zsi dó kö zös sé günk biz ton sá gá -
nak ga ran tá lá sa Ma gyar or szág szá -
má ra ki emelt pri o ri tás, a ma gyar zsi -

baum&Company aukciósház ál tal li -
cit re bo csá tott ré gi zsi dó kéz irat ok
kö zött egy olyan ér té kes, 19. szá za di
jegyzôkönyv is sze re pel, amely a hit -
köz ség tu laj do na volt, és a
holokausztban ve szett nyo ma, mint
an  nyi más ér té kes kéz irat nak, dísz -
tárgy nak.

Ud va ri as sá gi lá to ga tá son 
az iz ra e li haderô 

összhaderônemi pa rancs no ka
Sán dor Zsolt vezérôrnagy, a Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ká nak he -

lyet te se hi va ta lá ban fo gad ta Itai Veruv vezérôrnagyot, az iz ra e li haderô
összhaderônemi, egy ben ka to nai ok ta tá sért felelôs pa rancs no kát. A ven -
dég a Lightning of the Heavens el ne ve zé sû em lék prog ram mal kap cso la -
to san ér ke zett Bu da pest re.

Az em lí tett prog ram cél ja, hogy em lé ket ál lít son a má so dik vi lág há bo rú alatt
a né me tek el len har co ló, ak kor még a pa lesz tin man dá tum te rü let fenn ha tó sá ga
alá tar to zó ejtô-
ernyôsöknek és
Sze nes Han na
örök sé gé nek. A
múltidézô em -
lék út jú li us
18–22. kö zött
Szlo vé nia, Hor -
vát or szág és
Ma gyar or szág
te rü le tén zaj lott
iz ra e li, brit,
szlo vén, hor vát
és ma gyar ka to -
nai rész vé tel lel.
Az iz ra e li had -
se reg min den év
jú li u sá ban –
szü le té sé nek év for du ló ja kor – meg em lé ke zik a vi lág há bo rús el len ál lás egy ko -
ri ma gyar hôsérôl, a zsi dó szár ma zá sú Sze nes Han ná ról, akit a má so dik vi lág -
há bo rú so rán, 1944. no vem ber 7-én sor tûz zel vé gez tek ki a Mar git kör úti fog -
ház ud va rán.

A lá to ga tás alkalmával Veruv vezérôrnagy kö szö ne tet mon dott a ma gyar
tá mo ga tá sért és a vég re haj tott em lék ug rá son va ló rész vé tel ért, amit pro fes  szi -
o ná lis szin tû nek ér té kelt.

A meg be szé lé sen a fe lek érin tet ték a két or szág ka to nai együtt mû kö dé sét,
an nak le het sé ges bôvítési te rü le te it, töb bek kö zött az ok ta tás-kép zést. Szó
volt a haderô di gi tá lis át ala ku lá sá ról, az ah hoz kap cso ló dó ki hí vá sok ról, va -
la mint a Covid-19 járványhelyzetrôl is. Sán dor vezérôrnagy ki emel te, hogy a
pandémia ke ze lé se kö ze lebb hoz ta a ka to ná kat az ál lam pol gár ok hoz, ami nö -
vel te a hon véd ség el fo ga dott sá gát. A fe lek biz to sí tot ták egy mást tá mo ga tá -
suk ról, és egyet ér tet tek ab ban, hogy a je len kor új ki hí vá sa i ra a haderô fo lya -
ma tos fej lesz té sé vel és az egy más kö zöt ti ta pasz ta lat cse ré vel le het kellôkép-
pen fel ké szül ni.

A de le gá ció tag ja ként Itai Brin ez re des, a leköszönô, va la mint Idan Katz ez -
re des, az új véderôattasé is részt vett a lá to ga tá son. Sán dor vezérôrnagy meg -
kö szön te Brin ez re des ed di gi mun ká ját, utód já nak pe dig sok si kert kí vánt az
elôtte ál ló fel ada tok hoz.

A Ma gyar Hon véd ség Pa rancs nok sá ga

A ko lozs vá ri pinkász

„A zsi dó kö zös ség szá mít hat
a kor mány ra”

Szalay-Bobrovniczky Vin ce

Egy nagy hôs ki csi ben

dó ság min dig szá mít hat a ma gyar
kor mány se gít sé gé re és tá mo ga tá sá -
ra” – mond ta. Hoz zá tet te: a múl tat
ugyan meg vál toz tat ni nem le het, de
az em lé ke zés lehetôséget ad a pár be -
széd re, a múlt meg is me ré sé re és az
el szen ve dett tra gé di ák fel dol go zá sá -
ra, ír ja tu dó sí tá sá ban az MTI.

Sze nes Han nát mél tat va úgy fo gal -
ma zott, egy volt azon ma gya rok kö -
zül, akik nek volt bá tor sá guk és lé -
lek je len lét ük, hogy ke zük be ve gyék
sor suk ala kí tá sát, és a lehetôsé-
gekhez ké pest meg pró bál ja nak va la -
mit ten ni a ma gyar or szá gi zsi dó kért.

Bár nem járt si ker rel, és az éle té vel
fi ze tett, cse le ke de té vel, er köl csi ki ál -
lá sá val és el hi va tott sá gá val pél da -
ként szol gált a vi lág há bo rú alatt, és
ins pi rál ta Iz ra el Ál lam késôbbi meg -
ala pí tó it is – tet te hoz zá.

Sze nes Han na éle té nek koc káz ta -
tá sá val szállt szem be a ná cik kal és
kol la bo rán sa ik kal, és ez zel em be rek
mil li ó i nak tisz te le tét vív ta ki, be bi -
zo nyít va, hogy egy el nyo mó ha ta -
lom mal szem ben is fel le het lép ni –
mond ta Szalay-Bobrovniczky Vin ce.

Jákov Hádász-Handelszman, Iz ra el
Ál lam bu da pes ti nagy kö ve te Sze nes
Han na nap ló be jegy zé se it fel idéz ve
ar ról be szélt, egy sze rû fi a tal lány
volt, te le re mé nyek kel, még is hôssé
vált, aki má so kért ál doz ta az éle tét.

Han na rend kí vü li aka rat tal pá ro su -
ló szen ve dé lyes lé lek ként a bá tor ság
szim bó lu ma volt a mo dern ko ri tör -
té ne lem leg sö té tebb idôszakaiban is.
Han na az ide a liz mus és a hôsiesség
iga zi pél dá já vá vált – mond ta.

A Sze nes Han na éle té re va ló em lé -

ke zés nem csak a zsi dó ság, ha nem
egész Ma gyar or szág szá má ra fon tos
– han goz tat ta.

Paul Fox, az Egye sült Ki rály ság
bu da pes ti nagy kö ve te ki vé te les hôs-
nek és már tír nak ne vez te Sze nes
Han nát, aki az ak kor brit fenn ha tó -
ság alatt ál ló Pa lesz ti ná ban csat la ko -
zott a brit nôi tar ta lé kos légierôhöz,
majd be állt a kü lön le ges had mû ve le -
te ket vég re haj tó egy ség be.

A 23 éves Sze nes Han nát a bri tek
Ju go szlá vi á ban dob ták le ejtô-
ernyôvel, hogy át jut va a ha tá ron, tár -

sa i val meg kí sé rel je meg aka dá lyoz ni
a ma gyar zsi dók de por tá lá sát – em lé -
kez te tett.

A nagy kö vet ség azon dol go zik,
hogy megôrizze Sze nes Han na örök -
sé gét, ezért is ho zott lét re egy ki ál lí -
tást a tisz te le té re – tet te hoz zá.

Sza bó György, a meg em lé ke zést
rendezô Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök -
ség Köz ala pít vány el nö ke azt mond -
ta, hogy a ma gyar zsi dók szá má ra
Sze nes Han na em lé ké nek megôrzése
rend kí vül fon tos, hi szen „bá tor sá ga,
mind két ha zá já nak sze re te te, ön fel -
ál do zá sa hí ven tük rö zi a ma gyar zsi -
dó ság ér zé se it és ér zel me it”.

A ren dez vény so ro zat nak és az em -
lék év nek az a cél ja, hogy Sze nes
Han na bá tor sá ga, ha za sze re te te ne
csak a ma gyar zsi dók szá má ra le -
gyen pél da, ha nem a több sé gi tár sa -
da lom is meg is mer je éle tét, mun kás -
sá gát és ön fel ál do zá sát – fo gal ma -
zott.

*
A ren dez vény a Ma gyar Zsi dó

Kul tu rá lis Egye sü let, a Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány,
a Keren Hayesod és a Mensch Ala -
pít vány ál tal szer ve zett Sze nes Han -
na-ren dez vény so ro zat nyi tó ese mé -
nye volt.

Ha za tér het a 19. szá za di 
ko lozs vá ri regisztrum?

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
igaz ság ügyi ha tó sá gá nak köz le mé -
nye re ményt adott azok nak a ke -
let-eu ró pai zsi dó kö zös sé gek nek,
ame lyek nek több ré gi kéz ira ta és
köny ve fel buk kant az egyik New
York-i aukciósház li cit jén – de rül
ki a Baabel be szá mo ló já ból.

Mint is me re tes, a Ko lozs vá ri Zsi -
dó Hit köz ség tag jai öt nap pal egy
ame ri kai ár ve rés elôtt ér te sül tek ar -
ról, hogy a New York-i Kesten-

vis  sza kell szol gál tat ni jo gos tu laj do -
no sá nak.

Az aukciósház vá la sza az volt,
hogy a szó ban for gó tár gyak nem ké -
pe zik a tu laj do nu kat, de vis  sza tart ják
a licittôl, hogy a hit köz ség bi zo nyít -
has sa tu laj don jo gát az el adó nak. Az
ügy ben for du ló pon tot je lent, hogy az
ame ri kai igaz ság szol gál ta tá si ha tó -
sá gok köz le mény ben tá jé koz tat ták a
fe le ket, hogy a li ci tá ci ón fel buk kant
té te lek kö zül le fog lal ták azo kat,
ame lyek a ro má ni ai, ma gyar or szá gi,
uk raj nai és szlo vá ki ai zsi dó kö zös sé -
gek tu laj do nát ké pe zik: 17 per ga men
kéz irat mel lett a ko lozs vá ri or to dox
zsi dó kö zös ség ha lot ti re gisz te rét is.
A pinkász a Szent Tár sa ság 1836-os
meg ala pí tá sá tól kezd ve mint egy 50
éven ke resz tül rög zí ti az el hunyt hit -
köz sé gi ta gok név so rát. Do ku men -
tum ként is egye dül ál ló, ugyan ak kor
gyö nyö rû gra fi kai ki vi te le zé se mi att
mû tárgy ként is ko moly ér té ke van.

A következô lé pés a vis  sza szol gál -
ta tás, il let ve az ér té kes do ku men tu -
mok ha za szál lí tá sa le het, jegy zi meg
a Baabel por tál. (hírszerk.)
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A hit köz ség óvást nyúj tott be a li -
cit el len, hang sú lyoz va, hogy az ár -
ve rés re bo csá tott pinkász a ko lozs vá -
ri zsi dó kö zös ség szá má ra fel be csül -
he tet len ér ték kel bí ró do ku men tum,
amely nek a holokauszt ide jén ve szett
nyo ma, az az tör vény te len mó don ke -
rül he tett csak az Egye sült Ál la mok -
ba. To váb bá az 1947-es pá ri zsi
békeszerzôdés, va la mint a 2009-es
terezíni nyi lat ko zat ér tel mé ben lo -
pott hol mi ként kezelendô, ame lyet

Fo tó: Ker tész Lász ló

Ked vez mé nyes jegy vá sár lás
a Kosher De li ben

Jelentôs ár ked vez mény re szá mít hat, aki a bu da pes ti Síp ut ca 12. szám alatt
ta lál ha tó Kosher De li ét te rem ben vá sá rol je gyet a 23. Zsi dó Kul tu rá lis Fesz -
ti vál ren dez vé nye i re. Ér de mes él ni a lehetôséggel, ugyan is dup lán jól jár, aki
a Kosher De li ben vesz belépôt. Egy részt itt nem szá mí ta nak föl ke ze lé si költ -
sé get, más részt az étel- és ital kí ná lat ból – ter mé sze te sen hely ben fo gyasz tás
ese tén – min den jegy vá sár ló 20 szá za lé kos ked vez mény ben ré sze sül.

Cse me géz ze nek te hát a Kosher De li kó ser vá lasz té ká ból, majd a Zsi dó Kul -
tu rá lis Fesz ti vál mû vé sze ti kí ná la tá ból au gusz tus 22. és 30. kö zött. Él jük át
új ra!

A Kosher De li nyitvatartása: hétfô–csütörtök: 9.00 és 20.00 óra kö zött,
pén te ken 8.00 és 16.00 óra kö zött, szom bat, va sár nap: zár va.

Pon tos cím: Bu da pest VII. ke rü let, Síp u. 12.
Weboldal: www.kosherdelibudapest.hu
Te le fon szám: 06-30-150-0150

A Mazsihisz álláspontja
aktuális kérdésekrôl

Heisler András, a Mazsihisz elnöke a Heti Tv Pirkadat címû
mûsorában beszélt a Medián antiszemitizmus-kutatásáról, a politika, a
közélet felelôsségérôl, az ôszi nagyünnepekrôl.

Heisler András a Medián antiszemitizmus-kutatásáról megjegyezte, ez
egy komoly szakmai munka volt, az eredményeket pedig komolyan kell
venni. A kutatás részben azokról az adatokról szól, melyek szerint a magyar
lakosság 36 százaléka valamilyen módon antiszemita, de szerepelnek az
anyagban pozitív tendenciák is. Ezek közé sorolható a miniszterelnök által
kijelentett zéró tolerancia is, amirôl a lakosság tud. Összességében van elôre-
lépés, de tennivaló is a jövôre nézve.

Arra a kérdésre, hogy mi a Mazsihisz véleménye az ellenzéki elôválasz-
táson elôbukkant jelöltekkel kapcsolatban, akik korábban vállalhatatlan, anti-
szemita, kirekesztô mondatokat mondtak, az elnök megerôsítette korábbi
álláspontjukat, mely szerint a Mazsihisz semmilyen módon nem kíván a
választásba beleszólni, azt befolyásolni. Ehhez kapcsolódóan azt mondta el a
szervezet vezetôje, hogy ugyanazon a napon kereste meg ôket egy konzerva-
tív portál, hogy kikérjék a véleményüket az ellenzéki összefogás jelöltjeirôl,
amikor a Jobbik által mûködtetett hírportál is a Mazsihisz véleményét tuda-
kolta az egyik kormányközeli oldal fôszerkesztôjérôl, akinek szintén voltak
korábban vállalhatatlan mondatai. Heisler András kijelentette, a Mazsihisz
azt akarja, hogy senki ne használhassa ki az úgynevezett „zsidókártyát”,
hagyják békén a magyarországi zsidóságot a kampányban, valamint azt kel-
lene elérni, hogy minden oldal vesse ki magából a saját antiszemitáit.
Ugyanakkor a szervezet egyetért azzal, amikor azt mondják, a magyar közé-
letben nem lehet megtûrni semmiféle kirekesztô, antiszemita, rasszista gon-
dolkodást, beszédet, gondolkodást sem a pártoknál, sem a sajtóban.

Az elnök beszélt a koronavírus-járványról, kiemelve, hogy aki még nem
vette fel az oltást, mindenképpen tegye meg, mert a vakcina védelmet jelent.
Hozzátette, szerencsére a hazai zsidó közösségben igen kevesen vannak, akik
valamilyen okból nem oltatták be magukat. A küszöbön álló negyedik hul-
lámról azt mondta, a szervezetnek van egy krízismenedzsment csoportja,
amelyik eddig kiválóan mûködött, az ott dolgozó szakemberek rendszeresen
egyeztetnek. A jelenlegi vélemény az, hogy a mostani helyzet kezelhetô, de
közben próbálnak felkészülni a szigorúbb lépésekre is, ha szükség lesz rá.
Még nem tervezik, hogy az ôszi nagyünnepeket online tartsák meg. Ám pil-
lanatnyilag még nem történik semmi, ezért is fogtak bele a 23. Zsidó
Kulturális Fesztivál szervezésébe, amely augusztus végén kezdôdik.

A Szeretetkórházról elmondta, a kormányzati támogatással megvalósuló
felújítási projekt legnagyobb részét nemrég fejezték be, a hivatalos átadásra
augusztus 29-én kerül sor.

Az elnök kijelentette, szerencsére a Mazsihisz vidéki közösségeiben is
zajlik az élet, mûködnek a zsinagógák, programokat szerveznek. Ugyanilyen
fontos a Kéz a kézben projekt, amelynek a hatodik kiírását készítik elô, ez
szintén országosan segít a járványban megsérült családokon.

Ferenc pápa magyarországi látogatásával kapcsolatban a Mazsihisz szor-
galmazta, hogy azon a rövid találkozón, amit megszerveztek, az összes
bejegyzett zsidó közösség legyen jelen, a pápát meg Frölich Róbert országos
fôrabbi köszönti röviden.
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Nyil vá nos ság ra hoz ták Fe renc
pá pa bu da pes ti és szlo vá ki ai lá to -
ga tá sá nak prog ram ját. A ka to li -
kus egyházfô szep tem ber 12-én ér -
ke zik Bu da pest re, a hi va ta los
köszöntôk után ma gyar köz jo gi
mél tó sá gok üd vöz lik a Szép mû vé -
sze ti Mú ze um ban. Fe renc pá pá val
ta lál ko zik Heisler And rás, a
Mazsihisz el nö ke és Frölich Ró -
bert or szá gos fôrabbi is.

Fe renc pá pa szep tem ber 12-én a
Hôsök te rén részt vesz a Nem zet kö zi
Eu cha risz ti kus Kong res  szus zá ró
szent mi sé jén. A pá pa az nap reg gel
ér ke zik meg a Liszt Fe renc Nem zet -
kö zi Repülôtérre. A hi va ta los
köszöntôk után a ka to li kus egyházfô
a Szép mû vé sze ti Mú ze um ban ta lál -
ko zik Áder Já nos köz tár sa sá gi el -
nök kel, Or bán Vik tor mi nisz ter el -
nök kel és a püs pö kök kel.

Ez után Fe renc pá pa fo gad ja a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa és a zsi dó kö zös sé gek
képviselôit.

A ka to li kus vi lág ese mény zá ró

Me xi kó
Ixtapan de la Sal kis vá ros mel lett,

Me xi kó vá ros tól 75 ki lo mé ter re a kö -
zel múlt ban el he lyez ték a chárédi or -
to dox zsi dók szá má ra La tin-Ame ri -
ká ban elsôként épülô „Tó ra vá ros”
alap kö vét. A ter vek sze rint 2024-re
120 csa lád be fo ga dá sá ra al kal mas 40
ház fog el ké szül ni. A vá ros ban
jesivák, zsi na gó gák és is ko lák épül -
nek majd mind az askenázi, mind a
sze fárd ha gyo má nyo kat követôk
szá má ra.

Az ala pí tás öt le te Abraham
Mizrahi or to dox üzletembertôl és
Yosef Tawil me xi kói rab bi tól szár -
ma zik. A pro jekt irá nyí tó ja Moises
Shemaria lesz, aki New Jer sey ál lam
szá mos or to dox hívôt be fo ga dó
Lakewood te le pü lé sén él. Shemaria
az alapkô le té te le kor ki je len tet te:
„Ké szek va gyunk be fo gad ni chárédi
test vé re in ket Me xi kó ból, Ar gen tí ná -
ból, Ve ne zu e lá ból és más or szá gok -
ból. (...) Egy ház ára Lakewoodban
egy mil lió dol lár, itt csak 120.000-be
fog ke rül ni.” Eliahu Hamra rab bi el -
mond ta, hogy ko ráb ban Ar gen tí ná -
ban ter vez ték a Tó ra vá rost, de az
nem va ló sult meg. „Biz tos, hogy
nagy érdeklôdés lesz irán ta a fi a ta lok
kö ré ben” – emel te ki a rab bi.

Me xi kó zsi dó la ko sa i nak szá ma
40.000 fô. La tin-Ame ri ká ban mint -
egy 400.000 hit test vé rünk él, akik -
nek a több sé ge erôs val lá si iden ti tás -
sal ren del ke zik.

Bul gá ria
Sok évi ha lo ga tás után meg-

kezdôdött az 1894-ben át adott, neo -
gó ti kus stí lus ban épült vidini zsi na -
gó ga hely re ál lí tá sa, amely az or szág
má so dik leg na gyobb zsi dó temp lo -
ma. A ter vek sze rint a meg úju ló
épü let ben szak rá lis tér, mú ze um és
be mu ta tó ter mek lesz nek. A jövôben
itt fog ják tar ta ni a holokauszt-
megemlékezéseket is. A mun ká la -
tok meg in du lá sa kor rendezett ün -
nep sé gen meg je lent Cvetan Cenkov
pol gár mes ter, Ognyan Aszenov, a
ré gió kor mány zó ja, Daniel vidini
met ro po li ta, Alekszander Oszkar, a
Salom zsi dó ernyôszervezet el nö ke,
a he lyi hit köz ség képviselôi és má -
sok.

A zsi na gó ga 2004-ben a vi lág -
örök sé gi lis tá ra ke rült. A hely re ál lí -
tás meg gyor sí tá sa ér de ké ben a zsi dó
kö zös ség 2017-ben át ad ta az épü le tet
a vá ro si ön kor mány zat nak. A pro jekt
tel jes költ sé ge öt mil lió euró, amit
rész ben az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Alap, rész ben a bol gár fej -
lesz té si mi nisz té ri um fi nan szí roz. A
kul tu rá lis és em lék köz pont tá át ala kí -
tott egy ko ri zsi na gó ga a vá ros ban
szü le tett zsi dó szár ma zá sú Jules
Pascin festômûvész ne vét fog ja vi -
sel ni.

A holokauszt elôtt Bul gá ri á ban
50.000 hit test vé rünk élt. Szá muk je -
len leg 3.000–4.000 fô.

Ku ba
David Prinstein, a Ku bai Zsi dó

Val lá si Kö zös sé gek Szö vet sé gé nek
al el nö ke nyi lat ko zott az Itón Gadol
zsi dó hír por tál nak. Prinstein sze rint
a je len le gi ne héz idôben nyu ga lom -
ra, bé ké re és pár be széd re van szük -
ség. Szo mo rú lát ni az erôszakot. A
Tó rá ból gyak ran idéz zük a sálom
szót, ami a bé két je len ti, és most bé -
ké re van szük sé günk, emel te ki az al -
el nök. A pandémia mi att a hit köz sé -
gek vir tu á li san mû köd nek. Meg tart -
juk a szom ba tot, az ün ne pe ket, és
mû kö dik a va sár na pi is ko la is, ame -
lyen mint egy 120 különbözô ko rú
sze mély vesz részt.

David Prinstein hang sú lyoz ta,
hogy a hit köz sé gek lehetôségeikhez
mér ten se gí tik a rá szo ru ló kat, és fon -
tos szo ci á lis te vé keny sé get foly tat -
nak. „Ki csi, de di na mi kus kö zös ség
va gyunk” – mond ta. „A jár vány
jelentôs vál to zá so kat oko zott az éle -
tünk ben. Sok ta pasz ta la tot sze rez -
tünk, ame lye ket a nor má lis élet hez

An ti sze mi ta graffiti je lent meg
Rot ter dam ut cá in

Kipában, nagy or ral és lá ger ru há ban áb rá zol ták a hol land vá lo ga tott
Steven Berghuist, mert a ri vá lis, zsi dó csa pat ként szá mon tar tott Ajax
Ams ter dam hoz iga zolt.

„Zsi dók min dig me ne kül nek” – ol vas ha tó a fel irat azon a rot ter da mi fal -
fest mé nyen, amely azu tán je lent meg a vá ros ban, hogy a he lyi fo ci csa pat, a
Feyenoord hol land vá lo ga tott sztár ja, Steven Berghuis át iga zolt a nagy ri vá -
lis Ajax Ams ter dam hoz. A graffitin Berghuist ausch witzi rab ru há ban áb rá zol -
ták, a mel lén sár ga Dá vid-csil lag gal, a fe jén kipával, az or rát pe dig meg na -
gyob bí tot ták.

Az Ajax Ams ter dam zsi dó klub ként van szá mon tart va, a szur ko lók pe dig
iz ra e li zász ló kat lo bog tat va is biz tat ják a csa pa tot. A hol land baj nok ság ban az
el len fe lek ult rái gyak ran an ti sze mi ta rig mu sok kal pró bál ják bos  szan ta ni az
amsz ter da mi druk ke re ket. Az Ajax és a Feyenoord az or szág két leg na gyobb
múl tú klub ja, me lyek egy ben a leg na gyobb ri vá li sok is.

A bot rá nyos fal fest ményt né hány órá val a meg je le né se után el tá vo lí tot ták,
az an ti sze mi ta cse lek ményt mind két csa pat és a he lyi ha tó sá gok is el ítél ték.
Az ügy ben fel je len tést tett az an ti sze mi tiz mus el len küzdô CIDI ne vû szer ve -
zet, amely sze rint a térfigyelô ka me rák se gít sé gé vel jó esély van ar ra, hogy a
rendôrség meg ta lál ja az elkövetôket.

Ejtôernyôbôl meny as  szo nyi ru ha
Volt idô, ami kor az ejtôernyô egé szen új ér tel met nyert: a hôsiességet

és gyôzelmet szim bo li zál ta meny as  szo nyi ru ha ként új já szü let ve.
A ka to nai ejtôernyôrôl sok min den eszünk be jut na, de hogy meny as  szo nyi

ru hát varr junk belôle, az biz tos nem. A má so dik vi lág há bo rú ame ri kai, eu ró -
pai és auszt rál meny as  szo nyai azon ban
erôteljes szim bó lum ként új ér tel met ad -
tak a ka to na ként szol gált vôlegények
ejtôernyôinek: gyö nyö rû meny as  szo nyi
ru hát varr tak az anya gok ból.

A meny as  szo nyi ru hák var rá sa az
ejtôernyôselyembôl már a há bo rú vé ge
elôtt, 1943-ban el ter jedt. Az 1943-as
új sá gok cik kez tek is a bá tor, fi a tal
nôkrôl, akik nem hagy ták, hogy bár mi
kár ba ves  szen a há bo rú mi att ki ala kult
nél kü lö zés so rán, ezek kö zé pe dig oda -
tar to zott a vôlegények ka to nai
ejtôernyôje is, ami vel a be ve té sek so rán
az éle tü ket koc káz tat ták a ha zá ért. Az
ejtôernyôbôl var rott meny as  szo nyi ru -
hák nem csak a spó ro lás, ha nem a ka to -
nák elôtti tisz te let adás szim bó lu mai is
let tek ez után. An  nyi ra erôs jel kép pé
vál tak ez zel az ejtôernyôk, hogy volt
olyan fér fi, aki úgy kér te meg a sze rel -
me ke zét, hogy gyû rû és tér de lés he lyett le ug rott egy híd ról az ejtôernyôvel –
amibôl az tán meny as  szo nyi ru hát varr tak –, hogy be bi zo nyít sa az ér zé se it.

A vôlegény ejtôernyôje mel lett elôszeretettel hasz nál ták az el len fél
ejtôernyôit is meny as  szo nyi ru hák hoz: pél dá ul hí res sé vált egy holokauszt-
túlélô meny as  szo nyi ru há ja, amit egy né met ka to na ejtôernyôjébôl varrt ma -
gá nak. En nek egy ér tel mû en a gyôzelem volt az üze ne te, felemelô és
megrendítô él mény le he tett vi sel ni an nak a had se reg nek a tu laj do ná ból ké -
szült ru hát, amely bor zal mas tet te ket vitt vég hez a né pé vel.

Az ejtôernyôk azért is vol tak al kal ma sak meny as  szo nyi öl tö zék nek, mert
tisz ta selyembôl ké szül tek, ami tö ké le tes alap anyag volt ar ra, hogy szép esé -
sû, ele gáns ru ha vál jon belôle. Ha pe dig egy ka to na ug rott is az ejtôernyôvel,
ak kor ál ta lá ban ha za vi het te szu ve nír nek, mert az anyag a lan do lás kor szer zett
sé rü lé sei mi att al kal mat lan ná vált a to váb bi hasz ná lat ra.

Az ejtôernyôs meny as  szo nyi ru ha trend jét Ame ri ká ban, Eu ró pá ban és
Auszt rá li á ban is ren ge teg nô kö vet te, ez zel mu tat va ki tá mo ga tá su kat ka to na
sze rel mük és ha zá juk iránt. Rá adá sul a há bo rú mi at ti nél kü lö zés ben nem volt
olyan egy sze rû megfelelô fe hér vagy krém szí nû kel mét vá sá rol ni, az
ejtôernyôkben pe dig volt bôven elegendô anyag ar ra, hogy bô szok nyák és
puf fos uj jak szü les se nek belôlük. A mai na pig lát ha tó pár ejtôernyôbôl ké -
szült meny as  szo nyi ru ha szer te a vi lá gon mú ze u mok ban, és per sze so kat
meg tar tot tak csa lá di erek lye ként is a le szár ma zot tak.

Olga/nlc.hu

ZZ ss ii ddóó  VV ii ll áá gg hh íí rr aa ddóó

Így fog ki néz ni a me xi kói Tó ra vá ros

A hely re ál lí tott vidini zsi na gó ga lát vány ter ve

Ku bai zsi dók a pandémia elôtt

Alex Jacobowitz kán tor, a görlitzi hit köz ség el nö ke

történô vis  sza té rés után hasz no sí ta ni
fo gunk.”

Ku bá ban mint egy 1.500 zsi dó él,
akik kö zött gya ko ri ak a ve gyes há -
zas sá gok.

Né met or szág
Har minc évig tar tó hely re ál lí tás

után is mét meg nyi tot ta ka pu it az art
deco stí lus ban épült, 1911-ben fel -
ava tott görlitzi zsi na gó ga. A William
Lossow és Hans Max Kühne épí té -
szek ál tal ter ve zett, ere de ti leg hat száz
hívôt be fo ga dó temp lom át adá sát a
pandémia mi att több ször el ha lasz tot -
ták. A jövôben zsi dó val lá si ren dez -
vé nyek mel lett fe le ke ze tek kö zöt ti
kul tu rá lis prog ra mo kat is fog nak
ben ne tar ta ni. A fel újí tás 12,6 mil lió
euróba ke rült, amit rész ben a szö vet -
sé gi, rész ben a re gi o ná lis kor mány

fe de zett. Az ün ne pé lyes át adá son
meg je lent Michael Kretschmer,
Szász or szág mi nisz ter el nö ke, Octa-
vian Ursu pol gár mes ter, Akiva
Weingarten drez dai rab bi és má sok.
Alex Jacobowitz kán tor, a he lyi hit -
köz ség el nö ke sze rint a fel újí tás még
nem tel jes, mert hi ány zik a ha gyo má -
nyos kôtábla és a be já rat hoz ter ve zett
Dá vid-csil lag. Ko ráb ban kö zös sé gi
gyûj tés in dult a temp lom te te jén lévô
csil lag hely re ál lí tá sá ra, ami re mint -
egy 70.000 euró gyûlt ös  sze.

A görlitzi zsi na gó ga az egyet len a
ré gi ó ban, amely az 1938 no vem be ré -
ben zaj lott kris tály éj sza ka után meg -
ma radt, mert a he lyi tûz ol tók nak si -
ke rült meg aka dá lyoz ni uk a ná cik ál -
tal fel gyúj tott temp lom le égé sét. A
vá ros ban je len leg har minc hit test vé -
rünk él.

Ko vács

szent mi sé jét Fe renc pá pa ce leb rál ja a
Hôsök te rén 11 óra 30 perc kor. A
Szent atya a dél után fo lya mán in dul
to vább Po zsony ba.

Mi ó ta pá pá vá vá lasz tot ták, Fe renc
33 kül föl di utat tett meg és 52 or -
szág ba lá to ga tott. Ma gyar or szág ra
most elôször uta zik trón ra lé pé se óta.

Fe renc pá pa a Mazsihisz 
el nö ké vel és az or szá gos
fôrabbival is ta lál ko zik

Ang li á ban spó ro lás ból is ké szül tek
ejtôernyôbôl a meny as  szo nyi ru -
hák, mint pél dá ul ez is, amit most
már mú ze um ban ôriznek

Fo tó: Twitter/Dr. Kate Strasdin)
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A tar ka ság
re zer vá tu ma
Egy szer volt, hol nem volt, volt

egy szer egy ipa ri ne gyed a tel-avi -
vi Ópe ren ci án is túl. A vá ros per -
sze utol ér te, és ma már csak pár
meg ál ló a bel vá ros tól a Shapira
ne gyed dél nyu ga ti csücs ke. A
Kirját Hámeláchá.

Ez a mû hely komp le xum 1960-ban
épült, ele in te ipa ro sok dol goz tak itt:
var ro dák, nyom dák, kéz mû ve sek, asz -
ta lo sok, la ka to sok, ácsok né pe sí tet ték
be a tu cat nyi épü le tet. Má ra egy re in -
kább fel vál tot ták ôket a mû vé szek.

Négy száz ki sebb-na gyobb stú di ó -
ban fo lyik az al ko tó mun ka. Nem -
csak a szob rá szo ké, gra fi ku so ké, fes-
tôké a te rep, de a tán co so ké, ze né -
sze ké és egyéb ko mé di á so ké is. Sok
a ze ne ka ri pró ba te rem, a hang stú dió.

Min den év ben két szer ki nyí lik ez a
fur csa kacatosláda, és aki ket ér de kel,
ked vük re át bön gész he tik az ut cács ká -
kat, ud va ro kat, szür ke lépcsôházakat.

Kin cse ket rej te nek!
Van eme let, amit egy-egy si ke res

mû vész bir to kol, más hol meg töb ben
társbérelnek szo bá nyi stú di ók ból ál -
ló la bi rin tu so kat. Né hány négy zet -
mé ter re ös  sze hú zód va ápol gat ják a
si ker re mé nyét.

Meg ka pó, vá rat lan mû vek és az el -
ad ha tó ság ra ka csin ga tó kommercia-
litás ke ve re dik a szûk fo lyo só kon.
Ba rát sá gos bábel, ahol a tar ka
kavarcsban min den fé le al ko tó meg ta -
lál ha tó. Csa lá di as, vi dám mû ter mek
és ma gá nyo san dol go zó re me ték.
Ön je lölt di let tán sok és ko moly ga lé -
ri ák ki ál lí tá sa i ról is mert mû vé szek. A
kéz mû ves vá sá rok stand ja i ra dol go zó
ügyes ke zû mes te rek és vad fa li ké pe -
ket festô mû vé szek. Meg emel ném a
ka la pom az elôtt, aki va la mi fé le esz -
té ti kai rend be tud ná rak ni, amit lát.
Meg sem pró bál juk; sé tá lunk, lépcsôt
má szunk, is mer ke dünk.

Va la hogy az az ér zé sem tá mad,
hogy eb be a fur csa re zer vá tum ba vo -
nult vis  sza min den ki, akit hajt még
az ön ki fe je zés kény sze re, aki szem -
be mer men ni az egyenszürke tren -
dek kel, a di gi tá lis rém ura lom mal.
Min dig is az ô ol da lu kon áll tam, és
jó le sett most itt sé tál nom a mun ká ik
kö zött. Ôszintén meg hat pár négy -

Kásrutreformmal in dít
az új kor mány

Az iz ra e li val lás ügyi mi nisz ter be je len tet te az éte lek és lé te sít mé nyek
kó ser sá gát ta nú sí tó rend szer pri va ti zá ci ós ter vét, fel há bo ro dást vált va ki
a fôrabbinátus részérôl, mi vel a re form vé get vet ne a kásrutrendszer fe -
let ti mo no pó li u má nak.

A drá mai lé pés ver senyt te rem te ne a füg get len kásrutszervezetek kö zött,
me lyek kásrutszolgáltatókká vál ná nak, és a rabbinátus fel ügyel né ôket, így
bi zo nyo sod va meg ar ról, hogy meg fe lel nek a kásrut háláchikus nor má i nak,
ír ja cik ké ben az ujkelet.live.

Ma a vál lal ko zá sok csak ak kor ne vez he tik ma gu kat kó ser nek, ha a fôrab-
binátus vég re haj tó ha tal ma ezt iga zol ja. A Mátán Káháná val lás ügyi mi nisz -
ter (Jáminás) ál tal be je len tett re form két op ci ót ta kar.

Szaid Mollaej két éve azért
hagy ta el ha zá ját, mert az irá ni re -
zsim ar ra kényszerítette, hogy ne
áll jon ki iz ra e li el len fe lé vel.

Az irá ni dzsú dós Szaid Mollaej
Mon gó li át kép vi sel ve nyert ezüst ér -
met a to ki ói olim pi án a fér fi ak 81 ki -
lós súly cso port já ban, mi u tán a dön-
tôben a ja pán Nagasze Takanori
legyôzte ôt. Mollaej ered mé nyé hez
jó ba rát ja, az iz ra e li Sza gi Mu ki is
gra tu lált, ol vas ha tó a Ki bic cik ké -
ben. A ko ráb bi vi lág baj nok iz ra e li
csel gán cso zó most a ver seny egy ko -
rai sza ka szá ban ki esett.

„Tu dom, min ment ke resz tül, és
hogy men  nyi re akar ta ezt. Na gyon
kö ze li ba rá tom, és na gyon bol dog
va gyok, hogy si ke rült meg va ló sí ta -
nia az ál mát. Meg ér dem li – hi he tet -

Eiláton lesz az idei Miss Universe
Az idén 70. év for du ló ját ünneplô szép ség ver seny nek Iz ra el leg dé leb bi

vá ro sa, Eilát ad majd ott hont.
Elôször ren de zik meg Iz ra el ben a Miss Universe ver senyt idén de cem ber -

ben – je len tet te be kö zös nyi lat ko za tá ban a Tu risz ti kai Mi nisz té ri um és a
Miss Universe Organization (MUO).

Az idén 70. év for du ló ját ünneplô szép ség ver seny nek Iz ra el leg dé leb bi vá -
ro sa, Eilát ad ott hont. A há rom hé tig tar tó te le ví zi ós ese mény ma gá ban fog -
lal ja a ver seny elôdöntôit és döntôit, va la mint a nem ze ti kosz tüm-be mu ta tót és
a különbözô gá lá kat, jó té kony sá gi ren dez vé nye ket.

A nyi lat ko zat ban az MUO ki emel te Iz ra el von ze re jét, gaz dag tör té nel mét,
a ren ge teg tu risz ti kai lát ni va lót és az üdülôhelyeket, va la mint a nem zet kö zi
ese mé nyek, pél dá ul a 2019-es Eu ro ví zi ós Dal fesz ti vál meg ren de zé sé ben
szer zett ta pasz ta la to kat. Mind ezek kulcs fon tos sá gú ak vol tak, ami kor az or -
szág ki vá lasz tá sa mel lett dön töt tek. A mû so ro kat Steve Harvey ame ri kai té -
vés sze mé lyi ség ve ze ti.

A Ho lly wood Reporter sze rint az élô mû sort vi lág szer te 500 mil li ó an né zik,
és több mint 1,3 mil li árd em ber kö ve ti a ver senyt va la mi lyen for má ban. En -
nek köszönhetôen vár ha tó an még ki emel tebb tu risz ti kai cél pont tá vál hat a

Meg nyílt a vi lág elsô ipa ri
mûhúsgyára Iz ra el ben

Az el múlt két-há rom év ben szin te a semmibôl rob bant be a mûhúsfor-
radalom az ét ter mek be és a szu per mar ke tek be, és ma már ham bur gert,
steaket, piz zát és is le het kap ni ál la ti fe hér jét nélkülözô, la bor ban elôál-
lított mû hús sal ké szít ve. Sôt, már az is fel me rült, hogy az eg zo ti kus ál la -
tok vagy akár az em be rek hú sá ra emlékeztetô, nö vé nyi ala pú mûhúster-
mékeket gyárt sa nak, hogy akár a lá tens kan ni bá lok vá gya it is meg pró -
bál ják ki elé gí te ni.

Bár a piacvezetô cé gek, mint az Impossible Foods vagy a Beyond Meat
üze mei már ed dig is a ma xi mu mom pö rög tek, hogy ki tud ják szol gál ni a mû -
hús ra mu tat ko zó egy re na gyobb igényt, az iz ra e li Future Meat Technologies
most még na gyobb lé pést tett: meg nyi tot ta a vi lág elsô ipa ri mûhúsgyárát.

Míg a mûhúsgyártók
több sé ge (így az
Impossible és a Beyond
Meat is) nö vé nyi fe hér -
jék fel hasz ná lá sá val ké -
szí ti el a hús ter mé kek re
a lehetô leg job ban ha -
son lí tó mûhúspogácsá-
kat vagy kol bá szo kat, a
Future Meat egy má sik
mód szer hí ve: az iz ra e li
cég élô ál la tok sejt je it
hasz nál ja fel, hogy az ál -
la tok nak nem árt va, de
még is ál la ti ere de tû hús -
ter mé ke ket ké szít sen.

Az ál la ti sej te ket
bioreaktorokba he lye -
zik, és ugyan olyan táp anyag ok kal lát ják el, mint az élô ál la to kat, így a sej tek
nö ve ked ni és so ka sod ni tud nak, amíg ehetô hús for mát nem öl te nek. A Future
Meat gén mó do sí tás nél kül dol go zik, és ál lí tá sa sze rint a mód sze ré vel nem -
csak tíz sze re sé re növelhetô a hús ter me lés az ál la tok leölésébôl szár ma zó hús -
fel dol go zás hoz ké pest, de 80 szá za lék kal ke ve sebb üveg ház ha tá sú gáz ki bo -
csá tá sá val jár a fo lya mat, va la mint 99 szá za lék kal ke ve sebb föld te rü let és 96
szá za lék kal ke ve sebb édes víz szük sé ges a mû hús elôállításához a ha gyo má -
nyos hús gyár tás hoz ké pest.

A most meg nyi tott mûhúsgyár a Tel-Avivtól 20 ki lo mé ter re fekvô Rehovot
vá ro sá ban épült, és na pon ta 500 ki lo gramm csir ke-, ser tés- és báránymûhús
ké szí té sé re van ka pa ci tás, de ha ma ro san a mar ha húst pót ló ter mé ke ket is be -
ve ze tik. A cég egy ben az ipar ágon be lü li ver seny re is szá mít, és azt re mé li,
hogy az újabb mûhúsgyárak nyi tá sá val a ter mé kek ára is to vább csök ken
majd.

Bod nár Zsolt / Qubit
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Ná lunk so sem vol tak ilyen prob lé mák (az egy ko ri pes ti kóserájokban
min de nütt ott volt ez a táb la)

le nül ins pi rá ló sze mé lyi ség” – nyi -
lat koz ta Mu ki a ver senyt követô saj -
tó tá jé koz ta tón.

Az iz ra e li csel gán cso zó ar ra utalt,

Szaid Mollaej az ezüst ér met 
ün nep li a to ki ói olim pi án

Iz ra el nek aján lot ta olim pi ai ér mét
a ha zá ját el ha gyó irá ni dzsú dós

zet mé ter nyi tar ka he ro iz mu suk, ez a
21. szá za di, anak ro nisz ti kus bo hém -
élet.

Mindenkitôl úgy kö szö nünk el: vi -
szont lá tás ra!

Silló Sán dor

A fôrabbinátus ha tá roz ná meg a nem ze ti kásrutnormákat, sza bá lyoz ná a
füg get len kásrutszervezeteket, és fel ügyel né, hogy meg fe lel nek-e a nor mák -
nak.

A füg get len szer ve ze tek fel ha tal ma zást kap ná nak olyan iga zo lá sok ki adá -
sá ra, ame lye ken sze re pel, hogy a vál lal ko zás „a rabbinátus fel ügye le te alatt
áll”. Min den egyes szer ve zet élén egy rab bi len ne, akit a vá ros he lyi rabbiná-
tusa el is mer.

A má so dik op ció vi szont a fôrabbinátusénál ala cso nyabb szin tû kásrutra
vo nat ko zik. Az ilyen szer ve ze tek nek elôször há rom, a fôrabbinátus ál tal el is -
mert ön kor mány za ti rab bi en ge dé lyé re lesz szük sé gük a mû kö dés hez. Ad hat -
nak ta nú sít ványt a sábbátkor, a zsi dó ün nep na pon nyit va tar tó ét ter mek szá -
má ra is.

„A je len le gi rend szer be teg” – mond ta Káháná az új ság írók nak. „Nin cse -
nek egy sé ges háláchikus szab vá nyok és nincs egy sé ge sí tés a ta nú sít vá nyi
költ sé gek ben.”

A mi nisz ter nem tud ta meg mon da ni, hogy men  nyi be ke rül a re form, kik al -
kot ják a rabbinátus fel ügye le ti szer vét, és a jo go sult sá guk mi re fog ki ter jed -
ni. „Eze ken a rész le te ken még dol go zunk” – mond ta.

A lé pés hez kü lön jog sza bály ra van szük ség, ame lyet be kell épí te ni a költ -
ség ve tést kísérô cso mag ba. A pénz ügy mi nisz té ri u mi tisztviselôk fe lül vizs gál -
ják a ter ve zett ki adá so kat.

A fôrabbinátus a be je len tés re vá la szul ki je len tet te, hogy tel jes egé szé ben
el uta sít ja a ter ve zett re for mot, amely sze rin te „a kásrut el tör lé sét von ja ma ga
után Iz ra el ben”. A rabbinátus az zal vá dol ja a Val lás ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy meg pró bál ja meg nyit ni „a pénz ügyi leg mo ti vált szer ve ze tek ba zár ját a
kásruttanúsítvány ki adá sá ra”, an nak az ál ta lá nos ten den ci á nak a ré sze ként,
hogy „há bo rút in dít sa nak a val lá si szol gá la tok el len, amely nek végsô cél ja Iz -
ra el zsi dó iden ti tá sá nak el tör lé se”.

Az el len zék ben ülô askenázi ultraortodox Jáhádut Hátorá párt el nö ke, Mose
Gáfni sze rint a kor mány meg kí sér li el tö röl ni a kásrutrendszert: „Liberman és
Káháná Iz ra elt ugyan olyan ná akar ják ala kí ta ni, mint bár mely más or szág, el -
tör lik a zsi dó ság min den nyo mát, és meg aka dá lyoz zák, hogy a zsi dó ál lam -
pol gár ok kó sert egye nek.”

Ávigdor Liberman pénz ügy mi nisz ter gra tu lált a terv hez, mond ván, az iz ra -
e li ál lam pol gár ok idén érez ni fog ják a pénz tár cá ju kon en nek az ered mé nye it.

hogy Mollaejt a 2019-es to ki ói vi lág -
baj nok sá gon csa lád ja fe nye ge té sé vel
ar ra kényszerítették, címvédôként
lép jen vis  sza a negyeddöntôtôl, hogy
ne ke rül hes sen szem be iz ra e li el len -
fe lé vel. Mu ki ak kor meg is nyer te a
vi lág baj nok sá got. Késôbb a bronz -
mec  cset is el kel lett ve szí te nie az irá -
ni nak, hogy a do bo gón se áll has son
együtt az iz ra e li vel. Mollaej az óta el -
hagy ta ha zá ját, és elôbb me ne kült stá -
tuszt ka pott Né met or szág ban, majd
fel vet te a mon gol ál lam pol gár sá got.

Mollaej egy iz ra e li sport csa tor ná -
nak ar ról be szélt, men  nyi re há lás az
évek so rán Izraelbôl ka pott tá mo ga -
tá sért.

„Kö szö nöm Iz ra el nek a po zi tív
ener gi át. Ezt az ér met Iz ra el nek is
aján lom” – mond ta a csa tor ná nak,
hoz zá té ve, hogy re mé li, az iz ra e li ek
is örül nek en nek a gyôzelemnek.
Todá – kö szön te meg hé be rül is.

zsi dó ál lam és Eilát. Az ese ményt a vi lág kö zel 160 or szá gá ban su gá roz zák,
ír ja a jpost.com nyo mán a Ki bic.

Pa u la M. Shugart, az MUO el nö ke el mond ta, hogy Iz ra el évek óta sze re pel
az esé lyes fo ga dó or szá gok lis tá ján.

„Öröm mel adunk ott hont Iz ra el ben az ikonikus Miss Universe ver seny 70.
év for du ló já nak” – kom men tál ta a hírt Joél Rázvozov tu risz ti kai mi nisz ter,
hoz zá té ve, hogy or szá ga si ke re sen küz dött meg a Covid-19 vál ság gal, ezért
az elsôk kö zött ad hat he lyet nem zet kö zi ese mény nek.

A vi lág elsô ipa ri mûhúsgyára az iz ra e li
Rehovotban

Fo tó: Future Meat Technologies
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Rabbinikus ti la lom, hogy ti los el -
dob ni, meg sem mi sí te ni olyan írott
szö ve get me lyen I-en ne ve sze re pel.
Ezért a sé rült kéz ira to kat genizákban
tá rol ták, majd el te met ték. 

A leg hí re sebb a 882-ben épült Ben
Ezra-zsinagógához tar to zó ka i rói
geniza, mely ben mint egy 240 ezer
IX–XIX. szá za di írást ta lál tak. Jacob
Saphir fe dez te fel 1864-ben, és
Solomon Schechter ta nul má nyoz ta
elôször. 

Ta nul má nya im alatt az egyik kü lö -
nö sen meg ra gad ta a fi gyel mem. A
kéz irat a „responzum” (Selot
uTesuvot) iro da lom ka te gó ri á ba tar -
to zik. Háj ba bi ló ni ai gáon
(939–1038) dön té se egy ké nyes kér -
dés ben, me lyet a ka i rói Fos tat
kerületbôl kért a hely be li rabbinikus
bí ró ság.

Háj ben Serira a mai Irak te rü le tén
mûködô pumbeditai jesiva vezetôje
volt 998 és 1038 kö zött, hí res tör -
vény tu dós, te o ló gus, fi lo zó fus, nyel -
vész és költô is. Több hé ber és arab
nyel vû dönt vény ma radt fenn mun -
kás sá gá ból. 

A IX. szá zad ban az ak ko ri Kö zel -
Ke le ten szét szórt zsi dó kö zös sé gek
vi lá gi vezetôje (rés galuta – exilar-
cha) a már em lí tett ka i rói Fos tat ne -
gyed ben szé kelt. Val lá si dön té se ket
hoz ni, az ün ne pek pon tos ide jét
meg ha tá roz ni a Szura, Pumbedita és

Gye re kek a kon cent rá ci ós
tá bor ban

Rajz egy iz ra e li tör té ne lem tan könyv holokausztról szó ló fe je ze té nek ele jén.
Eb be sû rí tet ték be le az el fe lejt he tet len évek min den ször nyû sé gét azok nak a
mai gye re kek nek, akik az ilyes mit csak elbeszélésbôl vagy könyvekbôl is me -
rik, mert bé ké ben, sza bad ság ban és jó lét ben él het nek.

A ké pen négy kis gye rek, akik en ni va ló ért nyújt ják ke zü ket. Ôk sem óvo dá -
ba, sem is ko lá ba nem jár hat tak ak kor, ehe lyett a tá bor élet na pi rend jét és sza -
bá lya it kel lett meg ta nul ni uk. Azt, hogy a rit kán ka pott, ke vés en ni va lót nem -
csak vár ni kell, ha nem kér ni is, sôt oly kor még har col ni is kell ér te a hos  sza -
dal mas sor ban ál lás kor.

Nor má lis eset ben egy gye rek ak kor is kap en ni, ha nem ké ri, mert szü lei
gon dos kod nak ró la. A lá ger ben ez for dít va volt: ak kor sem kap tak en ni, ha
kér tek, mert szü le ik vagy ide gen felnôttek nem tud tak ne kik ad ni, a né me tek
pe dig nem akar tak.

Utób bi ak ar ra szá mí tot tak, hogy az alul táp lált ság kö vet kez té ben a fog lyok
né hány hó na pon be lül el pusz tul nak (az étel ka ló ria ér té ke leg alább is így volt
ki szá mít va), és nem kell to vább etet ni a né met bi ro da lom el len sé ge it, akik
fogvatartóiknak leg több eset ben sem mi hasz not nem je len tet tek.

A ha lál tá bor ok ki szol gál ta tott tö me -
ge i ben akik ben még ott volt a ter mé sze -
tes jó ság és em be ri ér zés, a gye re kek
min den na pos szen ve dé sét te he tet le nül
néz ni kü lö nö sen ne héz volt. A na pi
egy sze ri étel osz tás kor a gye re kek nek is
ju tott egy kis adag, amit ka nál lal vagy
pisz kos kéz zel gyor san ma guk ba töm -
tek, de ha töb bet vagy késôbb is akar tak
en ni, kis edé nye ik gyak ran ma rad tak
üre sek, ôk pe dig éhe sek. Hi á ba vár ták
né mán, re mény ked ve, nyi tott száj jal,
hogy kap nak va la mit. És nem ér tet ték,
hogy mi ért nem kap tak.

Ôk az élet nek csak az árny ol da lát ta -
pasz tal ták: az ál lan dó éh ség fáj dal mát, a
ter mé sze tes gyer me ki örö mök nél kül.
Ha szü le i ket már meg öl ték, vagy le gyen gül ve, be teg ség ben hal tak meg, az ár -
vák sor sa még szo mo rúbb lett. Ide gen felnôttek vi gyáz tak rá juk, de ne héz
hely ze tü kön ôk sem tud tak kön  nyí te ni. Nem volt mit ad ni a ki csik nek, hi szen
ma guk is szen ved tek az éhségtôl, amely mind an  nyi uk nak legfôbb gond ja volt.

Mind ezt csak sú lyos bí tot ta az a tu dat, hogy nem ad hat ták meg a ve lük lévô
gye re kek nek azt a gon dos ko dást, amit szí vük sze rint még ál do za tok árán is
meg ad tak vol na.

Ha ilyen ko rú gye re kek hos  szabb idôt el töl töt tek va la me lyik lá ger ben, min -
den fé le em ber te len ség ta núi le het tek. Fon tos és hasz nos is me re te ket, szép re,
jó ra ta ní tást rend sze re sen nem vagy csak alig kap tak. Ezek hi á nyá ban idôvel
el va dul tak, és min den ki ben rossz aka rót lát tak. Ha ok kal, ok nél kül ütöt ték és
ver ték ôket, ak kor még in kább.

A ha lál tá bor ok ba hur colt zsi dók kö zött elsôsorban a gye re kek vol tak ve szé -
lyez tet ve min den szem pont ból, nagy több sé gük nem is ér te meg a há bo rú és
a fog ság vé gét. A ná ci né met lo gi ka sze rint ôket azért kel lett meg öl ni vagy
éhez te tés sel pusz tul ni hagy ni, ne hogy felnôve meg bos  szul has sák szü le ik ha -
lá lát. Aki gye rek ként ki bír ta a ször nyû sé ge ket, az cso da és ki vé tel volt.

Más fél mil lió gyer mek szem hi de gen me red az ég re és szót la nul te szi fel a
kér dést, hogy mi ért kel lett meg hal ni uk, mielôtt él tek vol na. Min den más gye -
rek fejlôdik, de ôk nem fog nak felnôni, belôlük nem lesz a jövô nem ze dé kek
ôse. Más hol és más kor is hal tak meg gye re kek. De elôfordult-e az em be ri ség
tör té ne té ben, hogy – akár há bo rús kö rül mé nyek kö zött – pár éven be lül egyet -
len népbôl en  nyi gye re ket meg gyil kol tak? Amíg a holokauszt 6 mil lió zsi dó
ál do za tá ra em lé kez ni fo gunk, ezek az éhes gye re kek is az em be ri ke gyet len -
ség me men tói ma rad nak. Mert a sze re tet nem is mer fe lej tést.

Zvi David Kochav 

Elôször em lé kez tek meg
olim pi ai meg nyi tón a 49 éve

Mün chen ben meg gyil kolt
iz ra e li spor to lók ról

A to ki ói olim pia meg nyi tó ün nep sé ge volt az elsô, ame lyen tisz te leg tek
azon 11 iz ra e li spor to ló elôtt, aki ket pa lesz tin ter ro ris ták gyil kol tak meg
az 1972-es mün che ni olim pi án.

Az olim pi ai já té kok meg nyi tó ján To ki ó ban meg em lé kez tek a ko ro na ví rus-
vi lág jár vány, il let ve az olim pi ák tör té nel me so rán el huny tak ról. Kü lön meg -
em lí tet ték a mün che ni já té ko kon meg gyil kolt iz ra e li kül dött ség 11 tag ját, szá -
mol be a Ki bic. A sta di on ban egy perc né ma csend del és egy tánc be mu ta tó -
val is tisz te leg tek az el huny tak elôtt.

„Elsôsorban azok ra em lé ke zünk, akik az olim pi ai já té kok so rán vesz tet ték
éle tü ket” – mond ta a be mon dó. „Egy cso port még min dig erôs he lyet fog lal
el mind an  nyi unk em lé ke ze té ben, és mind azo kat jel ké pe zi, aki ket a já té kok
so rán ve szí tet tünk el: az 1972-es mün che ni olim pi án részt vevô iz ra e li kül -
dött ség tag jai.”

A mün che ni ál do za tok csa lád jai évek óta kampányolnak azért, hogy a
Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság nyil vá no san na gyobb el is me rés ben ré sze sít se
a meg gyil kol ta kat. A NOB-ot bí rá la tok ér ték, ami ért 40 év vel a tá ma dás után,
a 2012-es lon do ni já té kok meg nyi tó ján nem volt haj lan dó egy perc né ma
csend del em lé kez ni az iz ra e li ál do za tok ra.

„Vég re igaz sá got szol gál tat tak a Mün chen ben meg gyil kolt fér jek, fi úk és
apák szá má ra” – fo gal ma zott kö zös nyi lat ko zat ban két ál do zat öz ve gye,
Ankie Spitzer és Ilana Romano. „49 évig küz döt tünk, és so ha nem ad tuk fel.
Nem tud juk vis  sza tar ta ni a kön  nye in ket. Ez az a pil la nat, ami re vár tunk” – ír -
ták.

A 2016-os riói já té kok so rán tar tot tak elôször meg em lé ke zést a mün che ni
ál do za tok elôtt tisz te leg ve, igaz, ak kor még nem a meg nyi tó ün nep sé gen, ha -
nem egy kü lön ese mé nyen, ame lyen részt vett Thomas Bach NOB-elnök is.
Bach ak kor azt mond ta, hogy a mün che ni mé szár lás „nem csak az olim pi kon -
ja ink el le ni tá ma dás volt, ha nem az olim pi ai já té kok ál tal kép vi selt ér té kek el -
le ni tá ma dás is egy ben”.

Az el nök késôbb ígé re tet tett az ál do za tok csa lád ja i nak, hogy az olim pi ai
moz ga lom 49 év után elôször a tör té ne lem ben meg em lé ke zik a mün che ni ter -
ror tá ma dás iz ra e li ál do za ta i ról.

Az 1972-es já té ko kon el kö ve tett tá ma dás so rán 11 iz ra e li spor to lót gyil kolt
meg a Fe ke te Szep tem ber ne vet viselô pa lesz tin ter ro ris ta cso port. Az iz ra e -
li ek kö zül kettôt az olim pi ai fa lu ban gyil kol tak meg, a töb bi e ket tú szul ej tet -

Nem ze ti holokauszt-emlékmûvet
épí te nek Lon don ban

A brit par la ment épü le te mel lé ter ve zett em lék mû 23 bronz szo bor ból
és egy föld alatt ki ala kí tan dó tu dás köz pont ból áll a Victoria Tower
Gardensben. Az épí té si mun ká la tok még idén elkezdôdnek.

Az em lék mû épí té sé nek ter vét már 2016-ban be je len tet ték, de a ki vá lasz tott
hely színt vi ták övez ték, ol vas ha tó az MTI tu dó sí tá sá ban. A terv ellenzôi az -
zal ér vel tek, hogy az em lék mû lét re ho zá sá val egy ér té kes zöld te rü le tet tá vo -
lí ta nak el a brit fôváros szívébôl.

A múlt év ben tar tott köz meg hall ga tá sok nyo mán a kor mány kö zöl te, hogy
a hely szín elônyei fon to sab bak, mint egy zöld te rü let mér sé kelt vesz te sé ge.

A száz mil lió font költ ség ve té sû em lék mû vet David Adjaye és Ron Arad
ter vez te, vár ha tó an 2024-ben fog meg nyíl ni a lá to ga tók elôtt.

Ez lesz a holokauszt ide jén meg gyil kolt zsi dók ra és a ná ci ül dö zés töb bi ál -
do za tá ra va ló em lé ke zés köz pont ja, és egy ben he lyet biz to sít az el mél ke dés -
re más nép ir tá sok ról, mint a kam bo dzsai, a ru an dai, a bosz ni ai vagy a darfúri.

Marie van der Zyl, a brit zsi dó ság leg na gyobb kép vi se le ti szer ve, a Board
of Deputies of Bri tish Jews el nö ke sze rint pá rat la nul erôs üze ne te van an nak,
hogy a holokauszt-emlékmû köz vet le nül a brit de mok rá cia köz pont ja mel lett
kap he lyet.

A mün che ni ter ror tá ma dás ál do za tai

A ka i rói geniza egyik
kéz ira tá nak rej té lye

Nehardea vá ro sok ban mûködô
jesivák (ma gas szin tû val lá si is ko -
lák) min den ko ri vezetôjének fel ada -
ta volt.

A IX. szá zad ban az ak kor vi lá gi
vezetô, a rés galuta Tudeláj ben
Bárziláj (?) volt. Kikövetkezhetô,
hogy idôs fér fi le he tett, fe le sé ge és
felnôtt fi ai, lá nyai vol tak. 

Az egyip to mi ka li fa há bo rút in dí -
tott a ba bi ló ni ai ka li fa el len, aki el -
esett a harc ban. Fe le sé ge és két lá nya
az egyip to mi ka li fa ud va rá ba ke rült.

Az idôsebbik lányt va la mi lyen ok ból
Tudeláj ben Bárziláj, a nagy te kin té -
lyû, idôs vi lá gi vezetô meg kap ta
„aján dék ba”. Az is me ret len ne vû
hölgy két fi út szült a fér fi nak. 

Tudeláj ben Bárziláj azon ban rö vi -
de sen meg halt. Fe le sé ge el akar ta
ad ni a nôt an nak két, 5-6 éves (?) fi -
á val együtt, és szán dé kát be je len tet te
a fostati bész din nek (rabbinikus bí -
ró ság). Azért volt szük sé ge a be je -
len tés re, mert a fér jé nek aján dé ko -
zott rabszolganô muszlim volt. A
fostati rabbinikus bí ró ság nem akar ta
vagy nem mer te ma gá ra vál lal ni a
dön tést ar ról, mi le gyen a rabszol-
ganôvel!

A hi vat ko zott tör vény: „...de ne le -
gyen ha tal ma ide gen nek el ad ni, mi u -
tán hût le nül bánt ve le...!” (II.M.
21/8.) ar ra vo nat ko zik, hogy a rab -
szol ga tar tó, az ak ko ri te kin té lyes rés
galuta, a vi lá gi vezetô nem nyi lat ko -
zott szán dé ká ról, ar ról, hogy mi lyen
stá tusz ban, mi lyen cél ból vet te ma -
gá hoz, tar tot ta há zá ban a muszlim
nôt, de ren del ke zett a rabszolganô
tes té vel. A tör vény a ne mi ak tust egy
zsi dó nôvel úgy ér té kel te, hogy a nô
a fér fi tel jes jo gú fe le sé ge lett. Ez
eset ben vi szont a rabszolganô musz-
lim volt, amint a két gye rek is. Így
el adá suk nak sú lyos kö vet kez mé nyei
le het tek.

Ha a gye re ke ket el sza kít ják az
any juk tól, va ló szí nû, hogy kaszt rál -
ják ôket, és va la me lyik ka li fa, tör zsi
vezetô ud va rá ba ke rül nek, még pe dig
„az as  szo nyok há zá ba”, mint a fe le -
sé gek és ágya sok ôrzôi. (Lásd Esz ter
köny vé ben: „bíz zák ôket Hégájnak,
az as  szo nyok ôrzôjének, a ki rá lyi há -
rem vezetôjének ke zé re...” II. fej/3.)

A kér dés el bí rá lá sát a fostati val lá -
si bí ró ság az ak ko ri val lá si vezetôre,
dönt nök re: a háj gáonra bíz ta. Rö vi -
de sen meg ér ke zett a gáon rö vid és
ka te go ri kus vá la sza:

Az as  szony Tudeláj ben Bárziláj
as  szo nya, a két fiú a fi ai. Min den
örök lé si és va gyon meg osz tá si kér -
dés ben ará nyo san ré sze sül nek. Az
in dok lás egy tó rai szö veg sa ját sá gos
ér tel me zé se (II.M. 21/10):

„Ha más nôt vesz ma gá nak, táp lá -
lé kát, ru há za tát és há zas sá gi iga zát
ne von ja meg tôle.”

En  nyi a tör té net! A megôrzött irat -
tö re dék a háj gáon vagy ír no ka kéz -
írá sa.

Ér de kes, ér té kes kor do ku men tum.
De a tör té net nek még nin csen vé ge...
még van foly ta tás. Va la ki szép kéz -
írás sal ki egé szí tést írt a mar gó ra,
fon tos nak tar tot ta, hogy az utó kor
meg tud ja, mi lett a vé ge a tör té net -
nek!

És ez a leg szebb a tör té net ben...
olyan em be ri... olyan felemelô.

Ez lett utó lag rá ír va a kéz irat ra:
„Az as  szony örö kö si jo gon a

ház ban ma radt, ...mindkét fia ne -
ves rab bi lett!”

A Ba bi ló ni ai Tal mud ból (ta lán)
leg több ször idé zet mon dat:

„Aki meg ment egy éle tet, egy
egész vi lá got ment meg!” (Misna,
Szánhedrin 4/5.)

Szerdócz Er vin

ték, és több száz pa lesz tin fo goly, va la mint két nyu gat né met bal ol da li ak ti vis -
ta sza ba don bo csá tá sát kö ve tel ték. Mi u tán a né met biz ton sá gi erôk si ker te le -
nül pró bál ták ki sza ba dí ta ni a tú szo kat, a pa lesz ti nok az iz ra e li ek el len for dí -
tot ták fegy ve re i ket, és mind an  nyi u kat meg öl ték.
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AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

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

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

78 éves, fi a ta los, ke dé lyes hölgy ke res
hozzáillô, ked ves fér fit társ nak. 06-30-
722-5855.

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

NAP TÁR
Au gusz tus 20., pén tek Elul 12. Gyer tya gyúj tás: 7.29
Au gusz tus 21., szom bat Elul 13. Szom bat ki me ne te le: 8.35
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Au gusz tus 28., szom bat Elul 20. Szom bat ki me ne te le: 8.20

A má so dik vi lág égést követôen
ha zánk ban szá mos zsi na gó ga ma -
radt gyü le ke zet nél kül. Az or szág
több pont ján üre sen ál ló egy há zi
ren del te té sû épü le te ket vagy le -
bon tot ták és anya gu kat fel hasz -
nál ták más épü le tek fel újí tá sá -
hoz, vagy más funk ci ót kap tak. A
Dó zsa György úton ta lál ha tó zsi -
na gó gát nem bon tot ták el, ma is
kö zös sé gi hasz ná lat ban van – de
más kép pen, mint egy kor.

A 19. szá zad vé gén a mai An -
gyal föld he lyén még szôlôül-
tetvények, ga bo na föl dek vol tak. A
jelentôs ipa ri fejlôdésnek köszön-
hetôen rö vid idô alatt a mezôgaz-
dasági te rü le tek he lyén gyá rak,
üze mek, la kó há zak és egyéb szol -
gál ta tást nyúj tó lé te sít mé nyek épül -
tek. Az egyes ke res ke del mi egy sé -
gek és üze mek tu laj do no sai iz ra e li -
ta val lá sú ak vol tak, és a rö vid idô
alatt fejlôdésnek in dult vá ros rész -
ben el en ged he tet len né vált, hogy a
kö zös ség szá má ra temp lom épül -
jön.

Az Aré na úton – a mai Dó zsa
György úton – lévô zsi dó temetô-
vel szem ben ak ko ri ban még
mezôgazdasági te rü let volt. A hit -
köz ség ezt a tel ket vá sá rol ta meg
temp lom épí tés cél já ra 1907-ben a
Pénz ügy mi nisz té ri um tól, majd a
kor leg na gyobb zsinagógater-
vezôjét, Baumhorn Li pó tot bíz ták
meg a ter vek el ké szí té sé vel.

Baumhorn Li pót 1860. de cem ber
28-án szü le tett Kis bé ren. Bécs ben
ta nult épí té sze tet, majd ha za té ré sét
követôen Lechner Ödön iro dá já ban
kez dett el dol goz ni. A tör té nel mi
Ma gyar or szág leg több zsi na gó gá já -
nak tervezôje, il let ve építôje volt.
Al ko tá sa in a késô his to riz mus és a
sze ces  szió for ma je gyei, tö rek vé sei
egy aránt megfigyelhetôk. A nagy

Egy kó ser vá gás sal fog lal ko zó
bel ga cég két év vel ezelôtt Ma gyar -
or szág ra köl tö zött, mi u tán Bel gi -
um ban be til tot ták az ál la tok ká bí -
tás nél kü li vá gá sát.

Mi u tán Bel gi um ban 2019-ben be -
til tot ták az ál la tok ká bí tás nél kü li vá -
gá sát, egy londerzeeli szék he lyû, kó -
ser vá gás sal fog lal ko zó üzem tu laj -
do no sai úgy dön töt tek, ír ja a Ki bic,
nem zár nak be, in kább el köl töz nek
egy olyan or szág ba, ahol le het sé ges a
zsi dó val lá si sza bá lyok sze rin ti vá -
gás. A 24.hu ri port ja sze rint a cég vé -
gül egy ma gyar mun ka társ mi att dön -
tött úgy, hogy Nagykôrösre köl töz te -
ti az üze met.

A Kó ser Ba rom fi Kft. né ven
mûködô cég fôleg kó ser csir ké vel, ki -
sebb rész ben puly ká val fog lal ko zik,
Ma gyar or szá gon adó zik, itt ve szi az
élôállatot, és itt ad mun kát több tu cat
em ber nek. Az el múlt két év ben nye -

Blinken bo csá na tot kért
zsi dó kol lé gá i tól
Ho rog ke reszt meglepô he lyen

Zsi dó ér dek vé del mi szer ve ze tek már egy ide je sze ret nék el ér ni, hogy az
ame ri kai kor mány zat erôteljesebben re a gál jon a megnövekedett an ti sze -
mi ta tá ma dá sok ra.

A ho rog ke resz tet egy lift fa lá ba kar col va ta lál ták meg az ame ri kai kül ügy -
mi nisz té ri um wa shing to ni épü le té ben, az an ti sze mi tiz mus el le ni küz de lem -
mel fog lal ko zó kü lön meg bí zott iro dá ja kö ze lé ben. A hírrôl be szá mo ló Axios
sze rint a ron gá lás ag gasz tó kér dé se ket
vet fel az or szág kül po li ti kai köz pont -
já nak biz ton sá gá val kap cso lat ban, va -
la mint az an ti sze mi tiz mus lehetôségét
az Egye sült Ál la mok kül ügy mi nisz té -
ri u mán be lül, ol vas ha tó a Ki bic cik ké -
ben.

Antony Blinken kül ügy mi nisz ter el -
ítél te a van da liz must, köz le mé nye sze -
rint a gyûlöletkeltô graffitit el tá vo lí tot ták, az ese tet pe dig ki vizs gál ják. „Zsi -
dó kol lé gá ink nak: ké rem, tud ják meg, men  nyi re há lá sak va gyunk a szol gá la -
tu kért, és men  nyi re büsz kék va gyunk ar ra, hogy a kol lé gá ik le he tünk” – ír ta
a ma gyar zsi dó felmenôkkel rendelkezô Blinken.

Az an ti sze mi tiz mus sal fog lal ko zó iro dát je len leg Ka ra McDonald, a de -
mok rá ci á ért, az em be ri jo go kért és a mun ka ügye kért felelôs he lyet tes ál lam -
tit kár ve ze ti. Biden el nök vi szont azt ter ve zi, hogy nagy kö ve tet ne vez ki az
an ti sze mi tiz mus nyo mon kö ve té se és az el le ne foly ta tott küz de lem cél já ból.

Zsi dó ér dek vé del mi szer ve ze tek ugyan is már egy ide je azt kö ve te lik az
ame ri kai kor mány zat tól, hogy erôteljesebben re a gál jon a megnövekedett an -
ti sze mi ta tá ma dá sok ra. Több for rást sze ret né nek a zsi na gó gák és más zsi dó
in téz mé nyek vé del mé re, va la mint az an ti sze mi tiz mus el le ni harc cal fog lal ko -
zó kor mány hi va tal ok fel ál lí tá sát sze ret nék el ér ni.

Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti tá mo ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be -

te gek az aláb bi ak hoz:
Idônként szük sé ges sé vá ló, az át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé se.

Drá gább nak te kint jük a kb. 5.000 és 50.000 Ft kö zöt ti gyógy szert, min den
eset ben az igénylô jö ve del mé hez vi szo nyít va.

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

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

Nagy meg tisz tel te tés, hogy Fe -
renc pá pa szep tem ber ben Po -
zsony ba lá to gat. Kel le mes meg le -
pe tés a ta lál ko zó hely szí ne, a pá pa
ugyan is a Hal té ren ta lál ko zik a
hit köz ség tag ja i val – je len tet te ki
Richard Du da, a szlo vá ki ai zsi dó
val lá si kö zös ség el nö ke.

Nagy meg tisz tel te tés, hogy Fe renc
pá pa szep tem ber ben Po zsony ba lá to -
gat. A Szent atya szep tem ber 13-án,
hétfôn ta lál ko zik a zsi dó hit köz ség
tag ja i val. Kel le mes meg le pe tés a ta -
lál ko zó hely szí ne, a pá pa ugyan is a
Hal té ren (Rybné námestie) ta lál ko -
zik a hit köz ség tag ja i val – mond ta a
TASR hír ügy nök ség nek Richard Du -
da, a szlo vá ki ai zsi dó val lá si kö zös -
ség el nö ke.

„Megtisztelô a hely szín vá lasz tás,
mert a vá ros szim bo li kus pont ján ke -
rül sor a ta lál ko zó ra. Nem zárt aj tók
mö gött, egy iro da he lyi ség ben, ha -
nem a Hal té ren, ami nek ko moly
jelentôsége van szá munk ra, hi szen

Az egy ko ri zsi na gó ga épü le te nap ja ink ban
Fo tó: Both Balázs/pestbuda.hu

Fe renc pá pa a po zso nyi
holokauszt-emlékmûnél ta lál ko zik

a zsi dó hit köz ség tag ja i val

Ví vó te rem mû kö dik az an gyal föl di zsi na gó gá ban

ku po lák kal el lá tott te rek sze ces  szi -
ós jel le gû meg ol dá sá ban egye dül ál -
ló és szin te is ko lát teremtô mó don
járt el. Tervezôi mun kás sá ga nem
ki zá ró lag zsi na gó gák ra ter jedt ki:
ta ka rék pénz tá rai, is ko lái, la kó épü -
le tei, pa lo tái szin tén kiemelkedô
jelentôséggel bír nak.

Az Aré na úti zsi na gó ga épí té se
1907-ben kezdôdött, az ima há zat
1909-ben dr. He ve si Si mon és
Wilheim Joachim avat ta fel. Az
épü let kö zé pen négy zet ala kú cent -
rá lis térbôl, elôcsarnokból és szen-
télybôl áll. A köz pon ti te ret kör ala -
kú ku po la fe di, a belsô ku po la alat -
ti sík ban lévô üveg ab la ko kat Róth
Mik sa ter vez te.

A 800 férôhely kö zül 406 a föld -
szin ten, a töb bi az eme le ten volt. A
belsô fa la kat sár ga, kék, vö rös és
bar na szí nû geo met ri kus mo tí vu -
mok dí szí tet ték. A hom lok za ton
sár ga klin ker tég la és va kolt fe lü le -
tek vál tot ták egy mást.

A vész kor szak ban a zsi na gó gát
gyûjtôtábornak hasz nál ták. A há bo -
rú so rán nem ke let ke zett na gyobb
kár az épü let ben, a ki sebb sé rü lé se -
ket ki ja ví tot ták. Ám az 1940-es évek
vé gén az egy re ki sebb lét szá mú zsi -
dó kö zös ség már csak a kul túr ter met
hasz nál ta, így a köz pon ti tér kü lön -
fé le ál la mi vál la la tok – töb bek kö -
zött a Triál já ték gyár, majd a Mû -
csar nok Vál la lat – rak tá ra lett az
1950–60-as évek ben. Az új funk ció
mi att jelentôsen át is ala kí tot ták.

A zsi na gó ga 1977-re élet ve szé -
lyes ál la pot ba ke rült, még a le bon -
tá sa is fel me rült, ha nem si ke rül ok -
ta tá si vagy kul tu rá lis sze re pet ta lál -
ni szá má ra. Vé gül 1984-ben a Bu -
da pes ti Hon véd je lez te, hogy
boksz- és ví vó edzé se ket tar ta na az
épü let ben, amely így a sport egye -
sü let hez ke rült.

A temp lom sport lé te sít mény cél -
já ra történô fel újí tá sát, il let ve át ala -

kí tá sát Ben czúr Lász ló ter vei alap -
ján vé gez ték el. Két új fö dé met épí -
tet tek be, így a sport kö zös sé gi élet -
hez há rom szin tet biz to sí tot tak. A
fö dé mek ter ve zé se so rán Ben czúr
ügyelt ar ra is, hogy az új ele mek az
épü let ré gi ré sze i nek sé rü lé se nél -
kül bár mi kor el bont ha tók le gye nek.

A belsô te ret a fel újí tás so rán a
ré gi szí nek kel dí szí tet ték: sár ga,
kék, bar na és vö rös szí nû, ál ló geo -
met ri kus for má kat al kal maz tak, de
úgy, hogy az ere de ti szim bó lu mo -
kat nem ál lí tot ták hely re.

Az át épí tést követôen boksz- és
ví vó szak osz tály ren dez ke dett be a
fa lak kö zé.

A Dó zsa György úti zsi na gó ga
épü le té nek kul túr ter mét ma is hasz -
nál ják hit éle ti cé lok ra, ily mó don a
két fé le hasz no sí tás egy szer re va ló -
sul hat meg. Mind a lel ki, mind a
sport te vé keny ség az egyén
fejlôdését, éle tét hi va tott szol gál ni.

Riez Gyula/pestbuda.hu

jelentôsége lesz an nak, amit Fe renc
pá pá tól hal la ni fog nak” – fo gal ma -
zott.

Du da el mond ta, hogy a zsi dó hit -
köz ség tag jai öröm mel fo gad ták a
hírt, hogy Fe renc pá pá val ta lál koz -
hat nak. „Ez az el múlt évek
erôfeszítéseinek ered mé nye, ko moly
lé pé se ket tet tünk ugyan is egy más fe -
lé, el in dult a pár be széd a ka to li kus
egy ház és a zsi dó ság kö zött, kon fe -
ren ci á kat, kö zös ren dez vé nye ket
szer vez tünk, köny vet ad tunk ki” –
mond ta. „A pá pa a Va ti kán ban a Zsi -
dó Val lá si Kö zös sé gek Köz pon ti
Uni ó já nak képviselôivel is ta lál ko -
zott” – tet te hoz zá.

Fe renc pá pa szlo vá ki ai tartózkodá -
sa (szep tem ber 12–15.) so rán Po -
zsony ba, Kas sá ra, Eper jes re és
Sasvárra lá to gat. Ta lál koz ni fog a há -
rom legfôbb köz jo gi mél tó ság gal,
va la mint a zsi dó és a ro ma kö zös sé -
gek képviselôivel. Sasváron pá pai
szent mi sét tart. (tasr)

itt áll a holokauszt ál do za ta i nak em -
lék mû ve” – mond ta Du da. A prog -
ram sze rint a fôvárosi Hal té ren
hang zik el a pá pai be széd.

Du da meg je gyez te, hogy Szlo vá -
ki á ban még van nak holokauszt-
túlélôk. „Szá muk ra biz to san ko moly

Jó ne künk, hogy Bel gi um ban
be til tot ták a kó ser vá gást?

re sé ge sen mû kö dött, 2019-ben 823
mil li ós ár be vé tel lel 2,4 mil li ós, ta valy
pe dig 849 mil li ós be vé tel mel lett 45
mil li ós adó zott nye re sé get ért el.

Az Eu ró pá ban 20-25 éve je len lévô
cég a ma gyar pi ac cal nem fog lal ko -
zik, mi vel az túl ki csi nek szá mít.
Szál lí ta nak vi szont Olasz or szág ba,
Gö rög or szág ba, Spa nyol or szág ba,
Né met or szág ba, Hol lan di á ba, Dá ni á -
ba, Ang li á ba, Fran cia or szág ba és
Bel gi um ba, de a nagy lé gi tár sa ság ok -
nak vagy a sváj ci kó ser ho te lek nek is
ôk ad nak el húst.

Nagykôrösön csak a fel dol go zó -
üzem mû kö dik, a vá gást a Ba ra nya
me gyei Szebényben lévô vá gó hí don
vég zik. A na pi öt ezer vá gás hoz a sak -
te rek, il let ve a kó ser sá gi felügyelôk
he ti vál tás ban ér kez nek Antwerpen-
bôl, Pá rizs ból vagy Brüsszelbôl.

A cég si ke re sen mû kö dik, bár
jelentôsen ki sebb a nye re sé ge, mint
Bel gi um ban volt. Bôvítésbe egyelôre
nem kí ván nak in vesz tál ni, ahogy ma -
gyar ál la mi tá mo ga tá sok ban sem
gon dol kod nak, mert sze ret né nek tá -
vol ma rad ni a po li ti ká tól.

Ma gyar or szá gon egyéb ként több
kó ser vá gó híd is mû kö dik, a leg is -
mer tebb kö zü lük ta lán az EMIH tu laj -
do ná ban lévô csengelei üzem, amely
2017-ben töb bek kö zött az ál la mi
Eximbank 1,75 mil li ár dos hi te lé nek,
va la mint egy kö zel 400 mil lió fo rint
vis  sza nem térítendô ál la mi tá mo ga -
tás nak a se gít sé gé vel épült meg.

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

– Mártír-istentiszteletek. Au-
gusztus 29-én 10 órakor Pásztó, 12
órakor Szécsény temetôjében tar-
tanak megemlékezést. Tapolcán
szeptember 19-én 10.30-kor a
Csányi L. utcában, a volt gettó
épületénél koszorúzás, 11.30-kor a
temetôben megemlékezés lesz.

Hírek röviden
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Ka rin thy Fri gyes: Az ezerarcu
lé lek. Telma Ti tusz ki ált vá nya

(Ba csó Be á ta ta nul má nyá val)
Ba csó Be á tát a Rabbiképzô li tur gia sza kán ta ní tot tam. Min dig a ma gyar

iro da lom ér de kel te, s al ko tók éle tét ku tat ta. Édes any ja, Klein Ma ri an na – aki
ré gi deb re ce ni ismerôsöm – el mond ta,
hogy Be á ta már 54 éves, és fér jé vel 34
éve bol dog há zas ság ban él nek egy kis
fa lu ban, ahol föld mû ve lés sel, ál lat te -
nyész tés sel fog lal koz nak, de zsi dó sá -
gu kat tart ják. A köny vet 2011-ben
Sajóvelezden ad ta ki a Sáránszki Ki -
adó. Meg le pe tés a ke mény kö té sû kö tet
szép ki vi te le, s hogy egy vi dé ki nyom -
da i lyen köny vet tud elôállítani.

A rep rint ben meg je lent két mû vet
ke ve sen is me rik. Az ezerarcu lé lek
több ször is meg je lent, míg Telma Ti -
tusz ki ált vá nya elôször – s egy ben utó -
já ra – csak 1938-ban, Ascher Osz kár
jó vol tá ból a Ka rin thy Fri gyes ki adat -
lan nap ló ja és le ve lei cí mû kö tet ben. A
két mû vet ol vas va egy ér tel mû, hogy az
annyi ra várt, meg írat lan „Nagy Re -
gény” fi lo zó fi ai alap ja it e két írás ban
fek tet te le.

Ba csó Be á ta ta nul má nyá ban be mu tat ja Ka rin thyt mint a kor el fe le dett mo -
rál fi lo zó fu sát, aki mû vé vel az egész kor sza kot meg ha tá ro zó Nietz sche mél tó
el len fe le le he tett vol na. A két mû nek ugyan az a fôhôse, még hoz zá a nietz -
schei Zarathustra el le né ben fel ál lí tott meg vál tói fi gu ra, aki e minôségében
végsô so ron Ka rin thynak a századelô vi lág há bo rú ba tor kol ló tár sa dal mi és
em be ri de ka den ci á já ra adott vá la sza.

Ba csó Be á ta fon tos nak tar tot ta Zarathustra fo gal ma i nak be mu ta tá sát, s
igye ke zett pont ról pont ra bi zo nyí ta ni, hogy Ka rin thy lé nye gé ben egy olyan
al ter na tív mes si ást mu tat fel, amely mind a vi lág iro da lom ban, mind a mo rál -
fi lo zó fi á ban egye dül ál ló. A ta nul mány az élet mû vön vé gig vo nu ló egyéb mes -
si á si ala kok fejlôdéstörténetét is ku tat ja és be mu tat ja.

Ka rin thynak e két, lát szó lag je len ték te len kis írá sa va ló szí nû leg a vi lág hoz
szó ló leg fon to sabb üze ne tét tar tal maz za.

A két mû együtt köz re ad va kü lö nö sen ér té kes. Hogy Ba csó Be á ta sa ját költ -
sé gén meg je len tet te a kö te tet, azt csak kö szön ni le het, ahogy azt is, hogy idôs
kor ban tu dott egy ko ri di á kom ta ní ta ni. Aján lom a mû vet mind azok nak, akik
sze ret nek el gon dol koz ni, el mé lyül ni a fi lo zó fia nagy kér dé se i ben.

Hal mos Sán dor 

FTC: Vi lág Iga za cí met ké rünk
Tóth Po tya Ist ván nak!

Szü le té sé nek 130. év for du ló ján ké rel mez tük a Jad Vasem In té zet nél,
hogy le gen dánk Vi lág Iga za cí met kap jon.

Egy so ha vé get nem érô út na gyon fon tos ál lo má sá hoz ér ke zett a Fe renc vá ro -
si Tor na Club. Ami kor idén feb ru ár ban Tóth Po tya Ist ván ne ve fel ke rült az
embermentôk már vány táb lá já ra a Wal len berg Em lék park ban a Do hány ut cai
zsi na gó gá nál, már ja vá ban ké szül tünk er re, ír ja a fradi.hu.

Feb ru ár ban Tóth Po tya Ist ván em lé ke elôtt tisz te leg ve tar tott kö zös meg em lé -
ke zést a Mazsihisz és a Fe renc vá ro si Tor na Club. Az FTC egy ko ri le gen dás já -
té ko sa és edzôje a vész kor szak ban az el len ál lás tag ja ként ül dö zöt tek so ka sá gát
búj tat va több száz zsi dót men tett meg a ha lál tól, ô ma ga azon ban nem él te túl a
vi lág égést. 1944 vé gén ugyan is a nyi la sok el fog ták, és 1945 feb ru ár já ban a bu -
dai Vár ban, a Bel ügy mi nisz té ri um ud va rán ki vé gez ték. Ha lá lá nak 76. év for du -
ló ja után nem sok kal ne ve fel ke rült az
embermentôk már vány táb lá já ra a Do -
hány ut cai zsi na gó ga ud va rán ta lál ha tó
Wal len berg Em lék park ban.

Klu bunk most kérelmezô le vél ben
for dult a Jad Vasem In té zet hez, ame lyet
rö vi den úgy le het ne be mu tat ni, hogy az
1953-ban ala pí tott in téz mény a
Holokauszt Ál do za ta i nak és Hôseinek
Iz ra e li Em lék ha tó sá ga, he lye a je ru zsá -
le mi Hár Házikáronon (az Em lé ke zés
he gyén) elterülô több hek tá ros komp le -
xum. Ez az em lék ha tó ság ado má nyoz za
a Vi lág Iga za ki tün te tést azok nak a nem
zsi dó em be rek nek (ma gya rok nak is,
pél dá ul id. An tall Jó zsef, Ki rály Bé la,
Sztehlo Gá bor), akik éle tük koc káz ta tá -
sá val men tet tek zsi dó kat a holokauszt
alatt. Min den Vi lág Iga za ül te tett (vagy szá má ra ül tet tek) a Jad Vasem kert jé ben
egy örök zöld fát, amely a ne vét vi se li, ez zel jel ké pez ve, hogy „aki egy em bert
meg ment, az egész vi lá got men ti meg”. A nagy szá mú ki tün te tett mi att több fá -
nak már nincs hely, ezért 1989 óta a ne ve ket kôbe vés ve em lék táb lá kon örö kí -
tik meg. A Vi lág Iga za a nem zsi dók nak ad ha tó egyik leg ma ga sabb iz ra e li ál la -
mi el is me rés, 2020-ig ös  sze sen 27.712 ki tün te tést ítél tek oda, ebbôl 869-et ma -
gyar ál lam pol gár ok nak.

Kérelmezô le ve lé ben az 1899-ben ala pí tott 122 éves Fe renc vá ro si Tor na Club,
Ma gyar or szág leg nép sze rûbb sport egye sü le te ki emel te, hogy „a klub ala pí tói
kö zül töb ben zsi dó szár ma zá sú ak vol tak. Az FTC cí me ré ben szereplô há rom E
be tû az Er köl csöt, az Erôt és az Egyet ér tést je len ti. Klu bunk a leg ne he zebb idôk-
ben is min dig ki állt a gyen gék, az el nyo mot tak mel lett. Spor to ló ink, edzôink éle -
té ben ki emelt sze re pet ka pott az ered mé nyek el éré se mel lett a sport sze rû ség.
Sem a múlt ban, sem a je len ben nem hagy juk szó nél kül, ha má so kat
kirekesztenek, ül döz nek.”

A felterjesztô do ku men tá ció el kül dé se mel lett je lez tük, hogy „Tóth Po tya Ist -
ván em lé ké nek ápo lá sa és megôrzése a klub fon tos kül de té se”.

A le vél ben nem mu lasz tot tuk el meg ír ni, hogy a Jad Vasem In té zet „elé tárt
for rá sok nem csak azt bi zo nyít ják, hogy a ki vá ló em ber mi ért koc káz tat ta és mi -
ért ál doz ta éle tét, hány is mert és is me ret len zsi dó szár ma zá sú ma gyart men tett
meg a má so dik vi lág há bo rú ban, ha nem azt is be mu tat juk, a Fe renc vá ro si Tor na
Club az el múlt esztendôkben ho gyan adó zott Tóth Po tya Ist ván em lé ke elôtt”.

Tóth Po tya Ist ván nak akár több száz zsi dó hon fi tár sunk kö szön he ti éle tét, töb -
bek kö zött olyan szí nész óri á sa ink is, mint Gobbi Hil da vagy Latabár Kál mán.
Ahogy az FTC a kérelmezô le ve lé ben meg em lí tet te, „azt gon dol juk, azt re mél -
jük, Tóth Po tya Ist vánt bá tor sá ga, hôsiessége, ál do zat vál la lá sa al kal mas sá te szi
ar ra, hogy he lyet kap jon a Vi lág Iga zai kö zött, ne vét a je ru zsá le mi Em lé ke zés
he gyén is kôbe vés ve örö kít sék meg az utó kor nak”.

A Jad Vasem dön té si fo lya ma ta nem nyil vá nos, az ez zel kap cso la tos ira tok tit -
ko sak, vezetô ma gyar tör té né szek sem te kint het nek be lé jük, külsô ellenôrzés,
fel leb be zé si lehetôség nin csen. Klu bunk bí zik ab ban, hogy Tóth Po tya Ist ván
em lé ké nek ápo lá sa en nek a cím nek a meg szer zé sé vel foly ta tód hat.

Az FTC to vább ra is fon tos nak tart ja a tár sa dal mi felelôsségvállalás ügyét és a
ki re kesz tés el le ni küz del met.

Biztosítani akarjuk a zsidó nép és Izrael Állam
létének folytonosságát.

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

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

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

„Tíz év vel ezelôtt ho rog ke resz -
tes zász lót vit tek a sta di on ba, ki -
lenc éve totenkopf min tá jú mo li -
nót füg gesz tett ki egy szur ko ló,
nyolc éve pe dig egy Csa tá ri Lász -
ló ne vû em ber re em lé kez tek, aki
a kas sai ha lál tá bor vezetôje volt.
(...) Ezek után ve zet tük be a leg -
szi go rúbb in téz ke dé se ket, ami
sze rin tem Eu ró pá ban pél dát lan”
– mond ta Kubatov Gá bor, az
FTC el nö ke egy an ti sze mi tiz mus
el le ni fó ru mon Je ru zsá lem ben.

Je ru zsá lem ben he te dik al ka lom -
mal tar tot ták meg az An ti sze mi tiz -
mus El len Küzdô Glo bá lis Fó ru -
mot. A Fe renc vá ros éle té ben évek
óta ki emelt he lyet fog lal el ez a té -
ma, ta valy no vem ber ben a klub
csat la ko zott a Nem zet kö zi
Holokauszt Em lé ke zé si Szö vet ség
(IHRA) kez de mé nye zé sé hez, és el -
fo gad ta az IHRA de fi ní ci ó ját. Az
egye sü let részérôl Kubatov Gá bor
klub el nök be szé det mon dott az ese -
mé nyen, ki emel ve, hogy ez a té ma
rend kí vül fon tos ne ki – ír ja a Nem -
ze ti Sport.

Kubatov azt mond ta: „Ki kell
hang sú lyoz nom, hogy ez a té ma a
szív ügyem. Azt tud ni kell, hogy a
Fra di nak na gyon nagy tár sa dal mi
ha tá sa van, tízmillióan él nek Ma -
gyar or szá gon, kö zü lük több mint
két mil lió em ber a Fe renc vá ros nak
szur kol. Ebbôl kö vet ke zik, nem
mind egy, hogy az FTC mi lyen úton
in dul el. Ko ráb ban el mond tuk,
hogy mit gon do lunk a kirekesztés-
rôl és az an ti sze mi tiz mus ról. Le -
szö gez tük azt is, hogy a sport ban
nem szá mít, mi lyen a bôrszíned, a
szár ma zá sod, a val lá sod, és az sem,
hogy sze gény vagy-e vagy gaz dag.
A pá lyán egyenlô el len fe lek ját sza -
nak egy más sal, hoz zá te szem, az
élet ben is így ké ne en nek len nie.”

Az el nök be szélt ar ról, mi lyen in -
ci den sek mi att dön töt tek úgy, hogy
szi go rí ta nak a rend sze rü kön. 

Heal Hit ler: ez egy új videójáték
ne ve, amely szó já ték a Heil, Hit ler -
rel. A heal an go lul gyó gyí tást je lent.

Kubatov Jeruzsálemben: Ez a té ma
a szív ügyem

Fo tó: Szigetváry Zsolt/MTI

„Tíz év vel ezelôtt ho rog ke resz tes
zász lót vit tek a sta di on ba, ki lenc
éve totenkopf min tá jú mo li nót füg -
gesz tett ki egy szur ko ló, nyolc éve
pe dig egy Csa tá ri Lász ló ne vû em -
ber re em lé kez tek, aki a kas sai ha -
lál tá bor vezetôje volt. Ezek után az
in ci den sek után fel szó lí tot tuk ôket,
hogy az elkövetôk je lent kez ze nek,
és vál lal ják a felelôsséget. Ak kor
még a klub nem volt ab ban a hely -
zet ben, hogy be tud ta vol na azo no -
sí ta ni a bûnelkövetôket. Ezek után
ve zet tük be a leg szi go rúbb in téz ke -
dé se ket, ami sze rin tem Eu ró pá ban
pél dát lan. Ná lunk klub kár tyá val és
vé na szken ner rel tör té nik a be lép te -
tés, ami rend kí vül biz ton sá gos” –
tet te hoz zá.

Kubatov ki emel te: „A Maccabi
Tel-Aviv és a Fra di kö zött na gyon
jó kap cso lat van, ezt hasz nál tuk ki,
így hi va ta los mérkôzésen em lé kez -
het tünk a ma gyar hôsre, Tóth-Potya
Ist ván ra. Ô több száz zsi dó em bert
men tett meg a ha lál tá bor tól, köz tük
sok hí res szí nészt. Ami kor a né me -
tek ki vo nul tak Budapestrôl, az utol -
só na pon fej be lôtték. Tóth-Potya
Ist ván ki vá ló fut bal lis tánk volt,
késôbb pe dig nagy sze rû edzônk. A
tel-avi vi csa pat tal együtt em lé kez -
tünk meg a hôsrôl. Az óta em lék táb -
lá ja van a Do hány ut cai zsi na gó gá -
ban, ami Eu ró pa leg na gyobb zsi dó
temp lo ma. A na pok ban elôter-
jesztjük, hogy ítél jék oda ne ki a Vi -
lág Iga za dí jat.”

Prob lé más 
Hit ler-já ték

A nem túl íz lé ses nek hang zó já ték -
ban a fel hasz ná ló a dik tá tor te ra pe u -
tá ját játs  sza, a végsô cél pe dig az,
hogy a ke ze lés sel megelôzze a
holokausztot, ír ja a 24.hu.

Te vagy Hit ler pszi cho ló gu sa
1925-ben. Di ag nosz ti záld a komp le -
xu sa it jungi és fre u di pszi cho te rá pia
hasz ná la tá val, és pró báld meg gyó -
gyí ta ni. Oldd fel a tra u má ját, és
elôzd meg a ka taszt ró fát te rá pi á val
és pszi cho ló gi á val. Érd el, hogy el -
ke rül jük a há bo rút és a holokausztot
– ol vas ha tó a já ték le írás ban az
indy100 cik ke sze rint. Egy hos  szabb
ver zi ó ban pe dig ez is:

Hit ler em ber volt, ugyan úgy,
ahogy te is az vagy. Ha el ha tá ro lod
ma gad tôle, dehumanizálod ôt, ször -
nye teg nek ne ve zed, ak kor pszi cho ló -
gi ai kárt oko zol ma gad nak. Hogy
fej leszd ma gad, fel kell is mer ned,
hogy bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött
te is olyan em ber ré vál hatsz, mint
Hit ler. Mind ket ten jók és go no szok
is vagy tok. És ha nem is mer jük fel,
hogy va la ki, mint Hit ler, vissza tér -
het, ak kor a tör té ne lem meg is mét lé -
sé re va gyunk ítél ve.

A fejlesztô, Jon Aegeis azt mond -
ja, a já ték ban a té nyek tör té nel mi leg
hi te le sek. Nem gon dol ja ma gát a ná -
cik védelmezôjének, mert ô ma ga
cseh, és felmenôi tí zez rei hal tak meg
Hit ler mi att. Kis sé el lent mond en -
nek, hogy „pszi cho ló gi ai szá mí tó gé -
pes já té kát” jobb ol da li Reddit-
aloldalakon rek lá moz ta, osz tot ta
meg. A Reddit-felhasználók kö zül
pe dig elég so kan fel há bo rod tak,
hogy a já ték na gyon sértô és rossz íz -
lé sû.

Aegis az zal vé de ke zett, hogy ô
pszi cho ló gi ai já té kot akart ké szí te ni,
és hát ki más sal ér de mes, mint a vi -
lág leg vi ta tot tabb sze mé lyé vel?
„Un tam azo kat a já té ko kat, ame -
lyek ben meg kell öl ni Hit lert. Mi
len ne, ha más mó don pró bál nánk
megelôzni a há bo rút?” – ír ta.
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