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A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA
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Mi ért egye di az 5781-es zsi na gó -
gai év? Azért, mert pon to san olyan
volt, mint a pol gá ri idôszámítás
sze rin ti 1831-es esztendô. Mind-
kettô a meg pró bál ta tá sok szo mo rú
esz ten de je. 1831-ben az ázsi ai ko -
le ra szed te ál do za ta it, és a pes ti
zsi dó köz pont ként mûködô Or czy
Ház nak mind két zsi na gó gá ját be
kel lett zár ni. A Tó ra még is azt ta -
nít ja ne künk, hogy a ne héz évek-

MES TER TA MÁS

Tisz telt Hit test vé re im!
A ros hásáná, az „év fe je”, a két na pos ün nep az ön vizs gá lat, a bûn bá -

nat és a bocsánatkérô imák ide je.
A Jóteremtô is egé szen biz to san így gon dol ja, hi szen nem kell kü lö nö -

seb ben el ma gya ráz ni nem zsi dó hon fi tár sa ink nak, hogy az új év most
nem a jó kedv és a mu la tás ide je. Mind nyá jan: zsi dók és más hi tû ek az or -
szág ban, de szer te a vi lá gon olyan idôket élünk, ahol a min den nap ja ink -
ban az örö mö ket hol job ban, hol eny héb ben egy vi lág jár vány ár nyé kol ja
be.

Idén ros hásánákor re mé nye ink sze rint an nak fo gunk örül ni, ha zsi na -
gó gá ink szó sze rint tárt ka puk kal tud ják majd fo gad ni a hí ve ket, hi szen
er re majd más fél évig alig volt lehetôség. Mi köz ben em lé ke zünk azok ra
a sze ret te ink re, ismerôseinkre, hon fi tár sa ink ra – le ír ni is fáj dal mas:
30.000 fô –, akik a pandémia ál do za tai let tek.

Ün ne pi imá ink mel lett azért is fo hász kod junk az Ö.valóhoz, hogy az
elôre jel zett ne gye dik hul lá ma a kór nak mi nél eny hébb le fo lyá sú le gyen
mind az ál do za tok szá ma, mind a tü ne tek vo nat ko zá sá ban. Az 5782. zsi -
na gó gai esztendô nyi tá nyát so kunk ban ezen gon do la tok ha tá roz zák meg.

Ked ves Hit test vé re im, jöj je nek mi nél na gyobb szám ban a BZSH kör -
ze ti zsi na gó gá i ba az új év al kal má ból, hall gas suk meg a sófár hang ját, fi -
gyel jünk rab bi ja ink ün ne pi gon do la ta i ra, me rít sünk belôle erôt min den -
na pi teendôinkhez. 

Kí vá nom, hogy a bu da pes ti zsi dó kö zös ség min den tag ja, a ma gyar or -
szá gi zsi dó ság, egy ben ha zánk min den pol gá ra egész ség ben és bol dog ság -
ban él je meg a következô zsi na gó gai év min den egyes nap ját!

Lösonó tajvó, jó be íra tást és be pe csé tel te tést Mind nyá juk nak!

Em lék és re mény az 5782. zsi dó év re

Binjamin Kaszpi klas  szi kus ver sét Nachum Nerdi ze né sí tet te meg, s az
el múlt év ti ze dek ben szin te nép dal lá ne me se dett Iz ra el ben.

A „kéz a kéz ben” gon do la ta as  szo ci á ció va ri á ci ó kat vé sett a lel kem be...

1. Ezriel Yitzhak ke ze
Ezriel Yitzhak 119 év vel ezelôtt, 1902-ben szü le tett egy Sza bolcs-Szat -

már me gyei nagy köz ség ben. Va la mi kor ezt a me gyét „kleine
Jerusáláimnak” hív ták, és a ma gyar or szá gi or to do xia egyik fel leg vá ra
volt, gyö nyö rû zsi na gó gá val, is ko lá val, jesivával, mikvével. A jesivá élén
egy nagy  hí rû rabbidinasztia egyik kiemelkedô sze mé lyi sé ge, Asher
Amschel Jungreisz rab bi         állt. Sor sa mint a ko ra be li „szent em be -
rek” több sé géé, a soá már tír ja lett.

Ezriel Yitzhak csa lád ját, elsô fe le sé gét, négy gyö nyö rû gyer me két, test -
vé re it, szü le it Ausch witz ba vit ték. Mind an  nyi u kat el nyel te a po kol.
Ezriel Yitzhak azon ban a mun ka szol gá lat ból Mauthausenbe ke rült. Sok
tíz ezer tár sá val együtt ki szol gál tat va, mo dern  ko ri rab szol ga ként szen -
ved te át az erôszak fék te len tob zó dá sát.

Ô is át él te az örök zsi dó sor sot. En ni alig kap tak. Idônként plusz éle -
lem hez csak úgy ju tot tak, ha a tá bor mel lett el su ha nó vo nat ból egy-egy
jó lel kû oszt rák ke nyér da ra bo kat do bott ki az ab la kon. Ezriel Yitzhakot
csu pán az él tet te, hogy egy szer még is ha za megy Csengerbe a csa lád já -
hoz, fe le sé gé hez és gyer me ke i hez. 1944 utol só he te i ben Ezriel Yitzhak is
ott állt a nyi kor gó sí nek mel lett, mint sok száz más tár sa, s vár ta az oda -
do bott ke nyér mor zsá kat. 

Hir te len egy fa lat nyi ke nyér da rab hul lott ki a vo nat ab la ká ból, és az ô
lá bá nál lan dolt. Kö rül né zett, hogy fel ve gye-e, fel ve he ti-e a földrôl.

Fel vet te.
A tá bor egyik is mert fi gu rá ja, egy lel ki leg és fi zi ka i lag kü lön le ge sen

rom lott ôr, aki min dig fur kós bot tal járt, szem ta nú ja volt a je le net nek.
Oda ment Ezriel Yitzhakhoz, és azt kér dez te tôle ci ni ku san, hogy mer te
fel ven ni a földrôl a ke nyér da ra bot.

– Na gyon éhes va gyok – hang zott a vá lasz.
– Dobd el, bü dös zsi dó!
Ezriel Yitzhak ki csit gon dol ko dott, ek kor az ôr a bot já val a fe je fe lé

ütött. Ezriel Yitzhak ref lex sze rû en ar ca elé emel te ke zét, ne hogy az ütés
ott ér je. Így a kar ja fog ta fel e ke gyet len moz du la tot. Kezébôl ki esett a
ke nyér, s szin te sí ró han gon a föld re esett. A kar ja el tört, csak a bôr tar -
tot ta ös  sze a szét nyílt cson to kat. Az ôr gú nyo san vi gyor gott.

– Most már fel ve he ted.
– Nem ve szem fel! – hang zott a da cos vá lasz.
Az ôr ak kor pisz toly tás ká já hoz nyúlt, elôvette fegy ve rét, és a zsi dó fe -

jé hez sze gez te. Ezriel Yitzhak fe le sé gé re és gye re ke i re gon dolt, akik ha -
za vár ják. Tö rött kar ral s meg gyö tört lé lek kel fel vet te a ke nye ret an nak
re mé nyé ben, hogy új ból ta lál koz hat sze ret te i vel. Ám ami kor vis  sza tért
Csengerbe, nem volt, aki vár ja, csak az üres ház és az el tu laj do ní tott bú -
to rok hi á nya je lez te, hogy ré sze se lett a mo dern  ko ri tör té ne lem tra gé di -
á já nak. 

A csont sza bály ta la nul, de ös  sze forrt, azon ban a lel ke ha lá la nap já ig vi -
sel te a mauthauseni tra u mát. Ami kor pén tek es tén ként új há zas sá ga
egyet len gyer me ké nek fe jé re tet te ál dó ke zét, min dig a mauthauseni tra -
u ma le be gett a sze me elôtt. So ha nem fe lej tet te el. 

Az ô kezébôl más ként áradt az ál dás, az ô szá já ból min dig su gár zott a
sze re tet.

SCHÖNER ALFRÉD

Kéz a kéz ben, ös  sze fog va

HEISLER AND RÁS

Vis  sza néz ni a dombtetôrôl

bôl le het a leg töb bet ta nul ni. Mert
min den ne héz ség egy ben esély a
ki lá ba lás ra.

Jó zsef sze mé lyi sé gé nek fejlôdése
is pon to san ezt mu tat ja a Bib li á -
ban. A ko ráb ban csak sa ját ma gá -
val fog lal ko zó, má sok ban sa ját
cso dá ló it lá tó vagy remélô fi a tal a
tör té net so rán két al ka lom mal is
meg jár ta a mély sé ge ket. Egy szer a
gö dör fe ne kén, aho vá a test vé rei
lök ték, majd Potifár bör tön cel lá -
já nak sö tét jé ben. Jog gal hi het te,
nincs ki út, hogy éle te ott, a mély sé -
gek ben vé get ér, el pusz tul a ve -
rem ben vagy a bör tön ben, ahol
már bi zo nyá ra min den ki meg fe -
led ke zett ró la. Az tán a mély sé gek
után egy re ma ga sabb ra emel ke -
dett. Ké pes volt fel mér ni va lós
hely ze tét, sa ját felelôsségét ab ban,
aho vá ju tott, és így jobb em ber ré
vált. A kis sé önzô és el vi sel he tet len
fi a tal ból nagy vezetô lett. Iga zi,
mert ké pes sé vált má sok ál ma i ra is
fi gyel ni.

Kü lö nös ér té ke a hé ber Bib li á -
nak, hogy hôseit nem ide a li zál ja,
ha nem az em ber fejlôdésének esé -
lyét mu tat ja meg ne künk. Kö zös -
sé gi vezetôkként az ôszi ün ne pek re
történô fel ké szü lés kor ôszintén
kell vis  sza te kin te nünk ar ra az út -
ra, amit az el múlt esztendô so rán
be jár tunk. Az íté let nap ja ta lán
ezért egy ben az új já szü le té sé is.

Az 5781. zsi na gó gai esztendônk
is sok tépelôdést, meg ér tést és
felelôsségvállalást kí vánt – vagy
kí vánt vol na. Ne héz volt, mert vé -
gig kí sér te az egész ség ügyi vál ság,
az ag go da lom a tar tó san be zárt
zsi na gó gá kért, a he tek re be zárt is -
ko lá kért, a bent la ká sos in téz mé -
nye in kért és la kó i kért, az el múlt
évek ben re me kül ki épí tett tu risz ti -
kai te vé keny sé günk egyik nap ról a
má sik ra történô meg szû né sé ért, s
mi at ta az ellehetetlenülô pénz ügyi
hely ze tért. A ki ala kult krí zis hely -
zet ben a gyen gék belsô áru lá sá ért
és a mél tat lan külsô tá ma dá so kért.

A Mazsihisznek ebbôl a sö tét
verembôl kel lett fel tá pász kod nia s
új ra ki jön nie a fény re. Sok min -
dent vé gig kell gon dol ni, sa ját hi -
bá in kat ki ja ví ta ni, és min dig a kö -
zös ség ál ma it szol gál ni.

Erôsek va gyunk. So kat tet tünk
azért, hogy ebbôl a vir tu á lis
verembôl ki ke rül jünk. A le he tet -
len pandémiás kör nye zet ben ered -
mé nye ink ma gu kért be szél nek.

Rab bi ja ink ve ze té sé vel kö zös
imá in kat amíg kel lett, át tet tük az
online tér be. Kö szö net ér te a val lá -
si vezetôknek! Fo lya ma to san mû -
kö dött a krí zis me nedzs men tünk, s
ta lán en nek is köszönhetô, hogy

sem in téz mé nye ink ben, sem kö zös -
sé ge ink ben pandémiás góc nem
ala kult ki. Új szo ci á lis prog ra mo -
kat in dí tot tunk, mely ben a má so -
dik ge ne rá ció tag ja i nak, il let ve a
Covidban gaz da sá gi lag sé rült zsi -
dó csa lá dok nak tud tunk se gít sé get
nyúj ta ni. Kö szö net a Joint tá mo -
ga tá sá nak, ami lehetôvé tet te, hogy
ko ráb bi szo ci á lis ke re tün ket meg -
tíz sze rez zük! Gon dos kod tunk a-
zok ról a hittestvérekrôl, akik fi zi -
kai se gít ség re szo rul tak. Kö szö net
ön kén te se ink nek! Részt vet tünk a
nem ze ti oltakozási prog ram ban.

Több tíz ezer bu da pes ti pol gárt ol -
tot tunk be, zsi dó kat és nem zsi dó -
kat egy aránt. Kö szö net a Sze re tet -
kór ház tel jes ál lo má nyá nak, és itt
is az ön kén te sek nek! Em ber fe let ti
mun kát vé gez tek. Be fe jez tük a vi -
dé ki val lá si tu riz mus hoz kap cso ló -
dó GINOP-programunkat, épít jük
a kór há zun kat, át ad tuk a Rum-
bach ut cai zsi na gó ga épü le tét. Kö -
szö net a me nedzs ment nek ér te!

Mind eköz ben az online tér ben a
Mazsihisz ve ze té se fo lya ma to san
dol go zott. A mû kö dé sünk höz
szük sé ges dön té se ket meg hoz tuk.
El ké szült a zár szám adás, az új
költ ség ve tés, nem en ged tük, hogy
me gáll jon az élet kö rü löt tünk. El -
len áll tunk a külsô tá ma dá sok nak,
nem dôltünk be az ijeszt ge tés nek.
A Vezetôség tag jai erôsek és bát -
rak vol tak, kö szö net ér te!

Igen, az el múlt zsi na gó gai évet a
vál ság jel le mez te. De min den vál -
ság egy ben a vál to zás re mé nye.
Min den eset re ér de mes meg vizs -
gál nunk sa ját felelôsségünket
mind ab ban, ami tör tént ve lünk.
Fon tos len ne mind annyi unk nak
le von ni a ta nul sá go kat, de nem a
má sik, ha nem sa ját ma gunk hi bá i -
val fog lal koz ni, min den ki nek azt
kell jen ki ja ví ta ni. Lát ha tó an kö -
zös sé günk tar ta lé kai na gyok, nél -
kü lük nem tud tuk vol na az el múlt
esztendô aka dá lya it le küz de ni.

Ked ves Hit test vé re im! Ami kor
va la men  nyi ük nek tisz ta szívbôl
lösonó tajvó tikoszévut kí vá nok,
idén ezt rend ha gyó mó don te szem.

(Folytatás a 3. oldalon)

Makrisz Agamemnon: Mauthauseni em lék mû

2. Yoni ke ze
Yoni már Iz ra el ben szü le tett. Hé ber az anya nyel ve, de ma gya rul is be -

szél. Mind ös  sze hatesztendôs. Szü lei vi gyáz nak rá és kis öc  csé re, és biz to -
sít ják szá muk ra a felhôtlen gyer mek kort.

Felhôtlen gyer mek kor?
Nagy ap ja már más fél éve nem lát ta ôket, ez a pandémia idôszaka. Ko -

runk ban ez még is me ret len vi lág jár vány, amely nek be lát ha tat lan kö vet -
kez mé nyei let tek, és be lát ha tat lan kö vet kez mé nyei lesz nek.

Mind an  nyi an meg vi sel tek va gyunk. Itt hon és ott hon egy aránt.
Nagy ap ja, ahogy ezt ô is lát ta a szülôi ház ban, oda ül Yoni ágya mel lé,

és al vás elôtt el mond ja ve le az ôsi imád ság sza va it, az az krismelájnolnak:
él melechneemán, smá  Jiszráél... „Hû sé ges ki rály, Is te nünk, hall gasd meg
Iz ra el fo há szát!” Ru ti nos nak tûnô mon dat, amely nek azon ban min dig
van va la mi lyen ak tu a li tá sa. Így tör tént ez idén má jus ban, azon az omi nó -
zus na pon is. Fe szült ség gel te le az egész or szág.

Meg tá mad ják-e új ból Iz ra elt?
Dél után úgy hét óra fe lé, ami kor Pes ten ilyen tájt az Ima per cek kezdôd-

nek el Zoomon, fel zú gott a ször nyû em lé ke ket idézô szi ré na hang, je lez ve,
hogy ra ké ta tá ma dás ér te Iz ra elt Gá zá ból. A nagy pa pa, aki nek 56-os em -
lé kei vol tak, hi szen nyolc éves gyer mek ként vé szel te át a VII. ke rü let ben
az ak na tá ma dá so kat, fel ocsúd va a pil la nat okoz ta sok kos ká bu lat ból,
ma gá hoz szo rí tot ta a kis fi út, s ro han tak az eme le ten lévô óvó hely re. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Ami meg van ír va... – aki ezt haj to -
gat ja, azt va la mi kor fa ta lis tá nak ne -
vez ték. Ho lott egy hívô zsi dó em ber is
le het. Az elôttünk ál ló nagy ün ne pek
li tur gi á já nak leg drá ma ibb ré szé ben
ol vas suk: Rásesónekor ír ják be,
jankiperkor pe csé te lik le. Már mint
egy könyv be az em ber jövô évi sor sát.

Egy ko ri pro fes  szo rom me sél te.
Kohnnak meg van ír va, hogy jú ni -

us 15-én, 11 óra kor a Si ra tó fal nál
kell meg hal nia. Ne ki vi szont esze
ágá ban sincs Iz ra el be utaz ni. Jú ni us
ele jén kap egy sürgôs üze ne tet a fi á -
tól: Er zsi na gyon be teg, a vé gét jár ja,
lát ni sze ret ne té ged és el bú csúz ni.
Kohn ro han a jegy iro dá ba, ahol köz -
lik, jú li us vé gé re van csak hely. Kö -
nyör gés re fog ja a dol got, így meg -
ígé rik, hogy vá ró lis tá ra te szik. Ez zel
per sze nem éri be. Meg tud ja, hogy
egy ré gi ismerôse raj ta van a gé pen,
fel ke re si, kö nyö rög ne ki, hogy ad ja
át a he lyét. Nem! Mi u tán ígér és ad
egy na gyobb ös  sze get ne ki, meg kap -
ja a he lyet.

Így küzd(ünk) és harcol(unk) a
lehetôségért, a vég ze tért. Jú ni us 15-
én, 11 óra kor Kohn a Si ra tó fal nál
vis  sza ad ta lel két Teremtôjének.

Év ti ze dek kel ezelôtt ját szot tak egy
ju go szláv fil met (Rend szá ma H8),
ahol egy bu szos tár sas uta zás
résztvevôi na pon ta he lyet cse rél nek
kör be-kör be. A nar rá tor már az ele -
jén el mond ja, hogy a 2. sor ban ülôk
mind meg hal nak egy sze ren csét len -
ség be kö vet kez te kor.

Innentôl ar ról szól a film, ho gyan
ve sze ked nek, al ku doz nak az uta sok,
hogy azon a bi zo nyos na pon azok ra
a he lyek re ül hes se nek.

Mártírjainkra emlékeztünk 
a Kozma utcai temetôben

A Kozma utcai
temetôben megtartot-
ták a BZSH szokásos
központi rendezvé-
nyét, melyen mártír-
halált halt hittestvé-
reink emléke elôtt
tisztelegtek a megje-
lentek.

A megemlékezés
gyönyörû hegedû-
játékkal kezdôdött,
majd Mester Tamás,
a Budapesti Zsidó
Hitközség elnöke
mondott beszédet.

Ezután Jákov Ha-
dasz-Handelszman, Izrael Államának magyarországi nagykövete és dr.
Frölich Róbert országos fôrabbi szólt a holokauszt során elhunyt hittestvé-
reinkrôl. Fekete László fôkántor szívhez szóló zsoltárénekeit követôen min-
denki elhelyezte az emlékezés kavicsait. Eközben a Scheiber Sándor Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulói sorfalat álltak a mártíremlékmû elôtt,
jelezvén, hogy a zsidóságnak a borzalmak ellenére is van jelene és jövôje.

Végül természetesen elhangzott a gyászolók kádisa is.

Az igaz ság szol gál ta tás nak
nincs le já ra ti dá tu ma

Az igaz ság szol gál ta tás nak nincs le já ra ti dá tu ma, és az SS-elkövetôk
felelôsségre vo ná sa idôs ko ruk el le né re sem ér het vé get, vall ja a Nem zet -
kö zi Ausch witz Bi zott ság al el nö ke.

Mi köz ben Né met or szág ép pen ar ra ké szül, hogy bí ró ság elé ál lít son egy
100 éves fér fit ná ci há bo rús bû nök mi att, több tar to mány ügyé szei is be je len -
tet ték, hogy az egy tu ca tot is meg ha lad ja a szá ma a to váb bi gya nú sí tot tak nak,
akik el len nyo mo zást foly tat -
nak, tud ta meg a JTA nyo mán a
Ki bic.

Az ügyek több sé ge kon cent -
rá ci ós tá bo rok ôreivel kap cso la -
tos, aki ket gyil kos ság ban va ló
bûn ré szes ség gel vá dol hat nak,
mi u tán 2011-ben Mün chen ben
pre ce dens ér té kû íté let szü le tett
Ivan Demjanjuk ügyé ben.
Demjanjukot ak kor bûn ré szes -
nek ta lál ták kö zel 30 ezer zsi dó
meg gyil ko lá sá ban a meg szállt
Len gyel or szág sobibori ha lál tá -
bo rá ban.

Né met hír adás ok sze rint két
ügy ben már idén ôsszel
megkezdôdnek a tár gya lá sok.
Egy 96 éves nô Schleswig-
Holstein tar to mány ban áll majd bí ró ság elé, egy 100 éves fér fi pe dig a volt
ke let né met Bran den burg tar to mány ban lévô Neuruppin bí ró sá ga elôtt fog fe -
lel ni tet te i ért.

Eköz ben ki lenc má sik nyo mo zás és to váb bi hat elôzetes vizs gá lat van fo -
lya mat ban – nyi lat koz ta a Spi e gel ma ga zin nak Thomas Will, a ludwigsburgi
szék he lyû, ná ci bûn cse lek mé nye ket vizs gá ló köz pon ti hi va tal vezetôje. A
gyil kos ság és a gyil kos ság ban va ló bûn ré szes ség ugyan is olyan bûn cse lek mé -
nyek, ame lyek nem évül nek el.

Thomas Walther ügy véd, aki a Demjanjuk-perben a fel pe re se ket kép vi sel -
te, a Tagesspiegel cí mû na pi lap nak adott in ter jú já ban el mond ta, hogy ügy fe -
lei, a holokauszt túlélôi ugyan olyan idôsek, mint a vád lot tak, és so ha nem ad -
ták fel az igaz ság szol gál ta tás re mé nyét.

Mi u tán az év ele jén meg szü le tett a vád irat a 100 éves fér fi el len, a Nem zet -
kö zi Ausch witz Bi zott ság al el nö ke, Christoph Heubner az RBB rá dió hír adó -
já nak azt mond ta, hogy „az idôs túlélôk szá má ra ez a per is fon tos pél dá ja an -
nak, hogy az igaz ság szol gál ta tás nak nincs le já ra ti dá tu ma, és hogy az SS-
elkövetôk felelôsségre vo ná sa idôs ko ruk el le né re sem ér het vé get”.

Teszt, pró ba té tel, ki hí vás, meg pró bál ta tás stb. mind-mind szi -
no ni mái a hé be rül niszájon-nak ne ve zett fo ga lom nak. Men  nyi re
egy sze rû és unal mas len ne az éle tünk, hogy ha nem ta lál nánk
szem be ma gun kat fel ada tok kal, tesz tek kel, me lye ken túl kell
jut nunk. Az élet is ko lá já ban nem ka punk dip lo mát, ha tel je sí -
tünk bi zo nyos szá mú vizs gát. Azon ban – mint aho gyan az egyes
is ko lai tesz tek tel je sí té se ál tal is – fej leszt het jük ma gun kat.

Amen  nyi ben azt ál lít juk, hogy min den em ber éle té ben van nak
pró ba té te lek, meg pró bál ta tá sok, úgy gon dol juk, sen ki nem fog
vi tat koz ni ve lünk. A cikk ben a té mát zsi dó szemszögbôl is
igyek szünk be mu tat ni.

A Tó ra te le van pró ba té te lek kel, az egyes tör té ne te ken ke resz -
tül egyé ni vagy kö zös sé gi meg pró bál ta tá sok so rát ol vas hat juk.
Azon ban leg in kább Áb ra hám éle té vel szok ták kap cso lat ba hoz -
ni a niszájon fo gal mát. Áb ra hám 10 (le írt) pró ba té te len esett át
éle te fo lya mán. Amen  nyi ben azt néz zük, hogy 175 évig élt, ak -
kor az a 10 pró ba té tel nem is tû nik an  nyi ra sok nak, át la go san 17
és fél éven te egy. Azon ban a kép let kö zel sem olyan egy sze rû,
mint ahogy a ma te ma ti ka dik tál ná. A Pirké Ávot (Atyák szent
ta ní tá sai) is fog lal ko zik Áb ra hám pró ba tét ele i vel, a következôt
ír va: „Tíz meg pró bál ta tá son esett át Áb ra hám ôsapánk, és helyt -
állt va la men  nyi ben. És mind ez azért, hogy lás suk, mily nagy
volt az ôsatya sze re te te Is te ne iránt.” (Pirké Ávot 5:3)

Rámbám sze rint Áb ra hám tíz pró ba té te le a következô: 
1. Az Örök ké va ló ar ra szó lít ja fel, hagy ja el szülôföldjét, hogy

ide gen le gyen Ká na án or szá gá ban.
2. Ká na án ba ér kez vén, éhín sé get ta pasz tal.
3. Az egyip to mi ak el fog ják sze re tett fe le sé gét, Sá rát, és a fá -

ra ó hoz vi szik.
4. Áb ra hám na gyon rossz esé lyek kel néz szem be a négy és öt

ki rály csa tá já ban.
5. Fe le sé gül ve szi Hágárt, mi u tán nem szü le tett gyer me ke Sá -

rá tól.
6. Idôs ko rá ban ar ra szó lít ja fel az Ö.való, hogy me tél tes se kö -

rül ma gát.
7. Ávimelech, Gerár ki rá lya el ve szi Sá rát.
8. Az Ö.való ar ra szó lít ja fel, hogy küld je el Hágárt, mi u tán fia

szü le tik tôle.
9. Fia, Ismael el ide ge ne dik tôle.
10. Idôs ko rá ban a sze re tett nôtôl szü le tett gyer me ké nek

(Izsák) fel ál do zá sá ra szó lít ja fel az Ö.való (Ákédá).
Mint lát juk, Áb ra hám éle té ben sem szint ben, sem idôtartam-

ban nem egy for mák ezek a meg pró bál ta tá sok. Azon ban ha mis
ké pet ka punk, amennyi ben éle té ben csak a meg pró bál ta tá so kat
lát juk, és a sok jót, ami ér te, té ve sen el fe led jük. Áb ra hám éle te
csak egy pél da a sok tó rai szereplô kö zül ar ra, hogy sen ki nek
sem meg pró bál ta tá sok nél kü li a lé te.

A hé ber nyelv szép sé gei kö zé tar to zik, hogy min den szó
gyökbetûkbôl áll. A niszájon sza vunk betûibôl több má sik szó
ol vas ha tó ki. Meg ta lál ha tó ben ne a nész szó, mely nek két ér tel -
me van. So kak nak chanukka kap csán le het ismerôs az egyik je -
len tés, ez a cso da. A má sik je len té se pe dig az, hogy zász ló. Ho -
gyan kap cso lód hat az em ber éle té ben a meg pró bál ta tás hoz a
cso da, il let ve a zász ló? Az interneten szá mos ma gya rá zat ta lál -
ha tó er re a kér dés re. Mi ebbôl csak né há nyat emel nénk ki.

Christoph Heubner

Niszájon
Pró ba té te lek az em ber éle té ben

Tra gé di ák a tra gé di á ban
Egy hívô a buszszerencsétlenségrôl

Ami a kö zel múlt tra gi kus bal ese -
tét il le ti, a mé dia be szá molt ró la,
hogy a katasztrófa elôtt fél órá val a
sofôrök cse rél tek. Aki át vet te a ve -
ze tést, rö vi de sen ha lott lett. Az élet -
ben ma radt sofôr 70 éves édes any já -
nak ad ta szü le tés na pi aján dé kul ezt
az utat. Az anya egyi ke lett a kilenc
el hunyt nak. A fiú éle te vé gé ig ci pe -

li ezt a ter het. Az apa el mond ta,
hogy bár volt még egy hely a bu -
szon, de ô nem ment. Ott hon ma -
radt...

Mind eze ket vé let len nek is le het
ne vez ni. De a mon dást, mi sze rint a
vé let len nem más, mint Is ten in kog -
ni tó ban – ne héz cá fol ni.

(ká pé)

„Ah hoz, hogy túl jus sunk egy pró ba té te len, le kell gyôznünk
em be ri ter mé sze tün ket. Ami kor ezt meg tesszük, olyan szel le mi
tel je sít ményt érünk el, amely kí vül esik e vi lá gon. [...] Ami kor
túl ju tunk egy pró ba té te len, me ta fo ri kus ér te lem ben zász lót
emel he tünk haj la munk fe lett ara tott gyôzelmünkre.”1

Nem is le het ne na gyobb ak tu a li tá sa an nak, hogy a pró-
batételekrôl be szél jünk, mint most, hi szen egy kö zös tra u mán
es tünk át: a ko ro na ví rus mind an  nyi un kat pró bá ra tett, kit így, kit
úgy, de va la ho gyan min den kit érin tett. Má sutt a következô ma -
gya rá za tot ta lál tuk a „szó já ték ra”: „Ami kor túl ju tunk az egyes
pró ba té te le ken, ame lyek ál tal böl cseb bek, erôsebbek let tünk,
lét re hoz zuk a sze mé lyes zász lón kat, fel tár juk ön ma gunk egy ré -
szét. Ezt a zász lót az tán to vább ad juk! Ami kor ben ne va gyunk
egy niszájonban, fel te het jük ma gunk nak a kér dést: »Hogyan
szí ne zem ki ezt a zász lót, mi lyen szí ne ket használok?«”2

Chaim Luzzatto (Rámhál, 1707–1746) rab bi a következôt
mond ta a próbatételekrôl: „A kez det mun ka, de a vé ge aján dék.
Gyak ran szem be sü lünk olyan hely zet tel, amely egy hegy nek tû -
nik, és úgy érez zük, kép te le nek va gyunk meg mász ni. A pró ba -
té tel olyan pon tig nyújt min ket, amely meg ha lad ja di men zi ón -
kat. Ezen a pon ton kell el dön te nünk, hogy te szünk-e egy lé pést
elôre. Ami kor át ér tünk a hegy túl ol dal ára, az a csoda.”3

Ráv Eliyahu Dessler (1892–1953) a következôket mond ta a
meg pró bál ta tá sok kal kap cso lat ban: „Az egész élet egy nagy
teszt. Két em ber nem es het át ugyan azon a tesz ten, és sen ki sem
kap ja meg ugyan azt a pró ba té telt két szer. Lé tez nek olyan pró -
ba té te lek, me lyek a spi ri tu á lis ha tá runk fe lett he lyez ked nek el,
de olya nok is, me lyek e szint alatt ta lál ha tók. Ab ban a pil la nat -
ban, ami kor a jó és a rossz ösz tö ne ink ta lál koz nak egy kép ze let -
be li pá lyán, ak kor kezdôdik a tesztünk.”4

Rav Chaim Shmulevitz (1902–1979) is szá mos he lyen fog lal -
ko zik az em ber éle té ben meg ta pasz talt pró ba té te lek kel. A
következô for rást hoz za egy he lyen: „Bár el es tem, fel ál lok. Ha -
bár a sö tét ség ben ülök, az Ö.való szá mom ra a vi lá gos ság.” Navi
Micha (7:8)

Böl cse ink így ér tel me zik a fen ti mon da tot: „Ha nem es tem
vol na el, nem emel ked tem vol na fel. Ha nem ül tem vol na a sö -
tét ség ben, az Ö.való nem az én fé nyem len ne.” Rav Shmulevitz
a következô ma gya rá za tot ad ja: „A zu ha nás és a sö tét ség ben va -
ló ülés ar ra kész te ti az em bert, hogy meg lás sa az igaz sá got.
Csak a sö tét ség ál tal le het ér té kel ni a fényt.”5

Né hány pél da 
pró ba té te lek re a ma gyar 
és a vi lág iro da lom ból

A pró ba té tel fo gal má ra a ma gyar és a vi lág iro da lom ban is
szá mos pél dát ta lál ha tunk. Fôleg az epi kus mû vek ben sze re pel -
nek olyan je le ne tek, ame lyek ben a fôhôsnek fi zi kai vagy er köl -
csi ki hí vást jelentô pró bák nak kell meg fe lel nie, hogy kül de té sét
tel je sít hes se. Az an tik iro da lom ból jó pél da Ho mé rosz Odüs  sze -
i á ja, mely lé nye gé ben nem más, mint a fôszereplô ere jét és le le -
mé nyes sé gét pró bá ra tevô fel ada tok so ro za ta. Gon dol junk pél -
dá ul a szi ré nek éne ké re: csak az me ne kül het meg a ha lált jelen-
tô csá bí tás tól, aki – akár va la mi lyen trükk höz fo lya mod va – el -
len tud áll ni a kí sér tés nek.

A pró ba té tel kü lö nö sen ked velt mo tí vum a nép köl té szet ben
(pl. a nép me sék ben) és a né pi ih le té sû szép iro dal mi mû vek ben
is. Elég csak a ki rály szí ne elôtt megjelenô okos lány há rom fel -

ada tá ra gon dol nunk, vagy Petôfi Sán dor Já nos vi téz cí mû
elbeszélô köl te mé nyé re, mely szin tén a fôhôs meg an  nyi pró ba -
té tel ét kí sé ri vé gig.

Az er köl csi vagy tár sa dal mi kér dé se ket feszegetô mû vek ben
is ta lál koz ha tunk a pró ba té tel mo tí vu má val. Ezek ben a sze-
replôk nem fi zi kai erôvel vagy ra vasz ság gal meg old ha tó fel ada -
tok kal, ha nem er köl csi jel le gû dön té sek kel ke rül nek szem be.
Arany Já nos A wa le si bár dok cí mû bal la dá já ban a ki rály elé
szó lí tott éne ke sek ko moly mo rá lis dön tés hely zet be ke rül nek.
Vagy be hó dol nak a ki rály nak, s így mél tó sá gu kat ad ják fel,
vagy meg ta gad ják a ki rály dicsôítésére fel szó lí tó pa ran csot, de
az éle tük kel fi zet nek. Ugyan a bár dok egytôl egyig ki tar ta nak
meggyôzôdésük mel lett, nem min den iro dal mi mû ben az er köl -
csi leg he lyes dön té sek van nak több ség ben. Ma dách Im re Az
em ber tra gé di á ja cí mû drá má já ban Lu ci fer min den szín ben pró -
bá ra te szi a te rem tés ko ro ná ját képviselô Ádá mot, hogy be bi zo -
nyít sa, az em be ri ség ha nyat lás ra van ítél ve. A so ro za to san el bu -
kó Ádám már-már fel ad ná a küz del met, mi kor Éva vá ran dós sá -
gá ról ér te sül ve még is úgy dönt: a ku dar cok el le né re is meg éri a
küz del met.

Mit ta nul ha tunk ezekbôl az iro dal mi pél dák ból? Aho gyan azt
a zsi dó fi lo zó fia is több ször ki eme li, az élet meg pró bál ta tá sok
so ro za ta: akár meg fe le lünk egy pró bá nak, akár nem, min dig jön
egy következô fel adat, ami új esélyt ad a küz de lem re és ar ra,
hogy a ko ráb bi ak nál jobb, he lye sebb dön té se ket hoz zunk.

Konk lú zió
Ér de mes meg je gyez nünk, hogy a meg pró bál ta tás té ma kö re

vég te len. A Föl dön élt ös  szes em ber történetébôl ta nul ha tunk a
té má val kap cso lat ban. Je len írás ban a zsi dó ság és az iro da lom
szemszögébôl vizs gál tuk tü ze te seb ben a té mát, ter mé sze te sen
nem kimerítôen. Az élet min den területérôl hoz hat tunk vol na
pél dá kat. Elég csak a nem rég vé get ért To ki ói Olim pi ai Já té kok -
ra gon dol nunk, mely után szá mos vi lág sztár nak szem be kell
néz nie sa ját pró ba tét ele i vel.

Ös  sze fog la lás ként a következôket tud juk el mon da ni a
niszájonnal kap cso lat ban: Min den kit érint, vi szont az, ki ho -
gyan éli meg, az egyé ni és egye di fel fo gás kér dé se. Lé tez nek
olyan pró ba té te lek, me lyek majd nem min den ki szá má ra ki hí -
vást je len te né nek, ez zel szem ben olya nok is, me lyek egye sek
éle té ben meg sem kot  tyan nak, míg má sok nak igen ko moly meg -
mé ret te tést je len te nek. Ar ra is ke res tük a vá laszt, ho gyan le het
kön  nyeb ben át vé szel ni a pró ba té te le ket. A mo dern pszi cho ló gia
szá mos té má val kap cso lat ban al kal maz za a tu da to sí tás fo gal -
mát. Amen  nyi ben tu da to sít juk, hogy épp egy meg pró bál ta tá son
me gyünk ke resz tül, ta lán egy sze rûbb meg bir kóz ni ve le.

Fel hasz nált for rá sok:
https://www.aish.com/f/hotm/Better-or-Bitter.html
No two tests are the same; Mispacha online

https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.5.3?vhe=Torat_Emet_35
7&lang=bi&p2=Sheet.47830.12&lang2=en&w2=all&lang3=en

Mik lós Dó ri – Nagy Dá ni el

1 https://www.aish.com/f/hotm/Better-or-Bitter.html
2 https://www.aish.com/f/hotm/Better-or-Bitter.html
3 https://www.aish.com/sp/so/87799632.html
4 https://mishpacha.com/blueprint/
5 https://mishpacha.com/blueprint/
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Hochberger Lász ló fôrabbi úr 30. Jahrzeitja

A mi La ci bá csink

A ki rály és a ha lál an gya la

A Ma gyar Ér dem rend tisztikeresztje
ki tün te tés ben ré sze sült 
Kar dos Pé ter fôrabbi

Kar dos Pé ter fôrabbi a Ma gyar Ér dem rend tisztikeresztje ki tün te tést
kap ta au gusz tus 20-a al kal má ból. Kar dos Pé ter 1991 óta fôszerkesztôje
az Új Élet nek, amely a ma gyar zsi dó saj tó tör té net leg hos  szabb ide je meg-
jelenô or gá nu ma: 1945 óta lát nap vi lá got fo lya ma to san.

A Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség zug lói temp lom kör ze té nek fôrabbija, az Új
Élet cí mû új ság fôszerkesztôje a ma gyar or szá gi zsi dó kö zös ség ér de ké ben
vég zett oda adó mun ká ja el is me ré se ként ve het te át a ma gas ran gú el is me rést
Gu lyás Gergelytôl, a Mi nisz ter el nök sé get vezetô minisztertôl Bu da pes ten, a
Károlyi-Csekonics Pa lo ta-együt tes ben 2021. au gusz tus 20-án.

Szívbôl gra tu lá lunk az el is me rés hez.

Fo tó: Bruzák No é mi / MTI

Hochberger Lász ló 1977-ben

HEISLER AND RÁS

Vis  sza néz ni 
a dombtetôrôl

(Folytatás az 1. oldalról)
Olyan zsi na gó gai év áll ugyan is

mö göt tünk, mely ben min den ma -
gyar csa lád ott ho ná ba egy ki csit
be köl tö zött a fé le lem. Csak re mél ni
me rem, hogy az 5782. esztendô a
Teremtô se gít sé gé vel kön  nyebb
lesz. Fon tos nak, szép nek és meg ha -
tó nak tar tom az Iz ra e li Fôrabbi-
nátus ál tal a pandémia ki tö ré se kor
szer kesz tett és Erecben ma már
rend sze re sen el hang zó ima ma gyar
for dí tá sá nak szö ve gét:

„Le gyen aka ra tod sze rint, Is te -
nünk, Vi lág al ko tó ja, aki nek ir gal -
má val és sze re te té vel te lis-te le az
egész Föld.

Vi gyázz re ánk, és védj meg ben -
nün ket min den betegségtôl, csa -
pás tól, jár vány tól, s min den be teg -
nek, akik megfertôzôdtek és akik
sú lyos fáj dal mak kal küz de nek,
mielôbb küldj tel jes gyógy ulást.

Min den ha tó Is te nünk, Ti éd a
nagy ság és a dicsôség, és a Te ke -
zed ben van min den em ber sor sa.

Hall gasd meg imán kat, mert Te
vagy, aki fi gyelsz ránk, és óvj ben -
nün ket.

Le gye nek ked ve sek szí vünk kí -
ván sá gai elôtted, mert Te vagy az,
aki meg hall ga tod a hoz zád esdek-
lôk imá ját. Ámen.”

SCHÖNER ALFRÉD

Kéz a kéz ben, 
ös  sze fog va
(Folytatás az 1. oldalról)

Yoni nem ér tet te, hogy mi van a vi lág gal.
Délelôtt még felhôtlenül ját szott, meg mász ta a ját -

szó tér ös  szes „csú csát”, dél után pe dig a nagy pa pa szo -
ron gás sal, de meg in gat ha tat lan hit tel szo rí tot ta ma gá -
hoz uno ká ját. A gye rek gör csö sen ka pasz ko dott nya -
ká ba, ki csiny ke zei nyo mot hagy tak a bôrön. Majd
csend ben azt kér dez te: „Pa pa, ma es te is kris-
melájnolunk?” S ak kor ott, rend ha gyó mó don a bom -
ba biz tos lépcsôházban, egy más fü lé be sut tog ták: él
melechneemán: Semá Jiszráél.

Né hány perc, s meg sza kadt az ide ge ket bor zo ló szi -
ré na. A kis fiú el eresz tet te nagy ap ja nya kát, s fel-
hôtlenül ját szott to vább, mint ha mi sem tör tént vol na.
A nagy pa pa e megrendítô né hány perc alatt a nagy -
ün ne pi mon dat ra gon dolt, amely az ávodá-ban, a jom
kippuri fôimádságban a fôpap szá já ból hang zott el a
Sá ron völ gyé ben la kó kért:

„Atyánk, Ki rá lyunk, add, hogy há za ik ne le gye nek
sír ja ik ká!”

Iz ra el tûz alatt
(ar chív fo tó az iz ra e li TV-bôl, a szerzô fel vé te le)

3. Egy em ber ként, kéz a kéz ben
Hos  szú hó na pok óta arat a pandémia. Még is, bíz va

a Teremtô vég te len jó sá gá ban, imád ko zunk, és kéz a
kéz ben, ös  sze fog va re mény ke dünk.

A nagy ün ne pi imád sá gok kü szö bén kö szön töm az
ol va sót, és kí vá nok to váb bi al ko tó kész sé get, hos  szú
kre a tív évtizedeket. Mint a tör té nel mi sö tét ség ben a
fák lya, vi lá gít son a ma gyar zsi dó ság, szór ja iga zán a
de rû, az op ti miz mus és mindenekelôtt a Tó ra vi lá gos -
sá gát, amely nem csak fényt áraszt, ha nem egy ben a
lé lek me le gét is át plán tál ja az ar ra áhí tók nak.

A Szent föld áhí tat tal te li at mosz fé rá ja, a kö zös sé gi
ér zés ere je has sa át az em lé ke ket, s legyen for rá sa az
elkövetkezendô idôszak lel ki és szel le mi épít ke zé sé -
nek.

„Mi kor a fôpap ki jött a Szen tek Szentélyébôl, így
imád ko zott.”

„Le gyen a Te aka ra tod, Is te nünk, ôseink Is te ne,
hogy ez az év ja vunk ra és né ped, Iz ra el ja vá ra vál jon!

Le gyen a Tôled jövô bol dog élet éve, a har mat és az
esô éve, oly év, mely ben bû ne ink mind en gesz te lést
nyer nek!

Egy em ber ként, kéz a kéz ben

Oly év, mely ben meg ál dod ke nye rünk és vi zünk!
Oly év, mely ben ir gal mad meg nyil vá nul irá nyunk -

ban!
Bé kes ség s nyu ga lom éve, oly év, amely ben fel tá rod

elôttünk ja va id kincs tá rát, amely ben Iz ra el fi ai nem
szo rul nak sem egy más ra, sem más nép re, mi vel ál dá -
sod ad tad ke zünk mun ká já ra!”

A fôünnepi muszáf ima gon do la ta i val kö szön töm
drá ga test vé re i met, és kí vá nok Iz ra el ös  szes sé gé nek

bé kés, nyu ga lom ban eltöltendô új zsi na gó gai esz-
tendôt!

A máramarosszigeti háchám
Drimmer Miku ta ní tá sa, amit rab bi
Ben já min Po lák tól hal lott.

Ros hodes elul volt, ami kor el -
mond ta...

A ki rály egy es te ült szo bá já ban,
ami kor va la ki ko po gott az ab la kon.

Ki né zett, de oda kint sö tét ség volt,
így nem lát hat ta, ki ko po gott. 

– Ki vagy? Mit akarsz? – kér dez te. 
– Én va gyok a ha lál an gya la. Há -

rom nap múl va ér ted jö vök: meg kell
hal nod.

A ki rály na gyon meg ijedt. Hí vat ta
or szá ga böl cse it, va rázs ló it. El mond -
ta, mi tör tént, kér te ta ná csu kat, kér te,
ta lál ja nak egy he lyet, aho va el búj hat
a ha lál an gya la elôl!

Ös  sze néz tek a böl csek, a va rázs -
lók, de egyi kük sem hal lott ró la,
hogy lé tez ne ilyen hely. Nem tud ták,
ho vá le het el búj ni, ahol nem ta lál ja
meg a ha lál an gya la.

Ek kor elôállt az öreg ker tész. 
Mond ta: – Ki rá lyom! Én már ki -

rály nagy apád ide jén is itt szol gál tam
a pa lo ta kert jé ben. Nézd! A ki rá lyi
pa lo ta pin cé je mé lyén van egy tit kos
já rat. Sen ki sem tud ró la, csak én. A
já rat el van tor la szol va egy ke rek
kôvel. Azt el gör get ve az út egy tit -
kos bar lang ba ve zet. Gye re ve lem,
oda visz lek, és meg búj hatsz a sö tét
bar lang mé lyén.

Meg örült a ki rály, re mény ség töl -

töt te el a szí vét. Meg bí zott öreg ker -
té szé ben.

A har ma dik es te a ki rály iz ga tot tan
vár ta az öre get. A szol ga jött, és kér -
dez te: – Fel vagy ké szül ve, hogy kö -
vess a tit kos hely re?

A ki rály igenlôen bó lin tott, és
csend ben kö vet te az öre get. Le men -
tek a pin cé be, és va ló ban egy ke rek
kô állt a mély ben. El gör get ték a kö -
vet, és be ju tot tak egy bar lang ba.
Még so ká ig men tek egy re és egy re
mé lyebb re. Vé gül el ju tot tak egy
hely re, ahol a ki rály meg hú zó dott a
sö tét ben. Telt-múlt az idô, és egy szer
csak vé ge lett a nap nak. A ki rály fel -
lé leg zett! Há lás va gyok, szol gám,
há lás va gyok, hogy le hoz tál ide. Há -
lás va gyok, hogy el rej tet tél. El múlt a
nap! Meg me ne kül tem, mert itt nem
ta lált meg a ha lál an gya la.

Mi re az öreg szol ga: – Té vedsz,
ki rá lyom! Té vedsz, ha azt hi szed,
hogy el le het rejtôzni a ha lál an gya la
elôl!

Én va gyok a ha lál an gya la!
Háchám Drimmer mi u tán el mond -

ta a tör té ne tet, még hoz zá tet te:
Azért a tan me se, mert elul hon ap ja

van! Nem so ká ra mond juk az ün ne pi
imá ban:

„De a bûn bá nat, az ima és a jó -
té kony ság el há rít ják a rossz vég -
zést.”

Szerdócz Er vin

Rajs hásónókor lesz 30 éve, hogy Hochberger Lász ló fôrabbi úr (ne kem
csak La ci bá csi) nincs kö zöt tünk. Min den év ben ilyen kor a fü lem be cseng a
mon da ta, amit az esküvônkön mon dott: „Há lát adok az Örök ké va ló nak, hogy
ezt a na pot meg él tem.” Én is há lát adok az Örök ké va ló nak, hogy Ô adott min -
ket ös  sze. Mi vol tunk az utol só pár, aki re ál dá sát ad hat ta. Ak kor nem gon dol -
tam, hogy töb bet nem fo gunk ta lál koz ni Ve le. Na gyon meg rá zott a tá vo zá sa.

Több rab bi is mert en gem és a csa lá do mat, de Hochberger fôrabbi úr ral a
kap cso lat egész más volt. A pes ti bér ház ban a mi la ká sunk fe lett la kott La ci
bá csi, Ilon ka né ni és a ma mi (La ci bá csi anyu ká ja) 1970-ig. Mi ott hon vol -
tunk ná luk is. Ha be fe jez tük a szédert, mi, gye re kek (test vé rem mel, Györ gyi -
vel) ro han tunk fel a má so dik eme let re, hogy még ott is részt ve gyünk – leg -
alább a vé gén. Fe lejt he tet len él mény volt.

Édes any ja na gyon idôs volt, így La ci bá csi púrimkor a sul után ott hon is
fel ol vas ta a megilát. Mi azon is részt vet tünk. A sá besz dél után egy ré szét is
együtt töl töt tük. Sze re tett vic cel ni, és ve le is le he tett vic cel ni. Nagy ma mám
és Hochberger né ni kö zött is szo ros kap cso lat volt.

La ci bá csi or to dox csa lád ban szü le tett. Po zsony ban és más jesivákban sa já -
tí tot ta el val lá si tu dá sát. „Már 8 éves ko rom ban kis rab bi nak hív tak” – me sél -
te. Késôbb a Rabbiképzô fa lai kö zött vé gez te ta nul má nya it.

Oros há zán, Bu dán (a lágy má nyo si kör zet ben), Er zsé be ten és más pe rem ke -
rü let ben is funk ci o nált. Utol só év ti ze de i ben a Hu nya di té ri kör zet ben fej tet te
ki ál dá sos te vé keny sé gét.

La ci bá csi so kak szak mai tá ma sza volt. Hit köz sé gi vezetôk kér ték ki a ta -
ná csát val lá si kér dé sek ben, mert tud ta a hálóchet és is mer te az au ten ti kus 
ma gyar zsi dó ha gyo mányt.

Idôsödô holokauszttúlélôk kö zös sé gét ve zet te. Ô ma ga is ré sze se volt a
mun ka szol gá lat pok lá nak, de élet vi dám ka rak te rét és jám bor hi tét nem en ged -
te meg csor bí ta ni. Tal mud-tó ra di ák jai – a Hu nya di té ren és az An na Frank
Gim ná zi um ban – so ha nem gon dol ták, hogy szeretô és viccelôdô val lás ta ná -
ruk mi ken ment ke resz tül.

Rab bi mi vol tát hi va tás nak te kin tet te, és nem kar ri er nek. So kan for dul tak
hoz zá lel ki tá maszt ke res ve. La ci bá csi min dig, a nap min den órá já ban elérhetô
volt. Kész sé ge sen és sze re tet tel állt idôsebbek és fi a ta lok ren del ke zé sé re. Amit
tett má so kért, azt ön zet le nül tet te, kö szö ne tet és el is me rést nem vár va.

Egy in ter jú ban így nyi lat ko zott: „Re mé lem, hogy ha lá lom ban egy szer en -
gem is el si rat nak, ma rad utá nam jó em lék, ame lyért ér de mes volt meg szü let -
nem.”

Er re csak azt tu dom mon da ni, hogy ér de mes volt, és kö szön jük az Örök ké -
va ló nak, hogy a kö ze lé ben nôhettünk fel. Bi zony még 30 év után is fáj, hogy
nincs kö zöt tünk.

Em lé két sze re tet tel ôrizzük!
Im rei (Frank) Ági
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Az an ti sze mi tiz mus min den idôk-
ben a leg na gyobb au to ri tás ra tá -
masz ko dik. A val lás ra az ókor ban,
a tu do mány ra a mo dern kor ban, és
az em be ri jo gok ra nap ja ink ban.
Mi ért te szünk en  nyi erôfeszítést,
hogy ki pé céz zünk egy cso por tot? –
A Jerusalem Post pub li cisz ti ká ját
ajánl juk.

Mind an  nyi an egyet ér tünk ab ban,
hogy az an ti sze mi tiz mus rossz. Az
em be re ket ke vés bé va ló szí nû, hogy
el csá bít ja ez a gyû lö let, mert mind -
an  nyi an tud juk, ho vá ve zet.

De az an ti ci o niz must nem te kint jük
ugyan an nak a ka te gó ri á nak. Ôszinte
be széd nek, igaz ság nak van ál cáz va.

Pe dig ha ös  sze vet jük az an ti sze mi -
tiz mus kez de te it az an ti ci o niz mus sal,
a ha son ló sá gok szembetûnôek. A 19.
szá zad ban a zsi dó kat sze mi ták nak ne -
vez ték ud va ri a san, de ezen sem mi
egye bet nem ér tet tek, mint azt, hogy
zsi dók.

A Szov jet uni ó ban, amely azt ál lí tot -
ta, hogy nem törôdik az em be rek vagy
a val lá sok kö zöt ti kü lönb sé gek kel, a
zsi dó kat ci o nis ták nak hív ták, nyu ga -
ton meg a ci o niz must ma csu pa utá la -
tos tu laj don ság gal ru ház zák fel.

A ke resz tény Eu ró pá ban Krisz tus-
gyil ko sok vol tunk. A ná cik szá má ra
tisz tá ta lan faj. A szov je tek szá má ra
ka pi ta lis ták vol tunk. És ma, ami kor a
vi lág leg na gyobb bû nei a rassz iz mus
és a gyar ma to sí tás, a zsi dó kol lek tí vát
a fe hér felsôbbség végsô bás tyá ja ként
ha tá roz zák meg, Iz ra elt pe dig bûn ben
szü le tett ál lam nak te kin tik.

Az an ti sze mi tiz mus min den idôben
a leg na gyobb au to ri tás ra tá masz ko -
dik. Ez volt a val lás az ókor ban, a tu -
do mány a mo dern kor ban, és ez az
em be ri jo gok nap ja ink ban.

Csak a val lá si tan ra va ló hi vat ko -
zás sal le het a 12. szá zad ös  szes zsi dó -
ját Jé zus gyil ko sa ként em le get ni,
1000 év vel ha lá la után. A zsi dó kat
csak az el ve te mült tu do mány te kin té -
lyé re va ló hi vat ko zás sal le het vá dol ni
a fa ji tisz ta ság ve szé lyez te té sé vel. Iz -
ra elt és a ci o niz must, a zsi dó fel sza ba -

Uk raj na: jö het nek a be ol tott
zsi dó za rán do kok

Uk raj na meg en ge di, hogy a be ol tott za rán do kok el lá to gas sa nak
Umányba, a hí res chászid mes ter, a breszlávi Náchmán rab bi sír já hoz
még a ros hásáná ün nep elôtt – kö zöl ték a ha tó sá gok.

A be je len tés a fertôzések drá mai nö ve ke dé se kö ze pet te ér te Iz ra elt, ahon -
nan a leg több za rán dok ké szül Umányba. Már at tól tar tot tak, hogy Uk raj na a
Covid-19 vi lág jár vány mi att eb ben az év ben sem en ge dé lye zi a be uta zást, ír -
ja a Szom bat.

„Je len leg az uk raj nai jár vány ügyi hely zet, a vi lág szer te ta pasz tal ha tó ma -
gas ol tá si arány és az ün nep re történô megfelelô fel ké szü lés lehetôvé te szi a
za rán do kok fo ga dá sát” – mond ta Igor Kuzin egész ség ügyi mi nisz ter he lyet tes.

A jár vány elôtt éven te mint egy 30 ez ren vet tek részt a za rán dok la ton
Náchmán rab bi sír he lyén. A 18. szá zad ban élt bölcs ta ní tá sa it kü lö nö sen a
breszlávi chászid kö zös ség kö ve ti.

Ta valy Iz ra el és Uk raj na is olyan in téz ke dé se ket ve ze tett be, ame lyek meg -
aka dá lyoz ták a za rán dok la tot a leg több résztvevô szá má ra. Né hány chászid
még is meg pró bál ta meg ke rül ni a ti lal ma kat, és több szá zan gyûl tek ös  sze a
fe hér orosz ha tá ron, ahon nan si ker te le nül pró bál tak át jut ni Uk raj ná ba.

A je len leg ér vény ben lévô iz ra e li in téz ke dé sek ér tel mé ben az or szág ál lam -
pol gá rai ki utaz hat nak Uk raj ná ba, de ha za té ré sük után két hét ka ran tén vár rá -
juk. Uk raj ná ban a külföldrôl be uta zók nak nem kell ka ran tén ba vo nul ni uk,
elég egy ne ga tív Covid-tesztet pro du kál ni.

Az uk rán egész ség ügyi ha tó sá gok kon cent rált védôoltási kam pányt in dí tot -
tak Umányban, amely nek cél cso port ja a za rán do kok nak szol gál ta tást nyúj tók,
va la mint az egész ség ügyi dol go zók.

A za rán dok lat csúcs pont ja ros hásáná ün ne pe lesz, amely idén szep tem ber
6-8. kö zé esik. Az uk rán rendôrség rend sze re sen járôrözik majd Umányban
an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a za rán do kok be tart sák az elôírt kö zös sé gi
tá vol sá got.

ZA RÁN DOK LA TOK

Nagykálló
Évrôl év re ez rek za rán do kol nak el az egy ko ri hí res rab bi sír já hoz. Ilyen kor

min dig cso dá lom, hogy az el szár ma zot tak – köz tük fi a ta lok – mi lyen tisz tán
be szé lik a ma gyar nyel vet. A kül föld ön élô zsi dó ság ezen igé nyét fel is mer ve
in dult el a za rán dok utak szer ve zé se és kezdôdtek épít ke zé sek, hogy az ide-
jövôk pi he né sét, imád ko zá si lehetôségét biz to sít sák. En gem csak ezen épü le -
tek ki hasz nált sá ga és mû köd te té se fog lal koz tat. Mi len ne, ha holt sze zon ban
zsi dó fi a ta lok tá bo ro zá sá ra is al kal mas sá ten nék e he lye ket?

Idén ilyen épít ke zés volt Nagykállóban is, hisz Taub Izsák cso da rab bi a te -
le pü lés ne vét be ír ta a zsi dó ság tör té ne té be. Iz ra el ben ma is van nagykállói kö -
zös ség, mely nek rab bi ja – a cádik le szár ma zott ja – nem rég hunyt el. De mi -
lyen ér de kes, hogy Taub Izsák ha lá la után is volt itt nagy zsi dó élet hí res rab -
bik irá nyí tá sá val, akik nek nyug he lyei az ál lo más mel let ti temetôben ta lál ha -
tók, cso da szép, egye di sír kö vek kel.

A za rán do kok min dig fel idé zik a rab bi em lé két, s olyan tör té ne tek is elô-
kerülnek, ame lye ket csak a nép ha gyo mány ôriz, va lós alap juk nin csen. Mi -
lyen jó len ne, ha a nagykállói rab bik és a kö zös ség tör té ne tét va la ki meg ír ná,
mert so kan úgy gon dol ják, Taub Izsák ha lá lá val meg szûnt a zsi dó élet.

Úgy gon dol tam, hogy el be szé lé sek és ku ta tá sok alap ján be mu ta tom az éle -
tét, s így ol vas ha tó lesz, mi ért ma radt fenn e rab bi em lé ke.

Nagykálló a 18. szá zad ban Sza bolcs vár me gye szék he lye volt. 1751-ben itt
szü le tett sze gény zsi dó csa lád ban Taub Izsák cso da rab bi, akirôl már éle té ben
le gen dák ke ring tek. Négy éves ko rá ban el vesz tet te édes ap ját, így a hé ber ábé cé -
re édes any ja, Reisel ta ní tot ta. Li ba pász tor ko dás sal fog la ko zott 15 éves ko rá ig.

Ab ban az év ben jött pénz gyûj tés cél já ból Ma gyar or szág ra rab bi Léb
Száráhsz. Az öreg rab bi ki fá radt, és Nagykálló kö ze lé ben ár nyé kos he lyet ke -
re sett. Ott ál lott meg, ahol Taub Izsák vi gyá zott el tik kad tan ju ha i ra. A rab bi
fü lét meg ütöt te a gyer mek vé kony hang ja: „Ribajnaj sel Ajlom! Du auch ein
paar Schéfelech, gib sie her, ich well sie Dir hüten... Gott, süsser gott, ich hab
Dich so lieb.” (Drá ga jó Is te nem, Vi lág Ura! Ha ne ked is van egy pár bar -
mocs kád, csak add ide, én ôrzôm ne ked ôket... Édes Is te nem, úgy sze ret lek.”)

Az idôs rab bi el cso dál ko zott e sza vak hal la tán, oda ment a gyer mek hez, és
meg kér dez te, hogy ki nek a fia. „Reisel fia va gyok, apám há rom éve meg halt”
– mond ta, s el ve zet te az öreg rab bit any já hoz, aki ép pen ebé det ké szí tett a
kony há ban. A fiú ami kor az ide gen nel be lé pett, így szólt: „Anyu kám, egy sak -
ter jött, aki be szél ni akar ve led.” (Min den hos  szú ka bát ban já ró zsi dó ban az
idôben sak tert sej tet tek.) „Jöj jön, szí ve sen lá tom ebéd re” – fe lel te az as  szony.
„Nem ebé del ni jöt tem. Kü lön ben nem is va gyok sak ter, ha nem Len gyel or -
szág ból va ló rab bi, aki nek meg nyer te tet szé sét a fia. Ta ní ta ni fo gom, rab bit
csi ná lok belôle.” Az a gon do lat, hogy a fia rab bi lesz, öröm kön  nye ket csalt az
anya sze mé be, s be le egye zé sét ad ta, hogy a ven dég ma gá val vi gye Izsá kot.

A rab bi is örült, hogy si ke rült „egy nagy lel ket” fel fe dez nie. Ami kor
Nikolsburgba ér tek, bú csút vett a gyermektôl. Izsák rab bi Smelke há zá ba ke -
rült, aki szí ve sen be fo gad ta, s ta ní ta ni kezd te. A fiú te het sé ges nek bi zo nyult,
s ál ta lá nos fel tû nést kel tett a vá ros ban. Tíz év után ta ní tó ja, mi vel tó rát már
ele get ta nult, Lizsenszkbe küld te, ahol a nagy rab bi tól is ten fé lel met ta nul hat.
Elimelech is öröm mel fo gad ta, öt évig ta ní tot ta, majd ha za küld te édes any já -
hoz, aki már eped ve vár ta.

Ha tal mas tu dás sal és rabbidiplomával tért vis  sza Nagykállóba. Ki ne vez ték a
vár me gye fôrabbijának. Hit, meggyôzôdés és erô su gár zott lényébôl. Tiszt sé -
gét negy ven éven át töl töt te be. Ô a ma gyar or szá gi chászidizmus meg ala pí tó -
ja. Meg ta ní tot ta az ad dig zárt kö zös ség ben élô hí ve it a bé kés egy más mel lett
élés re. A más ság el fo ga dá sá ra biz tat ta azo kat, akik ad dig még sa ját szom széd -
ju kat sem is mer ték. Ô ve zet te be elsôként a ma gyar nyel vû ige hir de tést, s köz -
ada ko zás ból in téz mé nye ket ho zott lét re. 1800-ban zsi na gó gát és is ko lá kat lé -
te sí tett, 1814-ben pe dig se gít sé gé vel nyílt meg a vár me gye elsô kór há za.

Ter mé sze tes élet böl cses ség gel meg ál dott, ta ní tó szán dé kú gon dol ko dó volt,
s egy né pi es irány zat meg ala pí tó ja lett, mely a ha gyo má nyok sze rint a bib li -
ai idôkben lé te zett. Az élet legfôbb fel ada tá nak a har mo ni kus öröm ér zés ben
va ló meg tisz tu lást hir det te, amit belsôleg át élt lel ke se dés ré vén ér het el az
em ber. Kuthy Jó zsef sza bó mes ter 1879-ben ké szült le írá sa ma radt meg ró la:
„Tér dig érô nad rá got, plundrát vi selt, és fe hér ha ris nyát, csa tos cipôt. Ma gas,
erôs al ka tú volt a rebbe, nagy hom lok kal, okos sze mek kel, ame lyek min dig
mo so lyog tak. Fo lyé ko nyan be szélt ma gya rul. Okos, prak ti kus em ber volt, aki
szá molt az em be rek gyar ló sá gá val, s is mer te gyen gé i ket.”

A ma gyar nép dal ok ból ki hal lot ta né pe fáj dal mát és meg vál tás vá gya it. Ilyen
dal la mo kat éne kel het tek egy kor Iz ra el gyer me kei „a ba bi ló ni ai vi zek mel -
lett”. A Szól a ka kas már kez de tû nép dalt a zsi dó ság me lan kó li á ját kifejezô
hé ber mo tí vu mok kal szôtte át, s szö ve gét is ki egé szí tet te.

Ádár hó 7-én szü le tett, és e na pon is halt meg Mó zes, min den prof éták aty -
ja, s ugyan ezen a na pon halt meg Taub Izsák is 5581-ben.

1821. már ci us 11-én – 200 év vel ezelôtt – 70 éves ko rá ban Is ten vis  sza hív -
ta. A cso da rab bi meg hagy ta, hogy az öreg temetô be já ra tá val szem ben he -
lyez zék nyu ga lom ra, és ô le gyen a temetô utol só ha lott ja. A sír kert be az óta
sem te met tek. Nyug he lye za rán dok hely, csodatevô ere jé ben má ig hisz nek,
sok meddô nô és be teg ke re si fel sír ját, ál dás ban, gyógy ulás ban re mény ked -
ve.

Sír fel ira ta a következô: „Itt nyug szik urunk és ta ní tó mes te rünk, aki 40 éven
át ta ní tot ta a zsi dó né pet igaz ság ra... má so dik Ádár 7-én hunyt el, va sár nap, a
Te rem tés 5581. évé ben. Tu dott ta nul ni tal mu dot, és ren des zsi dó volt.”

Le gyen em lé ke ál dott!
Hal mos Sán dor

Umány: chászid zsi dók imád koz nak Náchmán rab bi sír ja kö ze lé ben 2006-
ban Taub rab bi sír ja

Ho gyan mû kö dik ma
az an ti sze mi tiz mus

dí tó moz gal mat csak az em be ri jo gok
el tor zult ér tel me zé sé re va ló hi vat ko -
zás sal le het e jog leg na gyobb
megsértôinek te kin te ni. Csak en nek a
tor zí tás nak kö szön het jük, hogy so kak
sze rint épp azok az em be rek áll nak a
kétállami meg ol dás út já ban, akik fo -
lya ma to san egyet ér tet tek az zal, hogy
Erecet zsi dó ál lam ra és pa lesz tin ál -
lam ra kell osz ta ni.
Mi ért van szük ség ar ra, hogy en  nyi
ener gi át öl jünk egy cso port ki pé cé -
zé sé be?

Mert az em be rek nek szük sé gük van
a bûn bak ok ra, és va la mi ért ez a vá -

lasz tás túl sok szor esett a zsi dók ra. A
kö zép ko ri ke resz tény ség szá má ra a
bru tá lis vi lág és az üd vös ség kö zött
áll tunk. Né met or szág és Eu ró pa szá -
má ra kö zöt tük és a dicsôség kö zött
áll tunk. Sztá lin szá má ra köz te és egy
kom mu nis ta utó pia kö zött áll tunk.

Az an ti sze mi tiz mus, csak úgy, mint
az an ti ci o niz mus, a zsi dó kat is ar ra
csá bí tot ta, hogy fel ad ják vé del mü ket
és iden ti tá su kat azért, hogy el fo gad -
ják ôket. Né met or szág ban a zsi dók -
nak azt mond ták: ha jó faj ta zsi dó
vagy, aki az elsô vi lág há bo rú ban Né -
met or szág ért har colt, ak kor meg kí mé -
lünk. Nem így lett.

A zsi dó kat ma nap ság egy re ke vés bé
ked ve lik a ha gyo má nyos ott ho nuk nak
szá mí tó li be rá lis po li ti ká ban és a
prog res  szív kö zeg ben, ahol ré gen élen
jár tunk an nak ér de ké ben, hogy nem -
csak a sa ját kö zös sé günk nek, ha nem
má sok nak is vál to zást ér jünk el, lásd
Harvey Milk és a me leg jo gok, Bel la
Abzug, Betty Friedan és Gloria
Steinem a má so dik hul lám fe mi niz mu -
sá ban, Joachim Prinz rab bi és a pol -
gár jo gi moz ga lom.

Az an ti sze mi tiz mus nem az zal
kezdôdött, hogy meg fosz tot ták a zsi -
dó kat jo ga ik tól, el ko boz ták ál lam pol -

gár sá gu kat és get tók ba ta szí tot ták
ôket. Az zal kezdôdött, hogy a zsi dó -
kat ki szo rí tot ták azok ból a terekbôl,
ame lye ket az adott kor leg na gyobb
au to ri tá sá nak te kin tet tek.

Be szél nünk kell a nem zsi dó vi lág
fo lya ma tos és két ség beesett kísér-
leteirôl, hogy el vá las  sza a ci o niz must
a judaizmustól, és meg pró bál ja né -
pün ket szi go rú an egy val lás alá haj ta -
ni. Be szél nünk kell a ci o nis ták ra irá -
nyu ló fo lya ma tos ha zug sá gok ról,
ame lyek ugyan ab ban az an ti sze mi ta
gon dol ko dás ban gyö ke rez nek, ame -
lyet né pünk gyil ko lá sá ra és ki ûzé sé re
hasz nál nak.

Mind ez egy kívülrôl jövô szán dé -
kos erôfeszítés ré sze, hogy meg oszt -
has sák kö zös sé gün ket. Ha ezt hagy -
juk, ak kor is mét el fog ter jed ni a zsi -
dó el le nes gyû lö let, és is mét két ség -
beeset ten pró bá lunk majd as  szi mi lá -
lód ni és azért ese dez ni, hogy a nem
zsi dó vi lág el fo gad jon min ket.

Iz ra el a zsi dó nép szí ve és lel ke év -
ez re dek óta, és az is lesz egy örök ké -
va ló sá gig.

Az an ti sze mi tiz mus el le ni harc fel -
ada ta lé nyeg te len, ha csak a múlt ba
visszamenôleg fog lal ko zunk ve le. Az
iga zi mun ka an nak meg ér té se, hogy
az an ti sze mi tiz mus ho gyan mû kö dik a
tár sa da lom ban. Ész re kell ven ni ezt az
alak vál tó vi lág ké pet, bár hogy is ne -
vez ze ma gát.

Samuel Hyde / Ki bic
(Az író po li ti kai új ság író, zsi dó és iz -
ra e li jogvédô Tel-Avivban. Ta nul má -
nyoz ta az an ti sze mi tiz must és a
holokausztot, és cél ja, hogy új ra meg -
ha tá roz za azt a mó dot, aho gyan a
nem zsi dó vi lág köl csön ha tás ba lép a
ci o niz mus sal.)

Blajer Györgyné
emlékére

Blajer Györgyné, Barna (Berger)
Judit 1948. december 1-jén született
Nagykállóban.

Szülei túlélték a holokauszt borzal-
mait, és szerencsésen visszakerültek
Nagykállóba. Köztiszteletben álló csa-
ládként tekintettek rájuk a helybeli
lakosok. Budapesten ismerkedett meg
férjével, Blajer Györggyel. Fiuk, Blajer
Gábor István 1975-ben született.

Rendkívül fontosnak tartotta a cso-
darabbi emlékének gondozását, amit
családja 200 éve elhivatottan tesz.
Édesapja, Berger Mór 1999-es halála
után vette át a kállói csodarabbi
emlékhelyének gondozását, amit élete
végéig fiával végzett, aki immár
továbbviszi a családi örökséget. Judit
szerte a világban nagy elismertségnek
örvendett az ortodox zsidó körökben.

(A Nagykállói Hírmondó nyomán)



ÚJ ÉLET 51998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLET 52021. SZEP TEM BER 1.

A 88 éves Mose Etzion, a
2014-es gá zai há bo rú ban ra ké ta -
tá ma dás kö vet kez té ben el hunyt
Zeév (Zevik) Etzion édes ap ja fia
ha lá lá nak hé ber év for du ló ján
(áv 30.) vé get ve tett éle té nek
gyer me ke sír já nál, ír ja az
ujkelet.live.

Az Etzion csa lád Nirim
kibucban élt, a gá zai ha tár kö ze -
lé ben.

Mi u tán ko ra reg gel el hagy ta
ott ho nát, és több óra múl va sem
tért vis  sza, a ha tó sá gok ke re sést
in dí tot tak, és Mose Etziont hol tan
ta lál ták fia sír já nál, nyi lat koz ta az
Eskol Re gi o ná lis Ta nács.

Zeév Etzion a kibuc he lyi biz -
ton sá gi tiszt je volt a 2014-es há -
bo rú ide jén, va la mint mentôs. Órák -
kal az Erôs szik la ne vû had mû ve let
vé ge elôtt a gá zai öve ze tet ura ló
Hamász ter ror szer ve zet ope ra tív jai
aknavetôt lôttek ki a kö zös ség re.

Mi vel a bom bá zás ká o szá ban nem
tud ták lo ka li zál ni, Mosét küld ték
meg néz ni, hol lan dolt az aknavetô.

Ami kor Mose a hely szín re ért, lát -
ta, hogy fia a föl dön fek szik, re pe -
szek okoz ta sú lyos sé rü lé sek kel. Az
55 éves Zeév a következô órák ban
be le halt se be sü lé sé be.

Mose ezt a ha tal mas bá na tot hor -
doz ta az el múlt hét év ben a
holokausztban szer zett ta pasz ta la tai
mel lett, két ség beeset ten tö re ked ve
ar ra, hogy mél tó le gyen fia örök sé -
gé hez, mond ták a nirimi tár sak.

Ta valy a ba rá tok és a csa lád ki ad -
tak egy köny vet Min dig úton cím -
mel, amely vé gig kö ve ti Mose hi he -
tet len út ját Krak kó tól a holokausz-
ton, a szi bé ri ai éhe zé sen át, vé gül
Te he rá non ke resz tül a Szent föld re.
Úgy tûnt, min den aka dályt, tra gé di át
ké pes át vé szel ni.

,, Ma az út vé get ért. Nirim kibuc
az Etzion csa lád dal gyá szol” – ír ta a
kö zös ség.

„Apám op ti mis ta em ber volt, aki
sze ret te az éle tet, és a mo soly so ha
nem hagy ta el az ar cát... Na gyon sze -
ret te Zeviket. Mi u tán Zeviket meg öl -
ték, el kér te a fegy ve rét em lék be, és
ugyan az zal a fegy ver rel tet te, amit
tett” – nyi lat koz ta a mé di á nak a lá -
nya, Szmadar.

Lát ha tat lan ság
infra- és

hôkamerák 
el len

Az iz ra e li kor mány se gít sé gé vel a
ku ta tók olyan anya got fej lesz tet tek
ki, amely a ka to nák szá má ra „ter mi -
kus vé del met” biz to sít. Az új anyag
nem en ge di át a hôt, így az infra- és
hôkamerák szá má ra a har co sok lát -
ha tat lan ná vál hat nak.

Ha bár a har co sok több nyi re
megfelelôen ké pe sek ál cáz ni ma gu -
kat ah hoz, hogy sza bad szem mel ne
le hes sen ôket ész re ven ni, a külön-
bözô hôkamerák ál tal rög zí tett ké pe -
ken lát ha tók ma rad nak az ál ta luk ki -
bo csá tott testhô mi att. Éj sza ka
ugyan így felfedezhetôk a tan kok is,
fôleg ak kor, ha jár a mo tor juk, amely
jelentôs hôt ter mel.

A Kit 300-as fan tá zia név vel el lá -
tott „ter mi kus rejtôzködô rend szer”
fé mek, mikroszálak és mû anyag ok
fel hasz ná lá sá val ké szült an nak ér de -
ké ben, hogy ez az anyag el rejt se a ka -
to nák ál tal ki bo csá tott hôt az el len sé -
ges megfigyelôberendezések elôl.

Ez azért jelentôs elôrelépés, mert a
mo dern hôkameráknak sem mi fé le
külsô kör nye ze ti fény re nincs szük -
sé gük ah hoz, hogy be azo no sít sák a
cél sze mé lye ket és cél tár gya kat, ele-
gendô azok hômérséklete is.

Fel lá zad tak az iz ra e li fôrabbik
a kor mány re form jai el len

Az iz ra e li fôrabbinátus ta ná csa sze rint a zsi dó val lá si tör vé nyek nek el -
lent mon da na, ha a kó ser sá gi szol gál ta tá sok ki ke rül né nek a rabbinátus
hatáskörébôl.

Matan Kahana val lás ügyi mi nisz ter nem rég be je len tett tör vény ter ve ze te
sze rint a kó ser sá gi szol gál ta tá sok te rén nem len ne töb bet mo no pó li u ma a rab-
binátusnak, így más szer ve ze tek vagy akár ma gán cé gek is ki ad hat ná nak kó -
ser sá gi iga zo lá so kat, ír ja a Ki bic. A ja vas lat ko moly meg üt kö zést kel tett or -
to dox val lá si kö rök ben.

A tör vény ja vas lat mi att ös  sze ült az iz ra e li fôrabbikat és más vezetô rab bi -
kat ma gá ban fog la ló ta nács, amely tel jes mér ték ben el uta sí tot ta az ál ta luk

Csök kent 
Iz ra el zsi dó 

la kos sá gá nak
szá ma

Az ál lam ala pí tás óta elôször
esett az or szág zsi dó la kos sá gá nak
szá ma 74 szá za lék alá – de rül ki az
Iz ra e li Bevándorláspolitikai Köz -
pont friss elemzésébôl, amely a
sta tisz ti kai hi va tal ada ta i ra hi vat -
ko zott.

Esze rint a múlt év ben a zsi dó olék
szá ma rekordalacsony volt, az új be -
ván dor lók tel jes szá má nak csak 33,8
szá za lé kát ér te el.

A sta tisz ti kai hi va tal az iz ra e li e ket
há rom cso port ba so rol ja: zsi dó, arab
és egyéb. Az egyéb ka te gó ria ma gá -
ban fog lal ja a nem arab ke resz té nye -
ket és azo kat, akik nem ren del kez -
nek val lá si be so ro lás sal.

A zsi dók ará nyá nak csök ke né se
fe le rész ben az arab la kos ság nö ve ke -
dé sé nek, fe le rész ben pe dig az egyéb
ka te gó ri á ba so rol tak szá má nak
emelkedésébôl adó dik a köz pont
sze rint.

A be ván dor lás fôként a Covid-
járvány mi att 2020 fo lya mán jelen-
tôsen csök kent. A ví rus ter je dé sé nek
meg ál lí tá sa ér de ké ben Iz ra el több ször
is le zár ta ha tá ra it, különbözô al kal -
mak kor meg til tot ta a kül föl di or szá -
gok ból történô be lé pést. A tu riz mus
le ál lá sa mel lett ez a lé pés is drá mai
ha tást gya ko rolt az alijázó em be rek re.

A zsi dó né pes ség ará nya 2020-ban
is nagy ütem ben csök kent. Iz ra el nek
mint zsi dó és de mok ra ti kus ál lam nak
felelôs be ván dor lá si po li ti ká val kell
ren del kez nie, amely meg vé di ér de ke -
it – mond ta Jo na tán Jakubowicz, a
bevándorláspolitikai köz pont igaz -
ga tó ja.

A Parkinson-kór
egyik fô okát azo no sí tot ták

Át ül te tés re aján lot ták fel a 
bal eset ben el hunyt lány szer ve it
A ha lá los au tó bal ese tet szen ve -

dett 14 éves iz ra e li lány, Miril
Toema szer ve it öt be teg tes té be
ül tet ték át, meg ment ve ez zel az
éle tü ket.

A ti né dzsert, Kafr Jaszif te le pü -
lés la kó ját a Galilee Medical Cen -
ter egész ség ügyi köz pont ba vit ték,
mi u tán a fa lu keresztezôdésénél a
85-ös úton egy au tó bal eset ben
meg sé rült, ol vas ha tó a Szom bat -
ban.

Dr. Joáv Hoffman, az in ten zív
kór há zi osz tály igaz ga tó ja el mond -
ta, hogy Mirilt kri ti kus ál la pot ban,
intubációval és sokszervi sé rü lés sel
hoz ták az osz tály ra.

Mi u tán há rom na pig küz döt tek
az éle té ért, az or vo si cso port vé gül kény te len volt meg ál la pí tot ta az agy ha lál
be áll tát. Mirill csa lád ja azon nal be le egye zett ab ba, hogy szer ve it rá szo ru lók -
nak ado má nyoz zák, mi nél több em ber éle tét meg ment ve ez ál tal.

Az élet fon tos sá gú transz plan tá ci ó ra vá rók kö zött volt egy 9 éves lány a Tel
Hásomer kór ház ban, aki nek szív át ül te tés re volt szük sé ge; egy 8 éves lány és
egy 16 éves fiú, akik meg kap ták Miril két ve sé jét. Egy 58 éves nô a Beilinson
Kór ház ban tüdôtranszplantáción esett át, egy azo nos ko rú nô pe dig máj át ül -
te té sen a Hádászá Kór ház ban.

Miril nôvére, Nadin el mond ta: „Miril egy kis an gyal volt, aki fo lya ma to san
se gí tett má sok nak, és azt akar tuk, hogy a ha lá lá ban is se gít sen az em be rek -
nek.”

Má sád Bárhum pro fes  szor, az or vo si köz pont fôigazgatója kö szö ne tet mon -
dott azok nak az or vo sok nak, akik Mirilt a kór ház ba ér ke zé se óta ke zel ték, va -
la mint a szerv men té si el já rás ban részt vevô szak em be rek nek. Há lá ját fe jez te
ki to váb bá Miril csa lád já nak, ami ért be le egyez tek a szerv ado má nyo zá sá ba,
va la mint az or vo si köz pont transz plan tá ci ós ko or di ná to rá nak, Eva Steiner
nôvérnek.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Lát ha tat lan ka to na

Miril Toema For rás: csa lá di kép

„ve szé lyes nek” minôsített ja vas la tot. A fôrabbinátus ta ná csa sze rint a ja vas -
lat tönk re ten né a zsi dó sá got, és meg szûn ne lé tez ni a kó ser ság Iz ra el Ál lam -
ban. A kó ser ság fel ügye le te pe dig ki len ne szol gál tat va ké tes üz le ti ér de kek
ké nyé nek-ked vé nek.

A fôrabbinátus lá za dá sa jelentôs ha tást gya ko rol hat a re form vég re haj tá sá -
ra, mi vel ez a szerv fog ja meg ha tá roz ni azo kat a halachikus nor má kat, ame -
lyek alap ján a ma gán vál la lat ok jó vá ha gyást kap hat ná nak kó ser sá gi fel ügye le -
ti szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, és a sza bá lyo zás mel lett az ál la mi fel ügye le tet is
a rabbinátus lát ná el.

A fôrabbik sze rint ha a rabbinátus el ve szí ti a ki zá ró la gos sá got a kó ser ság,
a há zas ság és a vá lá sok fe lett, ak kor az zal Iz ra el meg szû nik zsi dó ál lam nak
len ni. Ezért ar ra szó lí tot ták fel a val lá si vezetôket, hogy ne en ge del mes ked je -
nek a tör vény nek, amen  nyi ben azt el fo gad ná a kneszet.

A kor mány an  nyit re a gált a fôrabbinátus köz le mé nyé re, hogy Iz ra el jog ál -
lam, és aki nem tel je sí ti a tör vény ben elôírtakat, an nak szem be kell néz nie a
kö vet kez mé nyek kel. A kor mány ki áll a kó ser sá gi re for mok mel lett, ame lye -
ket he lyes nek tart. 

Vé get ve tett éle té nek egy
holokauszttúlélô a fia sír já nál

A degeneratív ideg rend sze ri be -
teg sé gek, köz tük a Parkinson-kór
egyik fô okát si ke rült azo no sí ta ni -
uk az iz ra e li Ben Gurion Egye tem
ku ta tó i nak.

Az élet kor elôrehaladtával a szer -
ve zet ben lévô fe hér jék megfelelô
struk tú rá ja fel bom lik, és olyan fehér-
jeaggregátumok ala kul nak ki, ame -
lyek neurodegeneratív be teg sé ge ket
okoz nak. A szak em be rek meg ál la pí -
tot ták, hogy a szer ve zet pro te in je i -
nek minôség-ellenôrzô rend sze rei
újraszervezôdnek az évek so rán –
ad ta hí rül az MTI.

Az agyi fe hér jék spe ci fi kus
minôség-ellenôrzô rend sze re meg -
vál to zik a kor ral, és el ve szí ti azon
ké pes sé gét, hogy fenn tart sa a pro te i -
nek struk tú rá ját, így nem tud töb bé
vé del met nyúj ta ni a be teg sé gek kel
szem ben.

A Nature Communications cí mû
fo lyó irat ban pub li kált ta nul mány
sze rint az alapvetô fehérje-
ellenôrzési rend szer nem azo nos mó -
don mû kö dik az ös  szes sejt ben, ha -
nem min den egyes szö vet ben al kal -
maz ko dik a pro te i nek mennyi sé gé -
hez és in ter ak ci ó já hoz.

A minôség-ellenôrzô rend szer
idôskori meg vál to zá sá val meg szû nik
a szö vet tel va ló „ös  sze han golt ság”
és ez ál tal az ár tal mas fo lya ma tok el -
le ni vé de lem is.

„Az ered mé nye ink olyan gyógy -
sze rek ki fej lesz té sé hez ve zet het nek,
ame lyek lehetôvé te szik a fehérje-
minôség-ellenôrzés ké pes sé gé nek
fenn tar tá sát idôsebb kor ban is, ez ál -
tal las sít va a neurodegeneratív be teg -
sé gek ki ala ku lá sát” – ír ták a szak em -
be rek.
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Anne Frank nap ló ját rajz film ben
gon dol ták to vább

Balatonfôkajár egy kis fa lu
Balatonakarattya mel lett. Mi vel
nem a tó part ján fek szik, és nem is
esik út ba a Bu da pest–Ba la ton vo -
na lon, nem szá mít ki fe je zet ten hí -
res nek a mai ál la po tá ban sem, de a
te le pü lés né hai zsi dó kö zös sé gé nek
tör té ne te még ke vés bé köz is mert.
Van azon ban egy 14 éves lány, aki
a ka ran tén alatt ta valy fel fe dez te
ma gá nak a he lyi zsi dó temetôt, és
az óta is ku tat ja a tör té ne tét, il let ve
a szí vén vi se li an nak sor sát. Oly -
an  nyi ra, hogy fi a tal ko ra el le né re
meg ta lál ta a mód ját an nak, hogy
po zi tív vál to zást le hes sen el ér ni az
el ha gya tott temetô ügyé ben.

„Errôl fu ra len ne TikTokot csi nál -
ni” – mond ja ne kem a balatonfôka-
jári zsi dó temetôben a 14 éves, most
he te di kes Em ma, mint ha mi sem len -
ne ter mé sze te sebb an nál, mint hogy
las san egy éve blogot ír errôl a
helyszínrôl. Pe dig ön ma gá ban az is

Be fe je zem Hit ler mun ká ját! –
or dí tot ta a tu dós ra tá ma dó

fér fi Moszk vá ban
Egy 82 éves, ne ves tu dóst bán tal ma zott

az egyik moszk vai bu szon egy tá ma dó, aki
azt ki ál tot ta: Hit ler nek be kel lett vol na fe -
jez nie a mun kát, ezt én most meg te szem
he lyet te!

A fi a tal fér fi üt le gel ni kezd te az idôs
em bert, aki a su gár zás ku ta tó ja, és az
orosz ûr prog ram ban is dol go zott.

Az eset nem sok kal azu tán tör tént, hogy
Vla gyi mir Celin mun ká ba me net busz ra
szállt – je len tet te az MK orosz hír ol dal. A
zsi dók ról és Hitlerrôl ki a bá ló tá ma dó kö -
vet te Celint, mi u tán az le szállt, hogy el me -
ne kül jön elôle.

Sem a bu szon, sem az ut cán nem avat -
ko zott köz be sen ki – ír ja a hír ügy nök ség,
amely nem kö zöl te, hogy Celin zsi dó-e egy ál ta lán. A tu dós a hír ügy nök ség -
nek úgy nyi lat ko zott, hogy a tá ma dás „et ni kai ala pú gyû lö let-bûn cse lek mény
volt”.

A zsi dók el le ni fi zi kai tá ma dás rit ka Orosz or szág ban, ahol a ha tó sá gok ke -
mé nyen lép nek fel az ilyen cse le ke de tek kel szem ben.

Celin je len tet te az ese tet a rendôrségen, és or vos hoz for dult ki sebb sé rü lé -
sei mi att. A rendôrség ke re si az elkövetôt.

Bécs meg em lé ke zik a 64.259
meg gyil kolt zsi dó ról

83 év vel azu tán, hogy Hit ler hoz zá csa tol ta Auszt ri át a ná ci Né met or -
szág hoz, kôtáblára ír ják azok nak a zsi dó gye re kek nek, nôknek és fér fi -
ak nak a ne vét, aki ket Bécsbôl hur col tak a ha lál ba a holokauszt ide jén.

Em lék fal a nem ze ti bank kal szem ben
Ez zel is em lé kez tet ni akar nak Bécs ben ar ra, hogy a zsi dó kat ki fosz tot ták a

ná ci Né met or szág ban, és eb ben a nem ze ti bank is ak tí van részt vett. Auszt ri -
á ban a hi va ta los ál lás pont sze rint a ná ci Né met or szág haj tot ta vég re a zsi dók
ki fosz tá sát és meg gyil ko lá sát. Az oszt rá kok felelôsségét ho mály fed te an nak
el le né re, hogy ma ga Hit ler is Auszt ri á ban szü le tett, és a ná ci elit ben jelentôs
szá mú oszt rák ál lam pol gár volt. Né met or szág gal el len tét ben nem tör tént meg
a kö zel múlt szisz te ma ti kus fel tá rá sa. Ez az zal is ma gya ráz ha tó, hogy a Sza -
bad ság párt ma is ko moly po li ti kai erôt kép vi sel Auszt ri á ban. Ezt a pár tot
olyan oszt rá kok ala pí tot ták a má so dik vi lág há bo rú után, akik nek né ze tei igen
kö zel áll tak a nem ze ti szo ci a lis ta ta nok hoz. Az ala pí tó atyák kö zül töb ben az
SS-ben szol gál tak, és nem si et tek meg bán ni bû ne i ket.

Ed dig csak a zsi na gó gá ban volt em lék fal
Bécs köz pon ti zsi na gó gá já ban 19 éve em lék ter met avat tak a holokauszt ál -

do za ta i nak. Itt be vés ték a több mint 62 ezer zsi dó már tír ne vét. Csak hogy ez
a meg em lé ke zés ki zá ró lag a zsi dók ról szólt, a fôváros és az ál lam nem si e tett
a felelôsségvállalással. Most vi szont az al kot má nyos ügyek mi nisz te re hang -
sú lyoz ta: az új em lék fa lon meg em lé kez nek ar ról is, hogy Auszt ri á nak
felelôssége volt ab ban, hogy nem véd te meg zsi dó pol gá ra it.

FüHü

Ti zen négy éves lány men te né
meg a ba la to ni temetôt

Fo tó: Bôdey Já nos / Te lex

ér de kes, hogy egy ti zen éves in kább
blogol, és nem pél dá ul Instagramra
vagy épp TikTokra posz tol, ha a
neten sze ret ne meg osz ta ni egy tör té -
ne tet.

Er re azt mond ja, ami kor el kez dett
utánaolvasni a temetô tör té ne té nek,
ere de ti leg ma gá nak jegy ze tel ge tett.
Az tán mi vel alig ta lált a neten in for -
má ci ót, sze ret te vol na má sok kal is
meg osz ta ni azt, amit ô már ös  sze -
gyûj tött.

„Jó len ne, ha má sok is lát nák vagy
is mer nék ezt a he lyet. Azt sze ret ném,
hogy ha va la ki mást is ér de kel ez, an -
nak már ne kell jen min den hon nan 
ös  sze csi pe get nie az in for má ci ó kat.”

Szó val ad ta ma gát, hogy írott for -
má hoz ke res sen plat for mot, és csak
ezért kezd te el meg ta nul ni, ho gyan
le het blogot ké szí te ni. Igaz, a té ma -
vá lasz tá sa még meglepôbb, hi szen a
19–20. szá zad ról még egy ál ta lán
nem is ta nul tak a tör té ne lem órá kon,
ami kor ha to di kos ként fog lal koz tat ni
kezd te az 1800-as évektôl az 1920-as
éve kig mûködô temetô, ahol ma
nagy já ból 60 sír ta lál ha tó. És ak kor
ar ról még nem is esett szó, hogy
egyéb ként an go lul ír. Utó lag ma ga
sem tud ja pon to san, mi ért nem ma -
gya rul kez dett blogolni.

Hogy ta lált rá ez a fi a tal lány egy
ilyen el ha gya tott és csak nem el fe lej -
tett hely szín re? Mi ért lett a temetô
an  nyi ra iz gal mas szá má ra, hogy el -
kezd jen ku tat ni a tör té ne te után? És
mi ért lett olyan fon tos, hogy a rend -
be té te lé ért is el kezd jen dol goz ni?
Ezek re vol tam kí ván csi, ami kor el in -
dul tunk Budapestrôl, hogy meg is -
mer jük Em mát, és meg néz zük ve le a
temetôt Balatonfôkajáron.

Né hány le fo tó zott 
sír fel irat tal kezdôdött

Em ma egy bu da pes ti ti né dzser, aki
mielôtt ta valy ki tört vol na a vi lág jár -
vány, sok ha to di kos hoz ha son ló an
sû rûn be táb lá zott hét köz na po kat élt.
Ál ta lá ban 7-8 órá ja volt a Lauder

Vla gyi mir Celin

A 15 éve sen el hunyt Anne Frank
nap ló ja nem csak egy bor zal mas kor -
szak do ku men tá ci ó ja, ha nem egy sze -
re tet re éhes, ele ven fan tá zi á jú ka -
masz lány ál ma i ról szól – ezért is
olyan erôs a nap ló, mert ugyan azok ról
áb rán do zik, ugyan ar ra vá gyik, mint
elôtte és utá na sok-sok ka masz lány.
2017-ben ma gya rul is a meg je lent a
nap ló nak az Anne Frank Ala pít vány
jó vá ha gyá sá val ké szült képregényvál-
tozata, amely ben Ari Folman író és
David Polonsky raj zo ló a mé di um sa -
já tos sá ga it tö ké le te sen ki hasz nál va
hoz ta kö ze lebb a tra gi kus sor sú kis -
lányt a mai fi a tal ol va sók hoz.

Folman eg  gyel to vább ment,
ugyan is rajz fil mes lé vén (Li ba no ni
keringô, A fu tu ro ló gi ai kong res  szus)
ani má ci ó ban is fel dol goz ta Anne
Frank tör té ne tét, ol vas ha tó a port.hu-
n. A Hol van Anne Frank cí mû film -
ben a kép re gény rajz stí lu sa meg ma -
radt, ahogy az iz gal mas vizualitás is,
a nyom ta tott adap tá ció után a rajz -
film azon ban to vább gon do lás: Anne
Frank éle te mel lett an nak 21. szá za di
örök sé gét is vizs gál ja (töb bek kö zött
nap ja ink me ne kült vál sá gá ra is ref lek -

tál): Anne tör té net szá la mel lett a je le -
nünk ben pár hu za mo san fut Kittyé, a
kép ze let be li barátnôé, aki hez Anne a
nap ló be jegy zé se it cí mez te.

A rajz fil met Cannes -ban mu tat ták
be, és igen jó kri ti ká kat ka pott, de a
mo zis be mu ta tó idejérôl még nincs
hír.

Javne Zsi dó Kö zös sé gi Is ko lá ban,
dél utá non ként há zit írt, tánc órák ra
járt, és rend sze re sen ta lál ko zott a ba -
rá ta i val. Az tán ami kor a ko ro na ví rus
mi att elôször be zár ták az is ko lá kat
is, a csa lád ja a fôvárosból egy bala-
tonfôkajári nya ra ló ba köl tö zött, és ô
úgy érez te, ki csit le las sult szá má ra
az élet. Online csak négy órát tar tot -
tak meg ne ki na pon ta, cse ré be több
egyé ni felkészülésbôl és fel adat ból
állt hir te len a ta nu lás. Vi szont a kü -
lön órák el ma rad tak, és a ba rá ta i val
sem fut ha tott ös  sze, így sok sza bad -
ide je ma radt.

A karanténidôszakban so kat sé tál -
tak kör nyé ken a csa lád já val, a
temetôt pe dig Balatonfôkajárt jól
ismerô csa lá di ba rá tok kal lá to gat ták
meg elôször, elôtte a szü lei sem tud -
tak ró la. Nem is kön  nyû ide el ta lál ni,
a hely színt nem is me ri a Google tér -
ké pe, és nem sze re pel az izraeli-
tatemetok.hu-n sem.

Em ma úgy em lék szik, ami kor
elôször járt itt, sok kal el ha gya tot tabb
és el ha nya gol tabb volt a hely, de már
ak kor na gyon ér de kel te, hogy kik le -
het tek azok, aki ket ide te met tek. A
gaz a leg több sírt benôtte, sok sírkô
meg ron gá ló dott, volt, ami ket té tört
vagy eldôlt, de még azok sem mond -
tak so kat szá má ra, ame lyek ol vas ha -
tók ma rad tak, mi vel a fel irat ok több -
sé ge hé ber.

Egybôl fel tûnt ugyan ak kor né hány
fel újí tott sír em lék. Nem csak azért,
mert lát ha tó an ezek vol tak a leg jobb
ál la pot ban, de azért is, mert ezekrôl
le tud ta ol vas ni a la tin be tûs ne ve ket.
Ezekrôl a nevekrôl egybôl ké pet ké -
szí tett, hogy késôbb rá juk tud jon ke -
res ni. Em ma azt mond ja, in nen in -
dult min den. El kez dett meg is mer -
ked ni az egy ko ri balatonfôkajári zsi -
dó kö zös ség tör té ne té vel, és ha ta lál
va la mit, min dig egy re töb bet sze ret -
ne tud ni. Lát ha tó an él ve zi, hogy fel -
fe dez te: egé szen nagy ra tud duz zad -
ni az a tör té net, amit egy ki csi in for -
má ció mor zsá ból el in dul va fel le het
fej te ni.

Tût a szé na ka zal ban
Na de ho gyan állt ne ki ku tat ni va -

la ki 13 éve sen, a leg szi go rúbb le zá -
rá sok kö ze pén, ami kor még a felnôtt
ku ta tók mun ká ja is gyak ran meg -
akadt, hi szen min den könyv tár és le -
vél tár zár va volt? „Be ír tam a
Google-ba azo kat a ne ve ket, ami ket
le tud tam ol vas ni a sí rok ról. De er re
nem sok ta lá lat jött ki” – me sé li Em -
ma. Azt mond ja, azt még nem volt
na gyon ne héz netes csa lád fá kon ke -
resz tül meg ta lál ni, hogy a fel újí tott
sí rok a hí res kar mes ter, Sir George
Sol ti, az az Sol ti György felmenôinek
ál lí ta nak em lé ket. (Sol ti édes ap ja,
Stern Mó ric Balatonfôkajáron szü le -
tett, majd két test vé ré vel Bu da pest re
köl tö zött. Sol ti már a fôvárosban
szü le tett, még is több ször járt a te le -
pü lé sen, fát ül te tett, nagy szü lei és
nagy báty ja sír ját lá to gat ta.)

To váb bi ne vek be azo no sí tá sá hoz
és tör té ne tek meg is me ré sé hez vi -
szont már ko mo lyabb se gít ség re volt
szük sé ge. Ezért a szü le in ke resz tül
fel vet te a kap cso la tot egy részt a sió -
fo ki Winkler Mik sá val, más részt a
Kajár tör té ne té vel fog lal ko zó és egy
te ma ti kus Facebook-oldalt mûköd-
tetô Ka ri ka Tí me á val, akiktôl ren ge -
teg ol vas ni va lót, beszkennelt, di gi ta -
li zált anya köny ve ket és le vél tá ri for -
rá so kat is ka pott.

„Ami kor meg kap tam az elsô ilyen
cso ma got, na gyon iz ga tott let tem,
hir te len ren ge teg in for má ci ó hoz ju -
tot tam, ab ban kel lett az tán hos  szan
ke res get ni. Ami kor va la mi ért ab ba
kel lett hagy nom, alig vár tam, hogy
foly tat has sam” – me sé li Em ma, aki -
nek a hé ber ne vek el ol va sá sá ban az
ap ja se gít. „Ha ez meg van, ak kor a
le for dí tott vagy ma gyar ra át írt ver zi -
ó ból ki in dul va van esély ar ra, hogy
az év szám ok alap ján meg le het majd
ta lál ni egy-egy ne vet az anya köny -
vek ben.” Ezt meg va ló sí ta ni per sze
nem sok kal kön  nyebb, mint tût ke -
res ni a szé na ka zal ban: egy részt
azért, mert az át írá sok sok szor eset -
le ge sek, más részt azért, mert be fo tó -
zott anya könyv ol da la kat vé gig néz ve
kell rá juk buk kan ni. Em ma azon ban
szí ve sen bo ga rás  sza a ré gi anya -
köny ve ket, és re mé li, hogy né hány
em bert be tud majd azo no sí ta ni így.

A he te di kes lány at tól lát ha tó an
za var ban van, ha sa ját ma gá ról kér -
de zem, de ami kor a temetô
történetérôl van szó, kön  nyen be le -
fe led ke zik a me sé lés be. Úgy tû nik,
az ter mé sze tes szá má ra, ha mást is
ér de kel az, ami ôt ku ta tás ra sar kall -
ta, azt vi szont ke vés bé ér ti, hogy ôt
mi ért ta lá lom iz gal mas nak. Pe dig
az zal tisz tá ban van, hogy a kor tár sa -
it jellemzôen ke vés bé iz gat ja ez a 
té ma. Azt mond ja, bár a ba rá ta i nak
is szo kott me sél ni a temetôrôl és a
balatonfôkajári zsi dó ság történeté-
rôl, azért nem ez a leg gya ko ribb té -
má juk.

Le vél jött a Ladytôl
Em má ra nagy ha tás sal volt, ami -

kor ta valy elôször járt a Fôkajártól
alig ne gyed órá nyi ra ta lál ha tó
berhidai zsi dó temetôben, és lát ta,
hogy azt mi lyen szé pen fel újí tot ták
nem rég, még ko vá csolt vas ke rí tést is
ka pott. Töb bek kö zött ez ins pi rál ta
ar ra, hogy ne csak a temetô tör té ne -
té vel, ha nem an nak ál la po tá val is el -
kezd jen fog lal koz ni, és tá mo ga tást
ke res sen a rend be té tel éhez. En nek
ér de ké ben ka lan dos úton si ke rült fel -
ven nie a kap cso la tot Sol ti György
fe le sé gé vel, aki fér je ha lá la után is
lá to gat ta a balatonfôkajári sí ro kat.

„A neten ta lál tuk meg azt az is ko -
lát, ahol Sol ti egyik lá nya dol go zik.
Oda küld tünk egy le ve let, ami vé gül
el ju tott La dy Sol ti hoz is, ô pe dig vá -
la szolt ne kem.”

Bár a La dy is csak át té te le sen kap -
cso ló dik a kajári zsi dó kö zös ség hez,
Em ma szá má ra még is sze mé lye seb -
bé tet te a temetôben nyug vók tör té -
ne tét ez az ap ró ka pocs. La dy Valerie
Sol ti azt ír ta ne ki, hogy sze ret ne
vissza tér ni né hai fér je szü le i nek sír -
já hoz, er re azon ban már nem volt
lehetôsége, idén már ci us ban ugyan is
ô is el hunyt.

Em má nak azt min den eset re si ke -
rült el ér nie a La dy tá mo ga tá sa mel -
lett a sió fo ki hit köz ség és a
Mazsihisz se gít sé gé vel, hogy az el -
moz dult, kidôlt sír kö ve ket vis  sza -
egye ne sí tet ték, a temetôt kör be ke rí -
tet ték, és ki is gyom lál ták egy szer.

„Az na gyon jó len ne, ha má so kat
is ér de kel ne a temetô, és a gon do zá -
sa rend sze res sé vál na: most pél dá ul
megint kel le ne már gyom lál ni” –
mond ja Em ma Dessauer Gá bor rab bi
sír kö ve mel lett, amit épp a lány nál is
ma ga sabb ra nôtt gaz vesz kör be is -
mét, de ha Em mán mú lik, már nem
so ká ig.

Csa tá ri Fló ra Dó ra / Te lex
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a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
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1075 Bu da pest, Síp u. 12.
Te le fon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft

Kül föld re 6800 Ft/év
USA és Iz ra el: 7500 Ft/év

Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô
az ak tu á lis ár fo lya mon.
OTP bank szám la szám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz -

let ág, elôfizethetô a ki adó nál.
Pos ta csekk: 11707024-22118480

Ter jesz tés sel kap cso la tos rek la má ci ók in -
té zé se a 06-(1)-767-8262-es szá mon.

Sze dés, tör de lés: 
WolfPress Nyom da ipa ri Kft.

Nyom dai mun kák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy Lász ló

ISSSN 0133-1353

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

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

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

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

NAP TÁR 
Szep tem ber 3., pén tek Elul 26. Gyer tya gyúj tás: 7.02
Szep tem ber 4., szom bat Elul 27. Szom bat ki me ne te le: 8.06
Szep tem ber 6., hét fõ Elul 29. Erev rajs hásonó Gyer tya gyúj tás: 6.56
Szep tem ber 7-8., kedd-szer da Tisri 1-2. Rajs hásonó Ün nep ki me ne te le: 7.57
Szep tem ber 9., csü tör tök Tisri 3. Gedalja böjt je
Szep tem ber 10., pén tek Tisri 4. Gyer tya gyúj tás: 6.48
Szep tem ber 11., szom bat Tisri 5. Szom bat ki me ne te le: 7.51
Szep tem ber 15., szer da Tisri 9. Erev jajm kippur Ün nep be jö ve te le 6.38
Szep tem ber 16., csü tör tök Tisri 10. Jajm kippur Ün nep ki me ne te le: 7.40
Szep tem ber 17., pén tek Tisri 11. Gyer tya gyúj tás: 6.34
Szep tem ber 18., szom bat Tisri 12. Szom bat ki me ne te le: 7.36

– Már tír-is ten tisz te let. Ta pol cán
szep tem ber 19-én 10.30-kor a
Csányi L. ut cá ban, a volt get tó
épü le té nél ko szo rú zás, 11.30-kor a
temetôben meg em lé ke zés lesz.

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: 06-1-321-3497,
lehetôleg az es ti órák ban.

97 éves ko rá ban meg halt 
a var sói get tó fel ke lés utol só 

is mert túlélôje
Leon Kopelman har colt a var -

sói get tó fel ke lés ben, majd a len -
gyel el len ál lás ban, vé gül ki ván do -
rolt Iz ra el be, ahol az 1948-as füg -
get len sé gi há bo rú ban is fegy vert
fo gott. Késôbb nagy csa lá dot ala -
pí tott. Ezt tar tot ta a ná cik fe lett
ara tott leg na gyobb gyôzelmének.

Leon Kopelman 1924-ben szü le -
tett Len gyel or szág ban. Ami kor a
ná cik el fog lal ták az or szá got és lét -
re hoz ták a var sói get tót, csa lád ját
egy sza bad té ri bör tön ben lévô kis
cel lá ba köl töz tet ték.

Kopelman itt csat la ko zott a föld -
alat ti zsi dó had se reg hez, amely pró -
bál ta meg aka dá lyoz ni, hogy a zsi -
dó kat megsemmisítô tá bo rok ba de -
por tál ják. A Zydowska Organizacja
Bojowa, va gyis a ZOB 1942 nya rán
ala kult, a Jad Vasem sze rint ab ban a két hó nap ban, ami kor de por tá lá si hul lám
in dult a treblinkai ha lál tá bor ba, ír ja az Algemeiner nyo mán a Ki bic.

„A var sói get tó ban har col tam at tól a pil la nat tól, hogy a né me tek el kezd ték
a zsi dó kat meg sem mi sí te ni. 1942-ben 18 éves vol tam, az ak kor 40 éves anyá -
mat is el vit ték Treblinkába. Ami kor az egyik nap ha za ér tem a mun ká ból,
ame lyet a né me tek nek vé gez tem, anyám már nem volt se hol” – mond ta
Kopelman a Ynet Newsnak 2018-ban.

Csat la ko zott a zsi dók má so dik vi lág há bo rú alat ti leg na gyobb lá za dá sá hoz,
né met ka to ná kat ölt meg a get tó ban az 1943. áp ri li si végsô ös  sze csa pás elôt-
ti csa ták ban.

Kopelmant el fog ták a ná cik. Az men tet te meg az éle tét, hogy ha zu dott a
szak má já ról. Ahe lyett, hogy a töb bi har cos hoz ha son ló an Treblinkába de por -
tál ták vol na, autószerelônek küld ték egy var sói mû hely be.

A len gyel el len ál lók 1944 szep tem be ré ben ki sza ba dí tot ták, és csat la ko zott
hoz zá juk.

Kopelman vé gül ha mis sze mély azo no sí tó ok má nyok kal ért el Olasz or szág -
ba, majd fel szállt egy Iz ra el be tar tó il le gá lis ha jó ra, ahol új ra ta lál ko zott hú -
gá val és ap já val. Késôbb csat la ko zott az iz ra e li vé del mi erôkhöz, és har colt
az 1948-as füg get len sé gi há bo rú ban.

Ez után ta lál ko zott fe le sé gé vel, és nagy csa lá dot ala pí tott, ami sze rin te a
leg na gyobb gyôzelme volt a ná cik fe lett.

Fe le sé ge, Chává, aki vel kö zel 70 éve volt há zas, né hány hó nap ja meg halt.
Há rom gyer me ket, ki lenc uno kát és há rom déd uno kát hagy nak ma guk után.

Ere de ti leg azt hit ték, hogy Simcha Rotem volt a var sói get tó fel ke lés utol só
túlélô har co sa, de késôbb Kopelman je lez te, hogy ô is részt vett a var sói el -
len ál lás ban. Rotem 2018-ban halt meg.

Cseh Vik tor kultúrtörténész, a Kol
Jákov or to dox he ti lap fôszerkesztôje
és az Egy ség fo lyó irat fôszerkesztô-
helyettese. Írá sa it sok he lyen ol vas -
hat tá tok ed dig is, és a jövôben még
töb bet fog juk hal la ni a ne vét, hi szen
tíz éves mun ka gyü möl cse ként vég re
meg je lent Zsi dó örök ség – Vi dé ki
zsi dó hit köz sé gek Ma gyar or szá gon
cí mû ha tal mas lép té kû mun ká ja.

A könyv ha ma ro san meg ta lál ha tó
lesz a köny ves bolt ok pol ca in, de ad -
dig is elôjegyezhetô az
info@mazsike.hu cí men.

Itt ol vas ha tó To ro nyi Zsu zsan ná -
nak, a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le -
vél tár igaz ga tó já nak aján ló ja a
könyvrôl:

Erdôbénye, Hôgyész, Kôvágóörs,
Lovasberény, Mezôcsát, Tállya,
Verpelét, Zalaszentgrót: alig is mert
fal vak Ma gyar or szág tér ké pén.
Mind egyik ben volt jó né hány csa lád,
akik min den év ben ígé re tet tet tek,
hogy jövôre már Je ru zsá lem ben, a
zsi dó vi lág leg szen tebb he lyén fo -
gad ják az ün ne pet, de az tán még is
ma rad tak. Él ték a hét köz na po kat, ke -
res ked tek bor ral, ter mé nyek kel,
szor gos ipa ro sok ká vagy hí res tu dó -
sok ká vál tak. Zsi na gó gá kat, tan há -
za kat épí tet tek, kötôdtek ôseik há zá -

Ma gén Ist ván
fest mény aján dé ka Új pest nek

Ke re sés
Az Arolsen Archives és a Ma gyar

Vö rös ke reszt Keresôszolgálata (1051
Bu da pest, Arany Já nos u. 31.) a ná ciz -
mus ál do za tai hoz zá tar to zó i nak sze ret -
né vis  sza jut tat ni az ál do za tok tól hát ra -
ma radt tár gya kat.

Az ál do za tok, akik nek a hoz zá tar to -
zó it ke res sük:

KERTÉSZ/KERTES/KORTES Sán -
dor; szü le tett: 1897. no vem ber 15.,
nincs több; fog ság he lye:
Neuengamme; fo goly szám: 65150

Tárgy: 1 db zseb óra, 1 db ci ga ret ta -
tár ca

Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si
szá ma: 000944

KLEIN Mik lós; szü le tett: 1896. au -
gusz tus 8.; nincs több adat; fog ság he -
lye: Neuengamme; el hunyt: fo goly -
szám: 65144

Tárgy: 1 db karóra
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si

szá ma: 000942

KOHN Ber ta lan; szü le tett: 1907.
no vem ber 30.; nincs több adat; fog ság
he lye: Neuengamme; fo goly szám:
65849

Tárgy: 1 db lánc
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si

szá ma: 000943

LEN CSE Ilo na; szü le tett: 1923. ja -
nu ár 27., fog ság he lye: Neuengamme,
Dachau és Bergen Belsen; fo goly -
szám: 10327 és 128309; utol só is mert
lak cí me: Bu da pest, Le ven te u. 10.;
lak cí me 1999-ben Bondi Vilmosné cí -

Fel hí vás
Gyôrhöz kötôdô zsi dó szár ma zá sú sze mé lyek je lent ke zé sét vár ja a

Szervezô Bi zott ság a soá 80. év for du ló ja al kal má ból 2024. jú li us 4–7. kö -
zöt ti idôpontban ter ve zett gyôri ren dez vény so ro zat ra.

Az érdeklôdôk a gyorjews@gmail.com e-mail-címre ír ja nak.

Invitation
The Organising Committee invites people of Jewish origin with ties to

Gyôr to a series of events planned for 4-7 July 2024 in order to com-
memorate the 80th anniversary of the Shoah.

Those interested should write to gyorjews@gmail.com.

A kö zel múlt ban Ma gén Ist ván fes-
tômûvész meg lá to gat ta kör ze tün ket,
hogy el mond ja: egy bib li ai té má jú
ké pet aján dé koz ne künk, amit a zsi -
na gó gá ban sze ret ne el he lyez ni. Ado -
má nyát ro ko na, Róth Mik lós egy ko -
ri új pes ti la kos em lé ké nek szán ja,
aki a vész kor szak ide jén ma gyar ka -
to na ru há ban jár ta a get tót és se gí tet -
te ül dö zött test vé re it.

Ma gén Ist ván (Bu da pest, 1950.
már ci us 2. –) ma gyar-iz ra e li festô- és
gra fi kus mû vész au to di dak ta mó don,
sza bad is ko lák ban ta nult. 1972-tôl a
Fi a tal Mû vé szek Stú di ó já nak tag ja.
1981-ig a tel-avi vi Ávni Institute-on
ta ní tott mû vé sze ti ana tó mi át. 1990-
ben meg szer vez te a Cha gall Ga lé ri át
és az ÁJIN-csoportot, ame lyek 1994-
ig mû köd tek. A mû vész tag ja a Ma -
gyar Il luszt rá to rok Szö vet sé gé nek, a
Ma gyar Gra fi ku sok Szö vet sé gé nek, a
Ma gyar Képzô- és Ipar mû vé szek
Szö vet sé gé nek, a Ma gyar Al ko tó mû -
vé szek Or szá gos Egye sü le té nek, a
Ma gyar Elektrográfiai Tár sa ság nak,

a Ma gyar Réz kar co lók Szö vet sé gé -
nek, az Águdát Hácájárim vPoszalim
báámnak, az Iz ra e li Festôk és Szob -
rá szok Szö vet sé gé nek. A fi gu rá lis
festôként in dult Ma gén Ist ván szí ve -
sen ké szít li tog rá fi át, xe ro xot, il luszt -
rá ci ó kat. Fes té sze té ben és gra fi ká i nál
is az ismétlôdô mo tí vu mok az ural -
ko dó ak.

A fest mény, mely nek cí me: Kôbe
vés ve, kék-fe hér szín ben kom po nált,

Zsi dó örök ség – Vi dé ki zsi dó
hit köz sé gek Ma gyar or szá gon

hoz, temp lo -
má hoz és sír -
já hoz. Em lé -
kük ma már
csak fá jó hi -
ány, de em lé -
kük ál dás sá,
a mai Ma -
gyar or szág
kul tú rá ját is
g a z  d a  g í  t ó
ré teg gé vál hat, ha meg is mer jük. Eh -
hez se gít ez a könyv – ol vas sák azok -
nak a haj da ni zsi dó kö zös sé gek nek
az em lé ké re, akik reg ge li imá juk ban
még itt hal lot ták a reg ge li ka kas szót.

Mazsike

Hírek, események
röviden

rész ben el mo só dott, rész le té ben vi -
zu á li san mó do sí tott szent írá si szö -
veg. A mû vész a kép al ko tá sa kor vé -
let len sze rû en vá lasz tot ta ki a szö ve -
get. Vé let le nek már pe dig nin cse nek!

Az, ami ki ol vas ha tó a szövegbôl,
Mó zes I. köny vé nek egy-egy mon -
dat fosz lá nya (21/28., 30., 31.).

„Ak kor Áb ra hám vett ju hot és ök -
röt és Abimeleknek ad ta és ôk ket -
ten szö vet sé get kö töt tek”

Majd alább más rész let ben: 
„Er re azt mond ta: Ezt a hét bá -

rányt fo gadd el kezembôl”
Majd leg vé gül:
„Ezért ne vez ték a he lyet Be ér

Sevának, mert ott meg es küd tek
mind ket ten”

A vé let le nül ki vá lasz tott szö veg az
Áb ra hám ôsapa és Abimelek kö zött
kö tött egyezségrôl szól. Az Áb ra hám
ál tal ásott ku tak nak Abimelek em be -
rei vi tat ták a tu laj don jo gát, ezért be -
töm ték ôket. Áb ra hám új ra ás ta a ku -
ta kat, és szö vet sé gük megerôsítette
Áb ra hám tu laj don jo gát a ku tak hoz.
A hely ség, amely nek ne ve a mai na -
pig ôrzi az ese ményt: Be ér Sevá.

A szö veg szub jek tív üze ne te a
vízrôl és ez ál tal az életrôl szól.
Életrôl a holokauszt után.

A megbékélésrôl Is ten nel, az örök
reményrôl, a nyu ga lom ról – amint a
zsol tár (23/2.) mond ja:

„...csendes vi zek mel lé ve zet en -
gem...”

Szerdócz Er vin

mén: Bu da pest, Ber csé nyi u. 38. 1/3.
Tárgy: 1 pár fül be va ló
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si

szá ma: 000945

LENGER Franz; szü le tett: 1906.
már ci us 7.; nincs több adat; fog ság he -
lye: Neuengamme; fo goly szám: 30298

Tárgy: 1 db zseb óra lánc cal, tok kal
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si

szá ma: 000946

LÖWI Sán dor; szü le tett: 1897. de -
cem ber 17.; nincs több adat; fog ság
he lye: Neuengamme; fo goly szám:
65401

Tárgy: 1 db zseb óra lánc cal
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si

szá ma: 000964

MIGLISSER Vil mos; szü le tett: 1901.
de cem ber 6.; nincs több adat; fog ság
he lye: Neuengamme; fo goly szám:
65196

Tárgy: 1 db zseb óra lánc cal, 1 db
gyû rû

Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si
szá ma: 000965

MUNK Már ton; szü le tett: 1897.
már ci us 6.; nincs több adat; fog ság he -
lye: Neuengamme; fo goly szám: 65236

Tárgy: 1 db gyû rû
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si

szá ma: 000966

NE MES Zol tán; szü le tett: 1901. no -
vem ber 11,, Za la eger szeg; fog ság he -
lye: Neuengamme; fo goly szám: 65090

Tárgy: 1 db karóra
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si

szá ma: 000967

Leon Kopelman
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...és ide je van a ne ve tés nek
Tör té ne lem órán a tanárnô meg kér di a ne gye di ke se ket, hogy ki tud va la mit

a má so dik vi lág há bo rú ról. Er re a kis Fri ci je lent ke zik, a tanárnô fel is szó lít -
ja.

– Na, te mit tudsz ró la, Fri ci?
– Hát az én nagy pa pám egy kon cent rá ci ós tá bor ban halt meg.
– Ó, hát ezt na gyon saj ná lom, egy per ces né ma gyász!
El te lik az egy perc.
– Na és Fri ci ke, ho gyan halt meg a nagy pa pád?
– Á! Az ô hi bá ja volt. Be volt rúg va, és le esett az ôrtoronyból

***
– Dok tor úr, hi po chon der va gyok!
– Ugyan már, csak be be szé li ma gá nak!

Le mon dott a vasárnap.hu
exneonáci fôszerkesztôje

A vasarnap.hu kormányközeli ke resz tény lap fôszerkesztôje, Hor váth
Ta más le mon dott tisztségérôl. Ve le együtt tá vo zott a szerkesztôségbôl a
lap külsôs szerzôje, Kassab Adonis is.

„Hi tünk kel és kül de té sünk kel, ahogy ed dig sem, úgy a to váb bi ak ban sem
fér ös  sze sem mi fé le gyû lö let. Ér ték ren dünk kel el len ke zik min den, ami er re
uszít, ettôl egy em ber ként ha tá ro ló dunk el” – fo gal maz a lap köz le mé nye.

A lé pés elôzménye, hogy több mé di um, köz tük a telex.hu is meg ír ta, hogy a
vasarnap.hu jú li us vé gén ki ne ve zett új fôszerkesztôje, Hor váth Ta más ko ráb -
ban erôsen kötôdött az Erô és El szánt ság neo ná ci szer ve zet hez, ír ja a Szom bat.
Elôször nem is mer te el
meg ke re sé sük re, hogy tag ja
volt a szer ve zet nek, késôbb
a Ma gyar Nem zet nek igen,
de azt je lez te, hogy el tá vo -
lo dott tôle.

Az ügy sa já tos, a mai ma -
gyar or szá gi po li ti kai vi szo -
nyok ra jellemzô mel lék szá -
la, hogy a por tál a fô-
szerkesztôje múlt já ról szó ló
le lep le zés után kö zölt egy
cik ket, mi sze rint egy mo to -
ros fu tár át adott ne kik egy
pendrive-ot egy fo tó val,
me lyen a neokohn.hu zsi dó
lap új ság író ja lát ha tó ná ci
kar len dí tés köz ben.

Gyen ge Dá ni el, az Egy sé -
ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség (EMIH) ér dek kö ré be tar to zó
neokohn.hu rend sze res szerzôje el is mer te, ô van a ké pe ken, és bo csá na tot
kért:

„Tar to zom egy mély bo csá nat ké rés sel a Neokohn ol va só kö zön sé ge, a
szerkesztôség, és a zsi dó kö zös ség tag jai fe lé is. A sze mé lye met érintô cikk -
ben szereplô ké pek va ló di sá gát nem cá fo lom, és azt sem, hogy kezdô gim na -
zis ta ként, ka masz ko rom ban vál lal ha tat lan és or das esz mék nek vol tam rab ja”
– fo gal ma zott Gyen ge.

A Neokohn ko ráb ban azt je lez te, vár ja Hor váth Ta más ma gya rá za tát is, mi -
ért relativizálta a holokausztot. Le mon dá sát megelôzôen csak egy olyan in ter -
jút adott, amely ben nem von ta vis  sza ko ráb bi ki je len té se it, mert „nem sze re -
ti az elhatárolósdit”.

SPÁNN GÁ BOR

Élet re va lók
Ked ves Ol va sóm!

Elôször is el né zé sü ket ké rem, hogy kö zel 1 éve egerembôl nem kap -
hat tak jó kedv re derítô so ro kat, de ezt tud ják be an nak, hogy min den
író em ber éle té ben el jön a pil la nat, ami kor nagy ké pû en „al ko tói vál -
ság” kö vet ke zik be. Ha ôszinte aka rok len ni, be val lom, nem tör tént
más, mint hogy ránk sza kadt a pandémia, én pe dig itt hon, négy fal kö -
zött gyûj tö get tem a „karanténkilókat”, ab ban a lel ki ál la pot ban, ami -
kor a sze ret te i mért, a hit test vé re i mért és ál ta lá ban a pol gár tár sa i mért
va ló ag gó dás va la hogy sem mi kép pen nem ter mé ke nyí tet te meg a ben -
nem buj ká ló hu mo ris tát. Kö szö nöm a rek la má ló te le fo no kat és e-
maileket, me lyek ben volt, aki azt kér dez te, hol a sí rom, ami re kö vet vi -
het, de leg job ban az tet szett, aki azt ír ta, hogy „vég re ki gyógy ul tál a
gra fo má ni ád ból?” Ne ki in nen üze nem, hogy az írás ból nem le het ki -
gyógy ul ni, az olyan, mint a herpeszvírus: ha egy szer meg ka pod, örök -
ké ben ned lesz, csak le het sé ges, hogy tü net men te sen, akár éve kig is.
Hát én az el múlt esztendôben tü net men tes vol tam, de új ra itt va gyok.

El mon da nám, hogy írá som cí mét én ma gunk ra ve szem. Mi, zsi dók
kü lö nös anyag ból va gyunk gyúr va (Sztá lin sze rint a bol se vi kok vol -
tak). Még pe dig szen ve dés kor va gyunk a leg élet ké pe seb bek. Hely hí ján
itt most nem idé zem fel rész le te sen kö zel 5000 éves tör té nel mün ket, de
aki is me ri, az tud ja, hogy a zsi dó ság, túl él ve ki ûze tést, pog ro mo kat, vi -
lág jár vá nyo kat, há bo rú kat, ink vi zí ci ót, val lá si és po li ti kai an ti sze mi tiz -
must, hogy úgy mond jam, el ju tott a döntôbe. Mi ma is itt va gyunk, ha
meg fogy va is, de meg pró bál juk ma gyar zsi dó ként él ni amúgy csu pa
dal, mó ka, ka ca gás éle tün ket. Ami kor le he tett, be men tem zsi na gó -
gánk ba, és elôször is azt nyug táz tam, hogy sakk táb la sze rû en (a ren de -
le tek be tû it be tart va), egy más tól leg alább 1,5 mé ter re nem hí vek ül tek,
ha nem egy cé du la, nagy be tûk kel raj ta: ülôhely.

Hogy az tán ezt hány em ber fog lal ta el, az ar ról szó ló jegy ze tet hadd
ne én ír jam meg. Min den eset re ha eu fe misz ti ku san aka rok fo gal maz ni,
azt mond ha tom, hogy mi, zsi dók igen csak be tar tot tuk Müller Ce cí lia
va la men  nyi in tel mét. Ame lyik zsi na gó gánk ban lejnolásnál fel hív ták a
hí ve ket a tó rá hoz, most az el en ged he tet len pu szi nak el kel lett ma rad -
nia, s ezt oly an  nyi ra ko mo lyan vet ték egyes hit test vé re ink, hogy a zsi -
na gó gá ig sem men tek el.

Volt hely tu do má som sze rint, ahol a tel jes járványidôszak alatt min -
den ti la lom el le né re élô is ten tisz te le tet tar tot tak, s va la mi cso dá ja foly -
tán a Teremtônek se hon nan nem hal lot tam, hogy több fertôzött lett vol -
na a résztvevôk kö zött.

Az online is ten tisz te let nek – ezt bo csás sa meg ne kem I.ten, az egy -
mást ra jon gá sig szeretô rabbikar és hit test vé re ink – szá mom ra nem
volt von ze re je. Alapvetôen za vart, hogy 30 koc ká ban né hány má sod -
per cig lá tom rab bi mat, jó eset ben hal lom is, majd meg szó lal va la me -
lyik résztvevô mo bil ja egy má sik koc ká ból, az el tû nik, majd meg sza -
kad a kap cso lat, és csak rab bim ne ve pul zál. De hát mint mon da ni
szok ták, sze gény sor sú atom fi zi kus ne héz víz zel fôz, ha a szín há zak sok
sze mé lyes da ra bo kat be tud tak gyö mö szöl ni né hány coll ba, ak kor szá -
munk ra is meg ol dás volt biz tos az internetes val lás gya kor lat.

Mos ta ná ban ha te he tem, is mét le já rok zsi na gó gám ba, és nyug tá zom
azt, amit rém ál ma im ban rab bim fü lé be sut tog tam, és ô hi va tal ból mo -
so lyog va el há rí tot ta. Éle tünk és hit éle tünk so ha töb bet nem lesz olyan,
mint ami lyen a jár vány elôtt volt, és ezt egy ál ta lán nem (Co)vidáman
mon dom. 

Ked ves Ol va só im! 
Azok tól is, akik a zsi na gó gát egy szer egy év ben, a fôünnepünkön lát -

ják belülrôl, meg azok tól is, akik pusz tán ge ne ti ka i lag zsi dók, most azt
ké rem, szur kol junk együtt! Kér jük a Vi lág Urát, hogy ha már ki ad ta a
jel szót: fel ké szül a ne gye dik hullám!, vég te len jó sá gá ban ak kor is en -
ged je meg, hogy ros hásánát és jom kippurt meg fogy va, más fél mé ter -
re egy más tól, de sze mé lye sen, zsi na gó gánk ban ün ne pel hes sük!

Esküvô Új pes ten
Nem min den na pi ese mény nek örül -

het tünk az Új pes ti Idôsek Ott ho ná ban.
Két het ven éven fe lü li la kónk há zas ság -
ra lé pett, és meg fo gad ták, hogy jó ban-
rossz ban ki tar ta nak egy más mel lett.

Esküvôjük az áll ha ta tos ság ról és a
hûségrôl szól, már-már nép me sei mó -
don.

A vôlegénynek meg kel lett küz de nie
a nagy sár kán  nyal, ese té ben a nagy
Covid-járvánnyal. Az elsô idôpontjukat
az Elsô Hul lám ne vû, a má so di kat a
Má so dik Hul lám ne vû sár kány so dor ta
el. Fi a ta lo kat megszégyenítô ki tar tá suk -
nak és el szánt sá guk nak köszönhetôen
azon ban vé gül is egy be kel tek.

Az Ott hon la kói és dol go zói ne vé ben kí vá nunk jó egész sé get, bé ké ben
együtt töl tött éve ket és na gyon-na gyon sok bol dog sá got Ka ti nak és Lász ló -
nak.

Tóth Ju dit 

Ol va só ink kö zött nem hin ném,
hogy len ne olyan, aki Nóg rá di Ger -
gelyt, a vi lág uta zó fôkántort nem
hal lot ta imá kat, zsol tá ro kat éne kel ni,
aki fél száz ki adott könyvébôl egyet
sem vett a ke zé be.

Év ti ze dek óta tisz te lem, is me rem
és el is me rem. Amit ró la tu dok, azt
ál dott em lé kû édes any ja, Ju dit osz -
tot ta meg ve lem klub bé li és pri vát
be szél ge té se ink so rán.

Édes ap ja, Nóg rá di Gá bor is jó ne -
vû író, de egész csa lád ja – be le ért ve
két gyer me két is – mû vé szi te het ség -
gel van meg áld va.

– Kér lek, be szélj a hoz zád tar to -
zók ról, s ar ról, mi nek köszönhetô
a szám ta lan si ker, mi so dort a ze -
nei pá lyá ra?

– Vi lág hí rû kán tor és szim fo ni kus
ze ne ka ri bárcsaszólam-vezetô egy -
aránt meg ta lál ha tó a felmenôim kö -
zött. Va ló szí nû leg en nek, va la mint
édes anyám ren dít he tet len el hi va tott -
sá gá nak köszönhetô a ze nei pá lyám.
Anyám min den képp ze ne ta go za tos
ál ta lá nos is ko lá ba akart írat ni, no ha
ezért na pi más fél órát kel lett utaz -
nom már elsô osz tá lyos ko rom tól
fog va. Az tán jöt tek a ze ne aka dé mi ai
bér le tek, az ope ra bér le tek, a ren ge -
teg kon cert, ami ket gyer mek ként fe -
le más kedv vel ücsö rög tem vé gig, ma
már azon ban vég te len há lás va gyok
mind ezért. Ahogy apám nak az írás
irán ti fo gé kony sá go mat kö szön he -
tem, úgy anyám leg ér té ke sebb örök -
sé ge a ze ne sze re te tem, az éne ke si
pá lyám.

– Akad-e még olyan nem zet kö zi -
leg számottevô kán tor, ze nész, aki -
vel nem áll tál az omed elôtt vagy
szín pa don?

– Ter mé sze te sen. Ez azon ban mit
sem von le a bol dog ság ból, amit a
leg na gyob bak kal va ló fel lé pé sek
okoz tak. Naftali Herstik és Moshe
Stern párt fo gá sa leg alább an  nyi ra
élet re szó ló él mény, mint az amsz -
ter da mi Concertgebouw-ban és a
New York-i Carnegie Hall ban éne -
kel ni, vagy kö zös kon cer tet ad ni a
Fesz ti vál ze ne kar mû vé sze i vel.

– Ho gyan egyez te ted ös  sze ze nei
és írói mun kás sá go dat, s va jon ele-

Hor váth Ta más, a vasarnap.hu le mon dott
fôszerkesztôje

In ter jú egy vi lág uta zó fôkántorral

gendô idô jut-e ma gán em ber nek
len ned?

– Ki vé te le sen sze ren csés em ber -
nek tar tom ma ga mat: szá mom ra nem
je lent gon dot a ze nei és az írói mun -
kás ság ös  sze han go lá sa. Igaz, oly kor
egy má sik kon ti nen sen ese dé kes
kon cert re tart va, az óce án fö lött re -
pül ve pö työ göm lap top ba épp
készülô re gé nyem mon da ta it, vagy
két író-ol va só ta lál ko zó kö zött el ro -
ha nok egy pró bá ra a Vi ga dó ba, de a
ver seny ló fut ta tók tud ják, hogy a ga -
lopp mé nek a ter he lést sze re tik. S
hogy elegendô va gyok-e férj ként és
apa ként a csa lá dom nak? Meg tud -
nám ugyan fe lel ni ezt a kér dést, de
au ten ti kus vá la szért in kább a fe le sé -
ge met és a gye re ke i met kel le ne meg -
ke res ned.

– Mit je lent szá mod ra egy olyan
zsi na gó gá ban funk ci o nál ni, mint a
Frankel Leó úti?

– Min dent. A túl zás nél kül csa lá di
sze re tet ben mûködô, a pandémia da -
cá ra is vi rág zó bu dai kö zös ség, va la -
mint an nak el nö ke és fôrabbija ide á -
lis kö rül mé nye ket biz to sí ta nak az
amúgy igen csak sok ré tû kán to ri hi -
va tás gya kor lá sá hoz. Ez a fô oka an -
nak, hogy több mint egy év ti ze de új -

ra és új ra ne met mon dok szá mos,
anya gi lag ös  sze ha son lít ha tat la nul
kecsegtetôbb kül föl di szerzôdésaján-
latra.

– A köny ves bolt ok pol ca i ra a
közeljövôben ke rül fel leg újabb
kö te ted. Errôl még so kan nem tud -
nak.

– A BRUNAR – A Mirrén tit ka cí -
mû re gény egy szer re iz gal mas tör té -
nel mi eposz és cso dás lé nye ket fel -
vo nul ta tó fantasy. A cse lek mény az
1200-as évek ele jén ját szó dik, a kö -
zép ko ri Ma gyar or szá gon. Ha tá ra in -

Nóg rá di Ger gely

kon be lül egy szer re van je len hû ség
és áru lás, ba rát ság és ala kos ko dás,
ha za fi as ös  sze tar tás és gyar ló ha ta -
lom vágy: megdöbbentô és
lélekemelô ese mé nyek ben káp rá za -
to san gaz dag kor szak volt az Arany -
bul lát és a ta tár já rást megelôzô né -
hány év, év ti zed. Ter mé sze te sen fel -
tû nik a re gény ben Bánk bán, Gert rúd
és Pe túr is, ám – a címszereplô
Brunar mel lett – leg ked ve sebb re -
gény be li ala kom egy zsi dó or vos,
Mordeháj. Fi gu rá já ban-sze mé lyi sé -
gé ben min dent meg fo gal maz tam,
amit a mai ma gyar or szá gi zsi dó ság -
ban lát ni sze ret nék.

– Ha le het ne há rom kí ván sá god,
mi len ne az?

– Ha kí ván sá gok ról van szó, ép -
eszû em ber nem igen he lyez het mást
az elsô hely re, mint az egész sé get.
Egész sé get a csa lá dom tag ja i nak, a
ba rá ta im nak, az ismerôseimnek,
min den ki nek. A má so dik kí ván sá -
gom az vol na, hogy mind két gim na -
zis ta cse me tém jus son be ar ra az
egye tem re és szak ra, amely re vá -
gyik. Har ma dik kí ván sá got mon da ni
bor zasz tó ne héz, mert az egész ség,
va la mint a gye re ke im bol do gu lá sa
után ren ge teg, nagy já ból azo nos fon -
tos ság gal bí ró ügyet kel le ne em lí te -
nem. Pél dá ul egy bol do gabb és igaz -
sá go sabb or szá got ma gunk kö rül,
vagy csak húsz per cet még egy szer
együtt nem rég el ve szí tett édes -
anyám mal, és per sze író ként igen si -
ke res apám nak egy ál la mi el is me -
rést, ami vé le mé nyem sze rint ré ges-
rég meg il let né. 

gáljuli
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