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

77. évf. 15. szám 2022. augusztus 15.
Áv 18. 5782

A hor vát or szá gi zsi dó kö zös ség
nem vett részt a jasenovaci kon -
cent rá ci ós tá bor fel sza ba dí tá sá nak
77. év for du ló já ra ren de zett köz -
pon ti ün nep sé gen, til ta ko zá sul
ami att, hogy a kor mány még min -
dig nem til tot ta be a hor vát ultra-
nacionalista usz ta sa jel ké pe ket 
– je len tet te a hor vát köz szol gá la ti
te le ví zió (HRT). Zoran Milanovic
államfô kü lön ko szo rú zott.

Utol já ra 2020-ban em lé kez tek
meg együtt az év for du ló ról a hor vát
ál la mi és ki sebb sé gi vezetôk. Ek kor
Ognjen Kraus, a hor vát or szá gi zsi dó
kö zös sé gek el nö ke a saj tó nak úgy
nyi lat ko zott: öt év boj kott után azért
ment el a köz pon ti hi va ta los meg em -
lé ke zés re, hogy ki fe jez ze, kész
együtt mû köd ni a kor mán  nyal és a
ha ta lom mal, ugyan ak kor hoz zá tet te:

2022-ben ötö dik al ka lom mal ren dez ték meg Ma gyar or -
szá gon az ASF né met or szá gi evan gé li kus if jú sá gi szer ve -
zet nyá ri tá bo rát.

„Eu ró pa mi va gyunk – Eu ró pa az, ami vé tes  szük!” a jel -
mon da ta an nak a kez de mé nye zés nek, ame lyet a né met Ak ti -
on Sühnezeichen Friedensdienste (ASF, Bûn jel Bé ke szol gá -
lat Ak ció) ne vû szer ve zet hir de tett meg azért, hogy kö ze lebb
hoz za egy más hoz a különbözô nem ze ti sé gû, kul tu rá lis hát te -
rû, tör té nel mi örök sé get hor do zó tár sa dal mi cso por to kat Eu -
ró pá ban.

Az ala pít vány az evan gé li kus egy ház ke re tei kö zött jött lét -
re. Ala pí tó it a né met nem ze ti szo ci a liz mus bûn tet te i vel és ha -
tás tör té ne té vel va ló szem be né zés mo ti vál ta. Prog ram ja ik kal a
né me tek há bo rús bûneibôl pró bál nak jó vá ten ni an  nyit, 
amennyit ma, a há bo rú után több mint het ven év vel még le -
het sé ges. Szán dé kuk sze rint a meg bé ké lé sért és egy más meg -
ér té sé ért dol goz nak. Azért, hogy a meg is me rés ál tal meg ta -
nul ják meg ér te ni egy mást, és így le bo mol ja nak az elôítéletek,
fel ol dód jon a lép ten-nyo mon tet ten érhetô fé le lem.

A nem zet kö zi tá bor résztvevôi az itt töl tött na pok ban fo -
lya ma to san dol goz tak zsi dó temetôkben. Ker tet ren dez tek,
se gí tet tek a sír kö vek fel újí tá sá ban, hogy mun ká juk ré vén be -
fo ga dást nyer je nek, egyút tal nyo mot hagy ja nak ma guk után.

A Ma gyar Zsi dó Kul tu rá lis Egye sü let há zi gaz da ként gon -
dos ko dott ar ról, hogy meg is mer hes sék a zsi dó kö zös ség
múlt ját, tör té nel mi örök sé gét is. Ta lál ko zó kat szer ve zett tör -
té né szek kel, po li ti ku sok kal, mû vé szek kel, holokauszt-
túlélôkkel és egy há zi vezetôkkel, hogy az Eu ró pa különbözô
részeirôl szár ma zó fi a ta lok ké pet kap ja nak ar ról, mi ként él -
tek a zsi dók eb ben az or szág ban a múlt szá za di vi lág há bo rúk
elôtt, mi tör tént ve lük ezek kö ze pet te, és ho gyan tud ták fel -
dol goz ni mind ezt.

A tá bo ro zók ma guk fe dez ték uta zá su kat és rész ben az el lá -
tá su kat is, amit az ASF tá mo ga tá sa egé szí tett ki.

Az idei tá bor ba érkezôk foly tat ták a Koz ma ut cai
temetôben a mun ka szol gá la tos már tí rok par cel lá i nak rend be -
té tel ét. Ezt követôen né hány na pot Sá ros pa ta kon töl töt tek, is -
mer ked ve a zsi dó ha gyo má nyok ban gaz dag vi dék kel.
Ugyan ak kor na pon ta dol goz tak Tolcsván az ot ta ni sír kert ben.

A 2022. évi ASF-tábort a Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség
Köz ala pít vány és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um tá mo gat ta.

Kirschner Pé ter, a Mazsike el nö ke
Bá lint An na projektvezetô

Két év vel ezelôtt, 2020. jú ni us
21-én hunyt el Bá lint György, akit
az or szág csak Bá lint gaz da ként is -
mert. A leg hí re sebb ma gyar ker -
tészt min den ki sze ret te, ked ves
mo do rá val és hasz nos ta ná csa i val
min den ki szí vé be be lop ta ma gát.

Száz éve sen, 2020 jú ni u sá ban

A Nem zet kö zi Ausch witz Bi zott ság tag jai kö zé vá lasz tot ták a Mazsihisz el -
nö két. Heisler And rás a meg bí zó le ve let Var só ban vet te át Mateusz Mora-
wiecki len gyel kormányfôtôl.

ASF-tábor Ma gyar or szá gon

A jasenovaci ha lál tá bor köz pon ti
em lék mû ve

A hor vát or szá gi kö zös ség nem
vett részt a jasenovaci tá bor

fel sza ba dí tá sá nak év for du ló ján
tar tott meg em lé ke zé sen

amen  nyi ben „nem lesz vál to zás a
tör té ne lem mel kap cso la tos hoz zá ál -
lás ban”, töb bé nem vesz részt a meg -
em lé ke zé sen.

Mi u tán a kor mány az el múlt két
év ben sem fog lal ta tör vény be az usz -
ta sa szim bó lu mok be til tá sát, a zsi dó
kö zös sé gek ko or di ná ci ó ja úgy dön -
tött, a jasenovaci év for du ló ról kü lön,
áp ri lis 28-án em lé kez nek meg, a
holokauszt em lék nap ján.

A hor vát államfô más fél órá val ko -
ráb ban ér ke zett az em lé ke zés hely -
szí né re. Mint mond ta: nem kí ván a
kor mány tag ja i val együtt ko szo rúz -
ni, mert „az egyik pil la nat ban bá to -
rít ják az usztasizmust, majd li be rá li -
sok nak tet te tik ma gu kat”. Milanovic
hoz zá tet te: szá má ra ak kor van hi va -
ta los meg em lé ke zés, ami kor ô ott
van.

Andrej Plenkovic kormányfô,
Gordan Jandrokovic ház el nök, a hor -
vát an ti fa sisz ta szö vet ség, va la mint a
szerb és ro ma ki sebb ség képviselôi
kö zö sen em lé kez tek meg az év for du -
ló ról és hely ezt ék el ko szo rú i kat a lá -
ger he lyén ál lí tott em lék mû nél.

A jasenovaci komp le xum ban,
ame lyet „hor vát Ausch witz ként” is

Em lék kö vet ál lí tot tak Bá lint gaz dá nak Gyön gyö sön

em le get nek, 83.145 em bert öl tek
meg.

Az ál do za tok több mint fe le szerb
volt, de hor vát és bosz ni ai zsi dó kat,
ci gá nyo kat és olyan hor vá to kat is ki -
vé gez tek, akik nem ér tet tek egyet a
má so dik vi lág há bo rú ide jén ki ki ál -
tott Füg get len Hor vát Ál lam (NDH)
ne vû, usz ta sák ve zet te báb ál lam
rend sze ré vel. Az 1337 na pon át mû -
köd te tett usz ta sa tá bort 1945. áp ri lis
22-én sza ba dí tot ták fel. (Kriják
Krisz ti na, MTI)

huny ta le örök re a sze mét Bá lint gaz -
da. Az or szág ker té sze ne héz és egy -
ben ka lan dos élet utat tud ha tott ma ga
mö gött, ma gas szin tû szak tu dá sá val
pe dig nagy nép sze rû ség re tett szert
mint mezôgazdasági és ker tész mér -

nök. Nö vény ápo lá si ta ná csa it a mai
na pig al kal maz zák a hob bi ker té szek,
így nem cso da, hogy két év vel a ha -
lá la után sem fe led kez tek meg ró la.
Most em lék táb lát avat tak a tisz te le -
té re Gyön gyö sön, a Vachott Sán dor
Vá ro si Könyv tár Bá lint Gaz da Em -
lék ter mé ben pe dig mél tó mó don em -

lé kez tek meg ró la öz ve gye, An tó nia
tár sa sá gá ban. Az em lék táb lá ra Bá -
lint gaz da egyik ked venc idé ze tét ír -
ták: „A nö vé nyek nek lel ke van.” És
va ló ban esze rint él te az éle tét és vé -
gez te a mun ká ját, pe dig nem kön  nyû
sors ada tott meg szá má ra – ír ja a
Metropol.

Túl él te a holokausztot
Zsi dó szár ma zá sa mi att mun ka -

szol gá lat ra hur col ták, ahon nan cso -

dá val ha tá ros mó don szö kött meg.
Elôször a mauthauseni, majd a guns-
kircheni kon cent rá ci ós tá bor ba ke -
rült, ahol az em ber te len kö rül mé -
nyek mi att a tí fus  szal is meg kel lett
küz de nie. Több tár sá val együtt szö -
kött meg, majd ta lál tak egy né met
au tó buszt, te le élel mi szer rel. Tud ta,
hogy a le gyen gült szer ve ze tet nem
sza bad te le töm ni étel lel, ezért csak
né hány szem kek szet vett ma gá hoz;
azok a tár sai, akik nem tud tak pa ran -
csol ni a gyom ruk nak, né hány órá val
késôbb kí nok-kín jai kö zött hal tak
meg. Mi u tán ha za tért, meg tud ta,
hogy nem csak a há zuk ve szett oda,
de a csa lád já ból egye dül Bö zsi ne vû
test vé re él te túl a bor zal ma kat.

Ô ho no sí tot ta meg 
a cukkinit

Ke ve sen tud ják, de Ma gyar or szág
Bá lint György nek kö szön he ti, hogy
az egyik leg nép sze rûbb nyá ri zöld -
ség, a cukkini itt hon is meg ho no so -
dott. Fél év szá za da egy ter-
melôszövetkezeti kül dött ség vezetô-
jeként Olasz or szág ba uta zott, hogy
ott a ma gyar or szá gi mezôgazda-
ságról be szél jen. „El men tem sé tál ni.
Ta lál tam egy ker té sze tet a vá ros szé -
lén, ahol épp cukkinit szü re tel tek.
Kér dez tem, hogy mi ez a nö vény,
kéz zel-láb bal pró bál tam meg ér tet ni
ma ga mat. Ak kor mond ták, hogy
cukkini a ne ve, és na gyon sok fé le -
kép pen le het fel hasz nál ni a ház tar -
tás ban. Hát, mond tam ma gam nak,
ezt va ló szí nû leg Ma gyar or szá gon is
le het ne ter mel ni. Ad dig nem is mer te
itt hon sen ki. Rö vid ha bo zás után vet -

tem egy ki ló cukkinimagot, ha za hoz -
tam, és szét osz tot tam húsz ba rá tom
kö zött az zal, hogy ves sék majd el, és
szá mol ja nak be ne kem a ter mesz tés
eredményérôl. Öt ven év alatt a
cukkini az egész or szág ban el ter jedt
zöld ség fé le lett...” – em lé ke zett visz -
 sza a Bá lint gaz da, a száz éves ker -
tész cí mû köny vé ben.

Há rom szor nôsült
Bá lint gaz da nagy nép sze rû ség nek

ör ven dett a höl gyek kö ré ben, nem
cso da, hogy hos  szú éle te so rán több -
ször nôsült. A kon cent rá ci ós tá bor -
ban meg is mert egy An na ne vû lányt,
aki vel a há bo rú után ös  sze is há za -
sod tak, majd 1945-ben meg szü le tett
egyet len gyer me kük, Já nos. A kap -
cso la tuk azon ban ha mar ki hûlt, és
bár pró bál ták fel élesz te ni a tü zet, vé -
gül kü lön vál tak út ja ik. Má so dik fe le -
sé gé vel, Mé szá ros Edit vá gó val
1965-ben, a film gyár ban is mer ked -
tek meg. Az el vált as  szon  nyal ha mar
egy más ba sze ret tek, két év vel
késôbb pe dig ös  sze há za sod tak. 33
éven át él tek tö ké le tes bol dog ság -
ban, ám ek kor Alzheimer-kórt di ag -
nosz ti zál tak az as  szony nál, aki nek az
ál la po ta ez után egy re gyor sab ban
rom lott. Má so dik fe le sé ge be teg sé -
gé nek ide jén lé pett be az éle té be An -
tó nia, a har ma dik as  szony. Egy ki ál -
lí tá son ta lál koz tak, és bár An tó nia
ak kor már har minc éve gon doz ta a
köny ve it, so sem ke rül tek iga zán kö -
zel egy más hoz. Éle te al ko nyán azon -
ban egy más ba sze ret tek, An tó nia pe -
dig ha lá lá ig el hal moz ta sze re te té vel
az idôs ker tészt.

Bors
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A bu da pes ti Sza bolcs ut cai Zsi -
dó Kór ház már 1896-os meg nyi tá -
sa kor az or szág egyik leg mo der -
nebb egész ség ügyi in téz mé nyé nek
szá mí tott, s az 1940-es évek re ezer
be teg ág  gyal rendelkezô, ra gyo gó -
an fel sze relt, az egész ség ügy szin te
min den te rü le tét át fo gó gyó-
gyásza ti komp le xum má fejlôdött 
– ol vas ha tó a Ma gyar Zsi dó Mú ze -
um és Le vél tár ma ga zin já ban.

A Sza bolcs ut cai Zsi dó Kór ház hoz
tar to zott a Bródy Zsig mond és Adél
Gyer mek kór ház, a Bródy Jó zsef és
ne je, Weissburg Fanny ne vét viselô
tüdôgondozó és az 1925-ben fel épült,
Ka szab Ala dár és ne je, Weiszkopf

Józsa ál tal ala pí tott, am bu láns be te -
ge ket el lá tó Po lik li ni ka is. 1927 és
1931 kö zött kor sze rû köz pon ti fû tés -
sel lát ták el és tel je sen fel újí tot ták az
ös  szes épü le tet és pa vi lont.

A nu me rus clausus-törvény mi att
kényszerûségbôl más or szá gok ban
vég zett fi a tal zsi dó or vo sok több sé ge
csak a Zsi dó Kór ház ban tu dott el he -
lyez ked ni, ahol kül föld ön szer zett is -
me re te ik kel emel ték a gyó gyí tás
szín vo na lát.

1923-ban fo tó so ro zat ban örö kí tet -
ték meg a hit köz ség – köz tük a kór -
ház – in téz mé nye it. Eze ket a ké pe ket
ma is ôrzi a Ma gyar Zsi dó Mú ze um
és Le vél tár gyûj te mé nye.

Kis gye rek ként lá ger be te rel ték
vol na, de a szü le i vel meg szök tek a
ha lál vo nat ról. Az tán mi kor vég re
min den ki meg is mer het te a he lyes
be széd Pa ga ni ni jét, egy tra gi kus
bal eset el vet te tôlünk azt az em -
bert, aki nek még tí zez re ket kel lett
vol na meg ta ní ta nia a he lyes be -
széd re. Montágh Im re las san 36
éve nincs kö zöt tünk...

1935-ben szü le tett, ne me si csa lád -
ban. Kis gye rek ként nagybánhegyesi
kú ri á juk ban élt. Imá dott lo va gol ni,
és úgy tûnt, az ön fe ledt gye rek kor
so sem ér vé get. Az tán köz be szólt a
tör té ne lem. Mi vel zsi dó szár ma zá sú
is volt, 1944-ben a csa lád az oros há -
zi get tó ba ke rült, in nen pe dig az
egyik ha lál tá bor ba tar tó va gon ra te -
rel ték ôket. A kis Im re nem so kat ér -
tett ab ból, ami tör té nik, hi szen ki -
lenc éves volt.

Az tán a szö vet sé ge sek bom bá zá sai
mi att a vo nat Bécs új hely nél nem tu -
dott to vább men ni. A meg gyö tört em -
be re ket ek kor rom el ta ka rí tás ra és a
ha lot tak ös  sze gyûj té sé re hasz nál ták.
A kis Montágh Im re a töb bi ek kel
együtt ta lics kán tol ta a holt tes te ket.
So ha nem tud ta fel dol goz ni eze ket a
na po kat. Egy újabb vé let len kel lett
az tán ah hoz, hogy ne egy kon cent rá -
ci ós tá bor ban vé gez zék. Egy oszt rák
ka to na tiszt be széd be ele gye dett a né -
me tül tö ké le te sen beszélô csa lád dal.
Ô adott tip pet ne kik a szö kés hez. Azt
mond ta, haj nal ban, ami kor még sö tét
van, fus sa nak szer te szét, és ha meg -
úsz ták, há rom-négy na pig buj kál ja -
nak a kör nyé ken, majd ke res sék meg
ôt a la ká sán. Így is tet tek. Az oszt rák
ka to na pe dig tar tot ta a sza vát, így
meg me ne kül tek.

A má so dik vi lág há bo rút túl él ték,
de a csa lád ne me si szár ma zá sa mi att

Bács kai ci vil szer ve ze tek 
em lék he lye ket te kin tet tek meg
A ba jai Csend Kul tu rá lis Egye sü let el nö ke ként a csávolyi Dél-al föl di

Leader Egye sü let meg hí vá sá nak tet tem ele get, ami kor egy NEA-pályázat ke -
re té ben ci vil kap cso la tok ki épí té sén mun kál kod tunk a vi seg rá di or szá gok ban
és Er dély ben. Har ma dik szer ve zet ként a bács al má si Szent Lász ló
Határrendész Egye sü let, ezen kí vül né hány ma gán sze mély vett részt a négy
or szá got érintô ki lenc na pos uta zá son.

Jár tunk Cseh or szág ban, Len gyel or szág ban, Szlo vá ki á ban és Ro má ni á ban,
azon ban zsi dó em lék he lye ket csu pán Len gyel or szág ban és Er dély ben lá to gat -
tunk meg.

2022. jú ni us 30-án a cseh or szá gi kap cso lat épí tés után Oswiecimbe utaz -
tunk, ahol az éj sza kát töl töt tük. Azon a he lyen te hát, ami ne künk, zsi dó már -
tí rok le szár ma zot ta i nak a rém álom, va gyis Ausch witz ban. Ez ké tes ér zel mek -
kel töl tött el, hi szen eb ben vá ros ban van a vi lág leg na gyobb, sír nél kü li zsi dó
temetôje, ahol ôseim füst té vál tak egy tu do mány ta lan és szé gyen le tes faj el -
mé let betetôzéseként.

Jú li us 1-én nyolc órás za rán dok la ton vet tünk részt, amely nek so rán
Auschwitz-Birkenau né met pre ci zi tás sal mû köd te tett ha lál gyá rát jár hat tuk
vé gig. A po ko li hôség és a kor lá to zott víz men  nyi ség sem ad hat ta át azt a
szen ve dést, ame lyet a lá ger be de por tált zsi dó em be rek, felmenôink, va la mint
a töb bi ár tat la nul ide hur colt sze mély (po li ti kai fog lyok, ha di fog lyok, ro mák,
ho mo sze xu á li sok stb.) egy ko ron át él het tek. Meg te kin tet tük a mú ze u mot,
különbözô or szá -
gok ba rakk ja it –
köz tük a ma gyar ki -
ál lí tást is –, az or -
vo si kí sér le tek esz -
kö ze it, a zár ká kat,
az ítélôszékek hely -
szí nét, a kivégzô-
falat, az akasz tó fá -
kat, az ôrtornyokat
és a gáz kam ra-kre -
ma tó ri um he lyi sé -
gét. Meg is mer het -
tük az ál do za tok
hor ri bi lis és fel fog -
ha tat lan szá mát,
egy kor volt ar co kat,
kegy sze re ket, sze -
mé lyes tár gya kat,
ne ve sí tett bôröndöket, az el pusz tí tott em be rek haj ma rad vá nya it, és be pil lant -
hat tunk a ne vek köny vé be is. Mind ezek kel szem be sül ni döb be ne tes volt, a sí -
rás ke rül ge tett, mi kor déd nagy ma mám hú ga tûnt fel emlékeimbôl, aki va la -
me lyik ausch witzi bi tó fán fe jez te be éle tét.

Utá na Birkenau kö vet ke zett, aho vá a ba jai és kör nyék be li zsi dó em be rek
transz port já val is be gör dült a ha lál vo nat. Ma gam elôtt lát tam déd nagy anyám
meg öre ge dett, meg gör nyedt, a több na pos ke gyet len va gon bé li uta zás tól meg -
gyö tört tes tét és ar cát. Lát tuk a ba rak ko kat, az ôrtornyokat, a pric  cse ket, egy
ma gyar mar ha va gont (az 1944 má ju sá ban meg gyil kolt Löwy Hugo csa lád ja
ado má nyoz ta és újí tot ta fel), a sí ne ket, a gáz kam rá kat, a kre ma tó ri u mo kat,
Ka na dát, a ki szol gá ló lé te sít mé nye ket. Egy szó val lát tuk a szen ve dést.

Min den al ka lom mal, ami kor meg jár tam Auschwitz-Birkenaut, a tár sa im vi -
sel ke dé sét, re ak ci ó it és arc ki fe je zés ét fi gyel tem. Most is. Az el ko mo rult te -
kin tet, a döb be net, az ös  sze szo ru ló aj kak, a gyer me kek fo tói és a té nyek lát -
tán a kér dés: Ho gyan tör tén he tett ez meg?

Ide leg alább egy szer min den ki nek el kell jön ni! – mond ta egy tár sam.
A nyolc óra mind a nyolc sze mély nek lel ki leg és fi zi ka i lag egy aránt

megterhelô volt, ket ten nem is tud ták vé gig jár ni az utat, vis  sza for dul tak.
Jú li us 2-án délelôtt be lép tünk a krak kói Schindler-gyárba, ahol meg te kin -

tet tük a mú ze u mot. Be le lát hat tunk a krak kói zsi dó ság múlt já ba, min den nap -
ja i ba, a get tó vi szo nya i ba és iszo nya i ba, a ná ci párt és a Ges ta po mû kö dé sé -
be, lát hat tunk uszí tó pro pa gan da pla ká to kat (saj nos ez nap ja ink ban is vis  sza -
kö szön), hir det mé nye ket, ut ca táb lá kat (hely szí ne ket kelt ve élet re), csil lé ket,
hú zós ko csi kat, Schindler-gyári ter mé ke ket, a nyúj tóz ko dó Amon Göthöt hû
né met ju hász ku tyá já val, és még sok más sö té tet a po kol mély bugy ra i ból.
Elôtörtek em lé ke im a Schindler lis tá já ból, Jennifer Teege könyv lap ja i ról. Ott
volt az egy ko ri ná ci párt tag, a ti vor nyá zó élet mû vész Oskar Schindler fo tó ja.
Pont mint a film ben, ült a lo ván és néz te a krak kói get tó fel szá mo lá sát, a gyil -
kos sá go kat, a ször nyû sé ge ket, a pi ros ru hás kis lányt a fe ke te-fe hér sö tét ség -
ben. Az el ka pott pil la nat, ami kor fel nyílt a sim lis üz let em ber, a dor bé zo ló bo -
hém Schindler sze me. Egy döb bent em ber ült a lo von, aki el kép zel ni sem tud -
ta vol na, hogy a né met kultúrnemzet tag jai ilyen ször nyû sé gek re, ke gyet len -
sé gek re ké pe sek em ber tár sa ik kal.

A gyár után fél óra ma radt Krak kó ra, és utaz tunk to vább Szlo vá ki á ba. Két -
nap nyi pihenô után Er dély nek vet tük az irányt.

Jú li us 7-én a délelôtt fo lya mán Stan Tí mea ka la u zolt vé gig min ket Bor szék
Kos suth-for rá sá tól ki in dul va a Tün dér kert be, majd a Med ve-bar lang ba és egy
kôfejtôbe. Mind eköz ben ren ge te get be szél get tem ve le, így tud tam meg, hogy
Bor szé ken egy ko ron él tek zsi dók, és még épen áll a zsi na gó ga. Vé get ért a tú -
ra. Ebéd re már nem ju tott idô, csu pán pár fa la tot ha rap ni.

Ér ke zett a Ta nár úr, a hely tör té nész, Far kas Ala dár. Tal pig-vé rig úri em ber,
a ta nár em ber min den tu dá sá val és min den tu dás szom já val. Le ül tünk, meg hív -
tam egy ká vé ra, és csak áradt belôle Bor szék múlt ja. A fôutca meg ele ve ne -
dett, a Mo nar chia pro me nád ján höm pöly gött a tö meg, meg élén kült a már ros -
ka do zó Re mény Szál ló is. Rö vid sé ta után a székelykapunál vol tunk, ahon nan
két perc re ta lál ha tó az egy ko ri zsi na gó ga. A Mo nar chia jelentôsebb fürdôhe-
lyein min den val lás nak meg volt a temp lo ma, ima ter me, ima he lye, így a zsi -
dó ké is – má ra belôlük csu pán épü le te ik ma rad tak meg me men tó ként, a zsi -
na gó ga és a gond no ki ház (mindkettô zár va volt), né hány sírkôvel az ud va -
ron. Far kas Ala dár ral az óta is tart le ve le zé sünk, így több ada tot is szol gál ta -
tott a bor szé ki zsi dó ság ról. 1910 és 1930 kö zött a bor szé ki zsi dó la ko sok lé -
lek szá ma 125 és 151 fô kö zött moz gott ál ta lá ban, de pl. 1920-ban 92 fô volt,
míg 1941-re 11 fôre csök kent. A holokauszt után, az 1950-es évek ben már
csak egy zsi dó sze mély akadt Bor szé ken, má ra azon ban egy sem ma radt. A
hely tör té nész el mon dá sa sze rint zsi dó temetô is van a vá ros ban. 1990 után
zsi dó befektetôk ér kez tek, akik meg épí tet ték a Riki Vil lát, va la mint meg vá -
sá rol ták a Transilvania Szál lo da és Vendéglôt. Idôközönként ös  sze gyûl nek a
le szár ma zot tak a zsi na gó gá ban, ame lyet a bu ka res ti köz pont tart kar ban. Min -
den év ben vi szony lag sok zsi dó szár ma zá sú em ber ér ke zik Bor szék re.

Ha za ér ve le üle ped tek az él mé nyek, a ke se rû ek és a po zi tí vak is. Az ausch -
witzi út nak jelentôs volt a vissz hang ja a résztvevôk kö zött. Fel me rült, hogy
jövôre új cso por tot is vi szünk. Ki de rült, hogy Krak kó meg is me ré sé hez leg -
alább egy nap pal több idôre van szük ség. Bor szé ken leg kö ze lebb sze ret ném
fel ke res ni a zsi dó temetôt, va la mint belülrôl is meg te kin te ni a zsi na gó gát.

Már vá rom az újabb uta zást és a sok új fel fe dez ni va lót.
Al bert Iván

A ro má ni ai Elie Wiesel Or szá -
gos Holokausztkutató In té zet éves
je len té sé ben meg ál la pí tot ta, hogy
az online tér ben to vább ra is erôtel-
jesen meg nyil vá nul a szélsôséges,
an ti sze mi ta gyû lö let be széd.

A ro mán ál lam ál tal ala pí tott in téz -
mény min den év ben szám ba ve szi az
an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá so kat,
ame lyek sér tik a holokauszt ál do za -
ta i nak em lé két. Az idei je len tés sze -
rint a ko ro na ví rus-jár vány, az ol tás -
kam pány, a holokauszt tör té ne té nek
meg is mer te té sé re irá nyu ló tö rek vé -
sek a fon to sabb tényezôk, ame lyek -
hez kap cso lód va a köz be széd ben a
leg több an ti sze mi ta meg nyil vá nu lás
ta pasz tal ha tó. A je len tés készítôi
sze rint az utób bi év ben ez a je len ség
fo ko zó dott.

Hoz zá tet ték: az orosz–uk rán há bo -
rú is ron tott a hely ze ten, felerôsítette
ugyan is az ös  sze es kü vés-el mé le te -
ket. Ezek kö zül az egyik leg nép sze -
rûbb az, hogy a zsi dók ve ze tik Ro -
má ni át és a vi lá got. Az in té zet mun -
ka tár sai meg ál la pí tot ták: Ro má ni á -
ban to vább ra is a Facebook a leg nép -
sze rûbb kö zös sé gi ol dal, amely ja ví -
tott az ilyen el fo gad ha tat lan meg -
nyil vá nu lá sok ki szû ré sé re irá nyu ló
rend sze ren.

Kö zöl ték, hogy a zsi dó ság hoz
köthetô em lék mû vek el le ni van dál
cse le ke de tek szá ma nem csök kent, a
há bo rús bû nö kért el ítél tek kul tu sza
to vább ra is megfigyelhetô a ro mán
tár sa da lom ban, sôt, né ha a par la -
ment ben is el hang za nak an ti sze mi ta
ki je len té sek.

Em lé kez tet tek, hogy a köz pon ti
köz igaz ga tás szint jén Ro má nia el fo -
gad ta az ide gen gyû lö let, az an ti sze -
mi tiz mus és a gyû lö let be széd vis  sza -
szo rí tá sá ra és megelôzésére irá nyu ló
or szá gos stra té gi át, va la mint az is ko -
lai ok ta tás ré sze lett a zsi dók
történelmérôl és a ro má ni ai
holokausztról szó ló tan tárgy. Ugyan -
ak kor a he lyi ön kor mány zat ok, hi va -
tal no kok és ma giszt rá tu sok szint jén
ez a kér dés már nem kap ak ko ra fi -
gyel met, az érin tet tek ez irá nyú is -
me re tei hi á nyo sak. Emi att sem tu da -

Vedd le ró lam a ko csit, Nel li kém!
Montágh Im re tra gi kus vé gû éle te

Csu pán 51 évet ka pott a sors tól

megint a tör té ne lem já ték sze rei let -
tek. Tarnazsadányba te le pí tet ték ki
ôket, két és fél évig dol goz tak ín sé -
ges kö rül mé nyek kö zött a mezôgaz-
daságban. Az tán Sztá lin ha lá la után
vis  sza tér het tek a fôvárosba.
Montágh Im re szí nész nek ké szült,
ám a fôiskolai fel vé te lin Básti La jos
né mi he zi tá lás után el ta ná csol ta. Így
in dult el egy má sik úton, amely az -
tán még is meg hoz ta szá má ra az is -
mert sé get. A gyógy pe da gó gi ai
fôiskolára je lent ke zett, ahol ha mar
ki de rült, a bor zal mas gyer mek kor el -
le né re életigenlô fi a tal em bert az is -
ten is ta nár nak te rem tet te. A fôiskola
el vég zé se után lo go pé dus ként dol go -
zott. Ta ní tott ki csi ket, felnôtteket,
idôvel pe dig szí né sze ket is a he lyes
be széd re.

Eper jes Kár oly pél dá ul min dig
büsz kén me sél te, hogy Montágh Im -
re mi att lett szí nész. Egy amatôr
szín ját szó-ta lál ko zón fu tot tak ös  sze,
Montágh meg ar ra biz tat ta, min den -
kép pen je lent kez zen a fôiskolára.
Eper jes vi szont fél re ér tet te a be szél -

ge tést, és a gyógy pe da gó gi ai
fôiskolára irat ko zott be. Nem vet ték
fel, majd utóbb ki de rült, Montágh
ter mé sze te sen a szín mû vé sze ti re
gon dolt... Több száz be széd hi bás
kis gye rek kö szön het te ne ki, hogy
meg ta nult he lye sen be szél ni, ami ön -
bi zal mat is adott a ki csik nek. Szám -
ta lan szí nész nek mu tat ta meg, hogy
a he lyes ar ti ku lá lás men  nyi re ré sze a
szín ját szás nak. Idôvel pe dig már az
egész or szág meg is mer te a ne vét, hi -
szen An tal Im re 1981-ben a Ran de vú
cí mû mû so rá ba meg hív ta Mon-
tághot. A nézôk rá cso dál koz tak,
hogy van egy em ber, aki szen ve dé -
lye sen imád ja, amit csi nál, iga zi
láng el me, mel let te vi szont em pa ti -
kus, a sza vai pe dig már-már gyó gyí -
ta nak. Sa ját mû so ra lett a te le ví zi ó -
ban, köny ve ket írt, s egy idô után
már nem csak a be szé det, ha nem a vi -
sel ke dés kul tú rát is ta ní tot ta. Bol dog
volt, hogy se gít he tett, és bol dog volt
ott hon is, a fe le sé gé vel, Nel li vel és a
gye re kük kel, Ba láz  zsal. Ran got és
presz tízst adott a gyógy pe da gó gi á -
nak, a té vé ben azok is tá tott száj jal
hall gat ták, aki ket amúgy nem kü lö -
nö seb ben ér de kelt a be széd tech ni ka.

Az tán el ér ke zett 1986 nya ra.
Montághék kül föl di pi he nés re ké -
szül tek, de elôtte még el men tek Kis -
ma ros ra a fe le ség szü le i hez. A köz -
ked velt be széd ta nár le par kolt az au -
tó val, Nel li már be ment a ka pun,
ami kor a 9 éves La da meg ló dult. Va -
ló szí nû leg nem húz ta be jól a ké zi fé -
ket. Montágh Im re az au tó ele jé hez
ug rott, meg pró bál ta fel tar tóz tat ni a
ko csit, mi vel egy majd há rom mé te -
res sza ka dék fe lé gu rult. Nem si ke -
rült ne ki, elôbb ô esett a mély ség be,
majd az au tó ja is rá zu hant. A fe le sé -
ge egybôl tud ta, hogy nagy a baj, hi -
szen már le emel ték az au tót a fér-
jérôl, még is azt súg ta az as  szony fü -
lé be, hogy „vedd le ró lam a ko csit,
Nel li kém!”

Sú lyos sé rü lé sek kel ke rült kór ház -
ba, so ká ig küz döt tek ér te az or vo sok
– ha túl éli, ak kor sem tu dott vol na
töb bé jár ni –, ám vé gül au gusz tus
14-én örök re el aludt az az em ber,
akit én sze mé lye sen nem is mer het -
tem, de édes anyám (aki szin tén
gyógy pe da gó gus) igen, és bár mi kor
is be szél Montágh Imrérôl, min den
sza ván érez ni, hogy egy ki vé te les
em bert vett el a sors csu pán 51 éves
ko rá ban. Montágh Im ré nek volt egy
mon dá sa: a ma gán hang zó a be széd
lel ke, a más sal hang zó pe dig a tes te.
Té ve dett. Ô volt a be széd lel ke...

Nyu godj bé ké ben, Montágh Im re!
Új ság mú ze um

Ro má ni á ban is je len van
az an ti sze mi ta gyû lö let be széd

to sul ben nük sa ját felelôsségük a je -
len ség fi gye lem mel kö ve té sé ben,
ami meg ne he zí ti a köz pon ti ha tó sá gi
dön té sek át ül te té sét a gya kor lat ba.

Pél da ként em lí tet ték, hogy Ro má -
ni á ban to vább ra is van nak olyan ut -
cák és em lék mû vek, ame lyek há bo -
rús bû nö kért el ítél tek ne vét vi se lik
vagy ne kik ál lí ta nak em lé ket. A tár -
sa da lom szint jén az an ti sze mi ta
meg nyil vá nu lá sok ra az is bá to rí tó lag
hat – ír ták a je len tés ben –, hogy a ha -
tó sá gok nem min dig lép nek fel el le -
nük. (MTI)

Egy 1923-as fo tó
a Zsi dó Kór ház ból

A bor szé ki zsi na gó ga
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Tisz telt Emlékezô Kö zön ség! Tisz telt Ven dé ge ink!
Új pes ten 78 éve a támmuz hó nap 20-ához leg kö ze lebb esô va -

sár nap az em lé ke zés nap ja. 
78 éve ez a nap az új pes ti, rá kos pa lo tai, szi get mo nos to ri,

leányfalusi, pócs me gye ri, tahitótfalusi, vá ci zsi dók vég ze tes tra -
gé di á já nak em lék nap ja.

„...szó nél kül, be széd nél kül hang ju kat se hal la ni, még is el ér -
nek sza va ik a föld min den ré szé re, a vi lág vé gé re” – mond ja a
zsoltárköltô (19. zsolt. 4.).

18.000 test vé rünk re, el ra bolt éle tük re em lé ke zünk, és el né mí -
tott hang ju kat idéz zük fel ezen a na pon. Tra gé di á juk ak kor tör -
tént, ami kor „...a go no szok sar jad tak, mint a fû, és a jog ta lan sá -
got elkövetôk vi rul tak, és az mind pusz tu lá suk hoz ve ze tett.”
(92. zsolt. 8.)

Amíg a túlélôk, Ausch witz ta núi köz tünk vol tak, meg em lé ke -
zé se in ken el mond tuk, amit tôlük hal lot tunk.

De a ta núk már nin cse nek kö zöt tünk. Az évek mú lá sá val el tá -
voz tak az örök lét be, és las san nem ma rad sen ki, aki ta nú ja volt
a holokauszt ször nyû sé gé nek. Fé lünk, hogy a zsi dók tra gé di á ja
mí tos  szá vá lik. A ta núk el fogy nak, és las san rá jö vünk, hogy
csak Is ten ma rad ÉLÔ TA NÚ. Így már csak Ôt kér dez het -
jük, ho gyan tör tén he tett, ami meg tör tént!

Is ten a kez det ha to dik nap ján meg te rem tet te az em bert. Sza -
bad aka rat tal te rem tet te és jó ra te rem tett fér fit és nôt. „...hódít-
sátok meg – mond ta Is ten – és ural kod ja tok min de nen, ami mo -
zog a földön...” Ez volt a sza bad ság ros  szul ér tel me zett tét je. Az
elsô em ber pár, Ádám és Éva ott, az Éden kert ben a tisz ta ár tat -
lan ság ál la po tá ban élt. Nem volt meg ben nük a rossz tu dá sa. Azt
lát ták, amit Is ten lá tott, már pe dig „...látta Is ten mind azt, amit al -
ko tott, és íme na gyon jó volt.” (I.M. 1/31)

„...az élet fá ja ott volt a kert kö ze pén, va la mint a jó és rossz
tu dá sá nak fá ja is.” (I.M. 2/9)

„...a jó és a rossz tu dá sá nak fá já ról ne egyél...” – fi gyel mez te -
tett az is te ni pa rancs.

Az em ber evett a til tott gyümölcsbôl. A tu dás fá ja gyü möl csé -
nek egyik fe le a jó tu dá sé, má sik a ros  szé! Az em ber evett a gyü -
mölcs rossz felébôl, ki nyí lott a sze me, és lát ta, hogy ha tal ma
van. Is ten nem adott ha tal mat az em ber nek! A ha tal mat az em -
ber sa ját ma gá nak te rem tet te. És a ha ta lom min den jó tu dá sát
rossz ra for dít ja. Az em ber ak kor még nem tud ta, hogy ha tal ma
tu da tá ban öl ni fog, mert a ha ta lom nak ilyen a ter mé sze te.

Er re meg nyílt mindkettôjük (fér fi és nô) sze me, és meg tud ták,
hogy me zí te le nek. Mi ért érez ték me zí te len nek ma gu kat? Azért,
mert fel nyí lott a sze mük, és rá jöt tek, hogy a rossz tu dá sá val és
a ha ta lom bir to ká ban bár mit meg te het az em ber. A véd te len nel,

ki szol gál ta tot tal még in kább meg te het bár mit. Csak a ha ta lom
kell hoz zá és a ha ta lom tu dá sa, mely el tom pít ja a bûn tu da tot és
vak ká te szi a ha ta lom mal bí rót min den gyen gé vel szem ben.

„És meg szó lí tot ta az Örök ké va ló Is ten az em bert, mond ván
ne ki: Hol vagy?” „És fe lelt az em ber: ...mert mez te len va gyok,
azért rejtôztem el.” (I.M. 3/10) „És Ô szólt: Ki mond ta meg ne -
ked, hogy mez te len vagy?” (uo.) A Tó ra szö ve ge itt meg sza kad.
Az elsô em ber, Ádám nem árul ta el, hon nan jöt tek rá, hogy me -
zí te le nek.

Az em ber evett a rossz tu dás fá já nak gyümölcsébôl, és meg -
vál to zott a ter mé sze te. Be le lett kó dol va, hogy ha ha tal ma lesz,
öl ni fog! „Er re az Örök ké va ló Is ten szólt Évá hoz: Mit tet tél?”
(uo.) Te as  szony! Te, aki ar ra let tél te remt ve, hogy éle tet hoz zál
a vi lág ra, nem tud tad, hogy ha az em ber ha tal mat kap, öl ni fog?
Elsôszülötted, Ká in vé ré ben ott a gyil kos ter mé szet, és meg öli
Ábelt! Éva nem tud ta, hogy Ká in le szár ma zot tai zsi dó kat fog -
nak meg aláz ni, kí noz ni, ki ra bol ni és vé gül öl ni csak azért, mert
zsi dók! Ádám és Éva ak kor, a kez de tek kez de tén még nem tud -
ták, hogy Ká in egye nes le szár ma zot tai, a fa sisz ta ha ta lom ki
akar ja majd ir ta ni Is ten vá lasz tott né pét, a zsi dó kat, hogy ír mag -
juk se ma rad jon. 

Ausch witz meg for dí tot ta a te rem tés rend jét! A zsi dó kat meg -
aláz ták! El vet ték min den va gyo nu kat! El vet ték be csü le tü ket,
em be ri mi vol tu kat. Nem vol tak te kin tet tel sem a ko ruk ra, sem a
ne mük re, sem az em be ri ér té ke i re. 

Itt kel lett hagy ni uk min dent, ami ért ér de mes volt élni... itt
kel lett hagy ni uk az éle tet.

Sírt a fiú, ahogy a költô ír ta:
Ar ra szü let tem, hogy kis gye rek le gyek

S anyám mel lett las san játs  szam az éve ket
Ar ra szü let tem, hogy felnôtt is le gyek
S meg ért sem a szó ból azt, amit le het

S vé gül ar ra jöt tem én a vi lág ra,
hogy el hig  gyem azt, hogy nem va gyok hi á ba.

Nem aka rom el hagy ni a vá ro som – mond ta a fiú –, még an  nyi
jót te het nék ma ga mért, a csa lá do mért és másokért... de a zsi dó
fi ú nak men nie kel lett a bor zal mas vég, Ausch witz gáz kam rái fe -
lé!

És sírt a lány:
Ar ra szü let tem, hogy meg sze res se nek
S meg sze res sem én is azt, akit le het

Ar ra szü let tem, hogy bol dog is le gyek
S to vább ad jam egy szer az éle te met

S vé gül ar ra jöt tem én a vi lág ra,
hogy be le hal jak ab ba, hogy él tem a vi lág ban.

Él ni sze ret nék – mond ta fáj dal ma san –, gye re kek nek aka rok
éle tet ad ni és jó ra aka rom ôket nevelni... de a zsi dó lány nak
men nie kel lett a bor zal mas vég, Ausch witz gáz kam rái fe lé!

És sírt a kis gye rek: Mi ért me gyünk el? Mi ért visz nek el min -
ket! Nem aka rok men ni, jó itt ne kem, és itt aka rok ma rad ni
veletek... de men nie kel lett a kis gye rek nek is a bor zal mas vég,
Ausch witz gáz kam rái fe lé!

És sírt a meg fá radt idôs! És men tek ôk is... és be zá rul tak a
gáz kam rák aj ta jai! Csak a fé le lem ma radt és né hány bor zal mas
pil la nat, ami után el fo gyott a levegô, meg állt a szív és meg szûnt
az élet.

De ott, éle tük utol só pil la na tá ban fér fi és as  szony, gye rek és
idôs fel tet te a kér dést:

Hol vagy Te, Is ten! Hol vagy, Is te nem! Hogy hagy hat tad,
hogy ide jus sunk?

...de Is ten hall ga tott!
És Is ten még hall gat! 78 éve sem ka punk vá laszt a kér dés re!
Ked ves Megemlékezô Test vé re im! 
A mos ta ni, 78. évi meg em lé ke zés nek van egy na gyon fon tos

üze ne te. A hit le ri ha ta lom ki akar ta ir ta ni a zsi dó kat, de…
78 év vel Ausch witz után él a zsi dó nép!

78 év után új ból an  nyi an va gyunk zsi dók a vi lá gon, mint
1944-ben vol tunk.

Is ten hall ga tott, de mi hir det jük:
Ar ra szü let tünk, hogy még se dob juk el hi tün ket

hogy ha szen ve dünk, hogy ha szen ve dünk.
Ausch witz bor zal ma után mi, zsi dók, nem dob tuk el hi tün -

ket! Nem dob tuk el, és mond juk nap mint nap két szer:
Hall jad, Iz ra el, Örök Is te nünk, az Örök ké va ló egyet len!
Em lé kez zünk, test vé re ink! Em lé kez zünk a költô, Adamis An -

na ki csit meg vál toz ta tott vers szö ve gé vel:
Ar ra szü let tünk, hogy nap su gár ba ka pasz kod junk,

nem baj, hogy ha fáj, nem baj, hogy ha fáj,
ar ra szü let tünk, tisz ta le gyen még a szí vünk,

s él jünk még to vább, s em lé kez zünk még to vább.
Ir ga lom Ura, Te, aki a ma gas ban la ko zol, adj igaz nyu gal mat

is te ni je len lé ted szár nyai alatt új pes ti és min den holokausztál-
dozat test vé rünk nek!

Men  nyei Atyánk! Rejtsd lel kü ket szár nya id me ne dé ke alá
örök re, lel kük ta lál jon nyu gal mat, fog lald ôket az örök lét kö te -
lé ké be.

Te, Örök ké va ló, le gyél osz tály rész ük, ta lál ja nak bé két ham -
va ik ban. És mond juk er re:

Ámen!
Szerdócz J. Er vin fôrabbi

A holokauszt gyer mek ál do za ta i -
nak jel kép évé vált a ke zét meg -
adás ként fel tar tó, ijedt te kin te tû 7-
8 éves fiú, aki re egy ná ci tiszt csôre
töl tött gép pisz tolyt sze gez – a var -
sói get tó ban ké szült megrendítô
fény kép késôbb se gít sé gé re volt a
ha tó sá gok nak a ka to na tiszt azo no -
sí tá sá ban és el íté lé sé ben, a kis fiú
ki lé te és sor sa azon ban má ig vi ták
és rej té lyek tár gya; azt sem tud ni,
va jon túl él te-e a meg pró bál ta tá so -
kat.

Le ver ték a get tó lá za dást
a meg szál ló ha tó sá gok

A meg szállt len gyel fôváros
fôként zsi dók lak ta ré szén 1940 áp ri -
li sá ban kezdôdött a get tó ki je lö lé se
és a zárófalak fel hú zá sa, Hans Frank
né met fôkormányzó pe dig ok tó ber -
ben ren del te el hi va ta lo san több mint
400 ezer zsi dó szár ma zá sú pol gár -
nak, a var sói la kos ság kö zel 30 szá -
za lé ká nak be te le pí té sét az el zárt te -
rü let re. 1942 jú li u sa és szep tem be re
kö zött a né met ha tó sá gok 300 ezer
sze mélyt de por tál tak a get tó ból
megsemmisítô és mun ka tá bor ok ba,
ezt követôen el ren del ték a get tó fel -
szá mo lá sát és a meg ma radt, mun ka -
ké pes zsi dó la kos ság át szál lí tá sát a
meg szállt Len gyel or szág egyéb te rü -
le te i re.

Az ak ció 1943. áp ri lis 19-én in -
dult, a get tó ba be nyo mu ló né met ka -
to nák és rendôrök azon ban nem várt
el len ál lás sal ta lál ták szem ben ma gu -
kat: a la kók fel lá zad tak, és grá ná tok -
kal, sa ját ké szí té sû fegy ve rek kel
igye kez tek a get tó fa la in kí vül re szo -
rí ta ni a né me te ket és kol la bo rán sa i -
kat. A lá za dás a meg le pe tés ere jé vel
ha tott, a né me tek azon ban ha ma ro -
san úr rá let tek a hely ze ten, po rig
rom bol ták a get tót, a meg ma radt la -
kos sá got pe dig lá ge rek be de por tál -
ták. Má jus 16-ra si ke rült ár tal mat -
lan ná ten ni ük az ös  szes, önál ló an
vagy kis cso por tok ban még har co ló
lá za dót is.

Már tír be széd Új pes ten

A var sói fiú fo tó ja sok kol ta a vi lá got Josef Blösche egy ko ráb bi, 1940-ben ké szült fel vé te len

A sok ko ló fo tó alap ján azo no sí tot ták a len gyel kis fi ú ra fegy vert szegezô ná ci tisz tet

A fo tó alap ján azo no sí tot ták
a gép pisz to lyos tisz tet

A hí res sé-hír hedt té vált fo tót ez
alatt a csak nem egy hó nap alatt ké -
szí tet ték, a raj ta lát ha tó, fér fi ak ból,
nôkbôl és gyerekekbôl ál ló cso por tot
egy bunkerbôl ve ze ti ki csôre töl tött
pus ká val egy cso port SS-ka to na, fel-
tehetôen a Nowolipie ut ca 34. szá mú
há za elôtt. A fel vé tel va ló szí nû leg –
sok ha son ló kép pel együtt – pro pa -
gan da cél lal ké szült, al ko tó ja pe dig a
689-es pro pa gan da egy ség egyik hi -
va tá sos fo tó sa volt, de az is le het sé -
ges, hogy „a var sói get tó ki rá lyá nak”
be cé zett oszt rák SS-tiszt, Franz
Konrad mû ve, aki késôbb a bí ró sá -
gon azt ál lí tot ta, fény ké pe i vel a né -
met egy sé gek bru ta li tá sát kí ván ta
do ku men tál ni, hogy fel je lent hes se
ôket a felsôbb had ve ze tés nél. Val lo -
má sa nem ha tot ta meg a len gyel bí -
rá kat, akik 7 sze mély meg gyil ko lá sa
és ez rek lá ge rek be de por tá lá sá nak
bû né ért ha lál ra ítél ték Konradot.

A kép jobb sar ká ban lát ha tó gép -
pisz to lyos SS-tiszt, aki rez dü let len
arc cal tart ja cél ke reszt ben a sap kát,
ka bá tot viselô, ke zét fel tar tó kis fi út,
szin tén több mé szár lás ban volt bûn -

ré szes, so ká ig még is meg úsz ta a
felelôsségre vo nást. A Joseph
Blösche név re hall ga tó fér fi a há bo rú
vé gén szov jet ha di fog ság ba ke rült,
pár év re rá azon ban sza ba don en ged -
ték, ezt követôen a késôbbi NDK te -
rü le tén te le pe dett le, meg há za so dott,
és a türingiai Menteroda köz ség ben
egy he lyi üveg gyár szak mun ká sa -
ként szer zett mun kát. A ke let né met
ha tó sá gok csak két év ti zed del
késôbb, 1967-ben akad tak rá a buj -
ká ló há bo rús bû nös re, akit az
idôközben vi lág szer te is mert té vált
fény kép buk ta tott le.

Ugyan Blösche szov jet mun ka tá -
bor ban szer zett arc se bei ne he zí tet ték
az azo no sí tást, a fo tó és más, a get tó -
lá za dás ide jén ké szült fel vé te lek
alap ján egy ér tel mû en be bi zo nyo so -
dott, hogy a szem ta núk ál tal ke gyet -
len sza dis tá nak le írt egy ko ri SS-tiszt
akadt a Stasi hor gá ra. Ami kor tár -
gya lá sán a bí ró szem be sí tet te
Blöschét a hí res kép pel, és meg kér -
dez te, mit ér zett, ami kor egy 8 éves
fi ú ra fegy vert sze ge zett, a vád lott
úgy vá la szolt, egy ál ta lán sem mit,
ugyan is a ha son ló ese tek min den na -
po sak vol tak. A bí ró ság há bo rús

bûn tet te i ért go lyó ál ta li ha lál ra ítél te
Blöschét, az íté le tet 1969 jú li u sá ban
a lip csei bör tön ben haj tot ták vég re.

Má ig nem tud ni, ki le he tett
a kis fiú

Míg a fegy ve res tiszt sze mély azo -
nos sá ga egy ér tel mû en bi zo nyí tott, a
fo tón szereplô töb bi alak, köz tük a
kis fiú ki lé te má ig rej tély nek szá mít:
utób bi val kap cso lat ban szá mos te ó -
ria szü le tett már, azon ban egyik sem
bi zo nyít ha tó min den két sé get ki zá -
ró an. Le het sé ges, hogy a ké pen az
ak kor 8 éves Artur Dab Siemiatek
lát ha tó, aki nek édes ap ja a get tó ban
mûködô tit kos zsi dó el len ál lás ban
mû kö dött; a fiú nem él te túl a
holokausztot, két ro ko na azon ban
még 1939-ben si ke re sen a Szov jet -
uni ó ba me ne kült, késôbb ôk azo no -
sí tot ták a fény ké pen szereplô fi út
mint né hai hoz zá tar to zó ju kat.

Szin tén a Szov jet uni ó ba me ne kült
Avrahim Zelinwarger, aki 1999-ben,
95 éves ko rá ban ke res te meg a saj tót,
azt ál lít va, a ké pen ak kor 11 éves fia,
Levi sze re pel, akit édes any já val és
hú gá val együtt meg gyil kol tak a né -
me tek – az ál lí tás va ló ság tar tal mát

azon ban erôsen két ség be von ják, a
Levirôl ké szült ké pek ugyan is ke vés
ha son ló sá got mu tat nak a var sói fi ú -
val. Ha son ló kép pen vi tat ják egy
Israel Rondel ne vû fér fi ál lí tá sát, aki
a 70-es évek ben a lon do ni Jewish
Chronicle ha sáb ja in azo no sí tot ta
ma gát mint az egy kor cél ke reszt ben
tar tott fi úcs kát.

A ne gye dik le het sé ges sze mély az
1936-ban szü le tett és 2012-ben el -
hunyt Tsvi Chaim Nussbaum, akit
csa lád já val a hír hedt Ho tel Pols ki-
ügy ben – a né met ha tó sá gok a get tó
lik vi dá lá sát követôen tit kos
összekötôik se gít sé gé vel pa lesz tin
ví zu mo kat ad tak el a még buj ká ló,
va gyo no sabb zsi dó csa lá dok nak,
akik be sé tál tak a csap dá ba, és vé gül
de por tál ták ôket – tar tóz tat tak le
1943 jú li u sá ban. Tör vény szé ki or vos
szakértôk vizs gá la ta meg ál la pí tot ta,
hogy a ké pen szereplô fiú és
Nussbaum fü le, il let ve bi zo nyos arc -
vo ná sai egye zést mu tat nak, a fér fi
tör té ne te, il let ve a le tar tóz ta tás hely -
szí ne és dá tu ma azon ban nem il lesz -
ke dik egy más hoz, a leg töb ben ezért
az ô ál lí tá sát is fals nak te kin tik.

Ru dolf Dá ni el / Dí vány
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Moszk va saj ná la tos nak tart ja Iz ra el
orosz el le nes hoz zá ál lá sát az uk rán konf lik -
tus hoz – kö zöl te Ma ri ja Zaharova kül ügy -
mi nisz té ri u mi szóvivô. A te le ví zi ós mû sor -
ban meg je gyez te, hogy Nyu gat-Je ru zsá lem
kö zel múlt be li re to ri ká ja „ab szo lút nem volt
konst ruk tív” és „tár gyi la gos”.

Orosz or szág és Iz ra el vi szo nya meg rom lott
Moszk va uk raj nai ka to nai mû ve le té nek meg in -
dí tá sa óta, és Zaharova az Orosz Hí rek cik ke
sze rint fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy ez „nem
ma gá tól tör tént”. 

„Az el múlt hó na pok ban ab szo lút nem konst -
ruk tív, sok kal in kább – ami a leg fon to sabb –
el fo gult re to ri kát hal lot tunk Tel-Avivból” – je -
len tet te ki Zaharova. Meg je gyez te, hogy az Iz -
ra el különbözô ha tal mi szintjeirôl érkezô
orosz el le nes ér té ke lé sek ko moly kér dé se ket
vet nek fel Moszk vá ban, kü lö nö sen azért, mert
azo kat ki zá ró lag uk rán ba rát mó don fo gal maz -
ták meg.

„És ez nem az uk rán nép, ha nem ki zá ró lag a
ki je vi re zsim tá mo ga tá sát je len tet te” – je gyez -
te meg a dip lo ma ta, hoz zá té ve, hogy a re to ri ka
„tel je sen össz hang ban van a Nyu gat fur csa és
vad hang já val”.

Zaharova azt is hang sú lyoz ta, hogy az Iz ra el -
lel fenn ál ló két ol da lú kap cso la tok meg ne he zí -
té sé re irá nyu ló „im pul zus” nem Orosz or szág -
ból szár ma zik.

„Ami kor most olyan meg jegy zé se ket hal -
lunk a vezetéstôl, hogy Orosz or szág egyes in -
téz ke dé sei a két ol da lú pá lyán be fo lyá sol hat ják
a kap cso la to kat, ak kor meg kér dez ném, hogy
ugyan ezek az em be rek nem gon dol ják-e, hogy
az ô in téz ke dé se ik és nyi lat ko za ta ik ezek ben a
hó na pok ban már be fo lyá sol ták a két ol da lú
kap cso la to kat” – mond ta.

A szóvivô ki je len té sei azu tán hang zot tak el,
hogy Jair Lapid iz ra e li mi nisz ter el nök uta sí tot -
ta or szá ga kül ügy mi nisz té ri u mát, hogy ké szít -
sen elô egy sor vá lasz in téz ke dést ar ra az eset -
re, ha a Zsi dó Ügy nök ség orosz or szá gi ki ren -
delt sé gét be zár nák.

A mi nisz ter el nök ar ra fi gyel mez te tett, hogy
a zsi dó szár ma zá sú em be rek Iz ra el be történô
be ván dor lá sát elôsegítô, kvá zi kor mány za ti
ügy nök ség be zá rá sa „sú lyos” ha tás sal len ne a
Moszk va és Nyu gat-Je ru zsá lem kö zöt ti kap -
cso la tok ra.

Se gít he tik-e egy ná ci fo tós ké pei a holokauszt do ku men tá lá sát?

Han gyás let tem
Reg gel ar ra éb red tem, hogy va la mi nincs rend ben. Rossz

elôérzetem volt, s hogy még ros  szabb le gyen, ezért bal láb bal
kel tem fel. Gyor san el vé gez tem a sürgetô reg ge li teendôimet,
be fé sül tem, zse léz tem a ha jam, majd apám tól ta nult mód szer rel
haj há lót húz tam rá. Fi a ta lo san sze ret ném tar ta ni ma gam, még is -
csak fi a ta labb a pá rom, ô még kön  nye dén le tud ha jol ni. Meg -
nyug ta tó, hogy las san át ve szi tôlem há zi teendôim egy ré szét,
úgy mint szôlômetszés, csa tor na tisz tí tás lét rá ról, és min den
mást, ami be ugyan be le kez dek, de itt fáj, ott fáj, és nem tu dom
be fe jez ni. Még is én va gyok az Úr a ház nál, pa pí ron, de már az
Úrnô is feljövôben van. Né hány do log ban már jobb ná lam, pél -
dá ul hangerôben is. Azért jól ki egé szít jük egy mást.

Szó val fel öl töz köd tem, és el in dul tam a kony há ba a ki ta po sott
úton, ahol várt rám az én mucikám, ahogy szo kott, egy nagy
bög re spe ci á lis ös  sze té te lû te jes ká vé val, amit én csak csicsi
pucsi ká vé nak hí vok.

Ez a szo kás kb. egy éve kezdôdött ná lunk, ami kor óri á si vál -
to zás tör tént min den na pi éle tünk ben. Pro mi nens ven dé günk
volt, akit igye kez tünk kö rül ug rál ni. Már ti min dent fel aján lott,
ami a la kás ban volt, és ami vel meg tud ná kí nál ni. Ám a pro mi -
nens min den re csak azt mond ta: Nem, nem, nem és nem. És ek -
kor Már ti ban fel vil lant a meg ol dás: Pro mi nens úr, ta lán egy ká -
vét?

Mi re Ô: Ta lán egy ká vét! Ked ve sem, mibôl ké szí ti?
– Leg újabb za ma tos Nescafé cremából. Na gyon kel le mes,

sze líd.
– Ez kávéfôzôben ké szül?
– Nem, ka va rós. Csak ho zok egy kis for ró vi zet, tej színt, te -

jet, cuk rot, édesítôt, ru mot, és itt ké szí tem el Ön nek kí ván ság
sze rint.

– Ka va rós ká vé? Ó nem, nem aka rom igény be ven ni. Csak a
kávéfôzôben ké szült elég hi gi é ni kus szá mom ra. Tu laj don kép -
pen már is men nem kell. Vi szont lá tás ra.

Mi re mi kó rus ban:
– Meg tisz telt ben nün ket, Pro mi nens úr.
Be húz ta ma ga mö gött a ka put, és hal kan hal lat szott, amint any-

  nyit mon dott a sofôrjének: Ezek még egy ren des ká vé val sem
tud tak meg kí nál ni.

És ek kor ös  sze ült a csa lá di ta nács, és el dön töt tük, ilyen hely -
zet be töb bé nem ke rü lünk.

Már ti rög tön in téz ke dett, a leg kö ze leb bi kí nai bolt ban vett
egy egy sze mé lyes kí nai, mi ni, zseb ben hord ha tó ko tyo gós
kávéfôzôt, ami ben elenyészôen ke vés ká vé ké szül he tett, úgy
egy ujj nyi.

Na én meg mu tat tam, ki a fér fi a ház nál, ho gyan kell be ru ház -

ni, és ugyan ab ban a kí nai bolt ban meg vet tem a leg na gyobb ak -
kor kap ha tó ko tyo góst, a 3 sze mé lyest. Ugyan ak kor fel fe dez -
tem, hogy a ki vá ló Omnia gyárt má nyok kö zött kof fe in men tes
ká vé is kap ha tó. Más sem kell egy vegetáriusnak, rög tön vá sá -
rol tam belôle. És a kí nai vi lág gaz da sá got vezetô ipar cikk, a 3
sze mé lyes ko tyo gós be vált.

Egy re me ré szeb bek és me ré szeb bek let tünk, és ma már fe le-
fe le arány ban te szünk be le kof fe i nes és kof fe in men tes ká vét,
ami vel kitûnô íze ket tu -
dunk al kot ni. En nek a le vé -
dett ne ve csicsi pucsi ká vé.

Szó val ez a cso dá la tos
ké szít mény várt en gem a
kony há ban, mel let te lek vá -
ros pász ka, ami még az ôsi
idôkbôl, a Szé che nyi ut cá -
ból szár ma zó re cept sze rint
ké szült. Hoz zá va lók: há zi
lek vár és túl sü tött, ki csit
égett pász ka. Öröm mel,
mo so lyog va kö szön töt tem
pá rom, ma sem csa lód tam ben ne. Min den elôkészítve ott várt
en gem a kony ha pul ton, és még rá adás ként egy sze let a lá nyom
ál tal sü tött má kos bejglibôl (ami pászkalisztbôl ké szült). És ek -
kor meglepôdve lát tam, hogy a má kos sze let ma gá tól el in dul a
kony ha pul ton. Fel vet tem a szem üve gem, és ek kor vet tem ész re,
hogy ös  sze sen 517.260 han gya volt a sütiben, há tu kon vit ték.
Üte mes lép tek kel tá vo lod tak a sütimmel. Úgy lát szik, hogy a mi
nem ze dé künk sem ma rad hat ki egy vi lág há bo rú ból. Be va gyunk
ke rít ve, ha di ál la pot ban va gyunk. Kör kö rös vé de lem kell az or -
szág ha tár ok ra, mind a 7000 had ra fog ha tó ka to nánk ké szen lé ti
ál la pot ban. Igaz, ebbôl 6000 a vál la la tok hoz van ki ve zé nyel ve,
de a ma ra dék 1000 ma gyar vi téz meg vé di or szá gun kat (vagy
nem). Kívülrôl a ko ro na ví rus tá mad, belülrôl a bo ga rak. Ná lunk
már a fél há zat el fog lal ták, mi re ész re vet tem. Kis és nagy han -
gyák, száz lá bú ak és egyéb, árpádsávos fe ke te egyen ru há ba öl tö -
zött se géd csa pat ok, csó tá nyok tá mo gat ták ôket. A lé gi ere jü ket
is be ve tet ték szár nyas han gyák, le gyek, da ra zsak ra já val. Min -
dent el akar nak fog lal ni. A belsô fertôtlenítésre hasz nált kó ser
szil vá mat szin te kor tyol gat ják, für de nek ben ne. Fertôtlenítik
ma gu kat, nem is ví ru sos egy sem. Van nak far kas han gyák, akik
a Pi ros ka ne vû ször pöt za bál ják fel. Délrôl jött migráns po los -
kák, ha ra pós sár ga pet  tyes ka ti ca bo ga rak, alat to mos kul lan csok
tá mad nak alul ról, felülrôl. Ne héz a ha tár vé de lem. Gáz tá ma dást
(spray) és a légy csa pó leg újabb vál to za tát ve tet tük be, nem sok
si ker rel. Va ló szí nû leg a ro var ir tó spray töltôanyaga Vuhanban
ké szült kókuszlé volt, mert a bo ga rak nak na gyon íz lett, egy re
na gyob bak tôle. Ezért hasz ná lunk ece tet és szó da bi kar bó nát, a

ha gyo má nyos sze re ket. A bi kar bó na fe hér po rá ban leg in kább
ját sza ni sze ret nek tá ma dó ink. Öröm mel szét hord ják az egész
ház ban. Fe hér csí kok jel zik a han gya já ra tok út ját. Én mint egy
Sher lock Holmes, na gyí tó val a ke zem ben kö ve tem a fe hér já ra -
to kat, de hogy ho va tûn tek el, hol le het a köz pon ti pa rancs nok -
sá gunk, azt nem si ke rült meg ta lál nom. A repülô bo ga rak el len
drónokat ve tet tünk be. Két ro bot por szí vó is csa ta sor ba állt a
par ket tán, de ahogy le áll tak töltôdni, amit elôl be szív tak, az há -
tul csa pa tok ba szervezôdve jött ki, és rög tön el in dul tak be ven ni
a spáj zot. S mind ez nem volt elég, meg je len tek a vér szú nyo gok
elôôrsei, akik fé lel met keltô züm mö gés sel, zen gés sel ci káz tak a
la kás ban. Meg aka dá lyoz ha tat lan ná vált a kó bor macs kák tá ma -
dá sa, el fog lal ták az egész ud vart, az er kély aj tónk ra pi sil tek, azu -
tán néz tek be az ab la kon, hogy mit szó lunk hoz zá. Ka kál ni csak
az óvott pá zsi to mon tud tak, ahol nem észrevehetô a fû kö zött.
Ál ta lá ban én lé pek be le fû nyí rás köz ben. Ha nem, pár nap alatt
ki ég a fû egy mé te res kör zet ben, és utá na 10 éven át nem te rem
ott sem mi. Ve gyi tá ma dás, ezt is meg kel lett él nünk. Még egy
ak nát hasz nál nak a macs kák, a me leg au tó alatt al sza nak, de az
aj tó mel lé he lye zik el a cso mót, így tu ti, hogy be le lé pek. Per sze
én nem ve szem ész re, nem olyan jó a szag lá som. Ám Már ti nak
kitûnô. Va dász ku tya volt elôzô éle té ben. A kony há ból meg ér zi
a sza got. Elém ro han, én ro ha nok fe lé csók ra ké szen, és ek kor
mint egy ágyú lö vés, dur ran a hang: Állj, egy lé pést se to vább!
Meg sem me rek szó lal ni a döbbenettôl, pá rom a sí ri csend ben
sza gol gat ni kezd. Hát mi lyen fo gad ta tás ez? Ma gyar em bert ma -
gyar as  szony sza gol gat? Ez a sze re lem? A sze re lem az más!
Öle lés, pu szi, si mo ga tás, nem sza gol ga tás. Ha már van egy kis
sza god, min den szép ség el mú lik? Ha za jössz, és fal hoz vagy ál -
lít va? Kör be szag lás, vetkôztetés, meg szé gye ní tés? Bal cipôd
mint bûn jel el kob zá sa? Pu cé ran lé pek be a fürdôszobába, ahol
meg szú nyo gok ha da fo gad. 4-5 csí pés után ro ha nok Már ti hoz.
Meg adom ma gam, visz ket a há tam, kér lek, kend be! Min den fé -
le ré gi gyógy szer tá ri krém ke rül elô a fi ók ból. Kí sér le ti ala pon
min den csí pés re má sik kré met hasz ná lunk. Leg job ban a
Reparon vált be. Ha old ja az arany eret, ak kor a hát ra is jó le het.
Bor zasz tó ha rag önt el. Ez iga zi hát ba tá ma dás. Ott meg se bez ni,
ahol véd te len va gyok? Nem tu dom be ken ni, meg va kar ni, bo ro -
gat ni önál ló an a há tam. A vál lam sem tö ké le tes, nem érem el.
Ez már iga zán több a sok nál. Át lé pi a ha di ál la pot le fek te tett sza -
bá lya it. Orv tá ma dás, HÁTURUL. Ôrületbe visz nek! Ha ôk így,
ak kor én is így. Min den hez is ér tek, ezért úgy dön tök, hogy egy
kem ping gázfôzôbôl láng szó rót ké szí tek. Be ron tok a la kás ba.
Centirôl cen ti re, mód sze re sen láng szó ró val per zse lek fel min -
dent. Per cek alatt tö vig ég az egész épü let. Nem ma radt egy bo -
gár sem élet ben. 

Én gyôztem!
Ahasvírus

Egy hol land ná ci pro pa gan dis ta fo tós ké -
pei kap csán me rült fel a kér dés: más ként
kell-e hoz zá áll ni a ná cik ál tal ké szí tett
fény ké pek hez a holokauszt do ku men tá lá sa
so rán?

Herman Heukels ren ge teg fo tót ké szí tett
ar ról a több ezer hol lan di ai zsi dó csa lád ról,
aki ket Amsz ter dam egyik köz pon ti he lyé re
te rel tek 1943. jú ni us 20-án, hogy on nan kon -
cent rá ci ós tá bo rok ba de por tál ják ôket. Az
5500 em ber leg na gyobb ré sze so sem tért visz-
  sza, a legtöbbjükrôl ez volt az utol só fény kép
az éle tük ben, ol vas tuk a Ki bic írá sá ban.

Heukels fo tói a legerôsebb ké pi bi zo nyí té -
kok kö zé tar toz nak, ami ket a tör té né szek a
hol lan di ai holokauszt áb rá zo lá sá ra a mai na -
pig hasz nál nak an nak el le né re, hogy a ná ci
pro pa gan dis ta Heukels cél ja nem az em be rek
szen ve dé sé nek be mu ta tá sa, ha nem a zsi dók
rossz fény ben fel tün te té se volt. Az ez zel kap -
cso la tos di lem má ról szól a New York Ti mes
cik ke, ame lyet a hvg.hu szem lé zett.

Ezek na gyon hí res fény ké pek, né há nyuk a
leg töb bet ki kért fo tók kö zé tar to zik a vi lág
min den tá já ról ös  sze gyûj tött ar chí vu munk ból
– mond ta a New York Timesnak René Kok,
az amsz ter da mi Há bo rús, Holokauszt- és
Nép ir tá si Ta nul má nyok In té ze té nek (NIOD)
ku ta tó ja.

A cikk ben fel me rül a kér dés, hogy Heukels
ná ci múlt já nak fé nyé ben a ku ta tók nak más -
ként kell-e hoz zá áll ni uk a ké pe i hez. A NIOD

má sik ku ta tó ja,
Kees Ribbens sze -
rint a fo tók egé szen
rend kí vü li ek, mert
meg mu tat ják, ho -
gyan zaj lott a de -
por tá lás Amsz ter -
dam köz pont já ban,
és rá vi lá gí ta nak a
bü rok rá cia mû kö dé -
sé re is.

A New York Ti -
mes írá sá ból az is
ki de rül, hogy a hol -
lan di ai zsi dó kat áb -
rá zo ló fény ké pek
több sé gét ná ci pro -
pa gan dis ták csi nál -
ták, egy má sik
jelentôs ré szét pe dig
olyan né met ka to nák,
akik eze ket egy faj ta
szu ve nír ként akar ták ha za vin ni. De olyan is
elôfordult, hogy egy ná ci tisztségviselô hob -
bi fo tós ként örö kí tet te meg a holokauszt bor -
zal ma it, mint ahogy azt a lódzi get tó szö ges -
drót mö göt ti zárt vi lá gát do ku men tá ló oszt rák
könyvelô is tet te.

Heukels a ké pe it a Storm SS ne vû hol land
ná ci he ti lap ban akar ta pub li kál ni. Ribbens
sze rint ez fel ve ti a kér dést, hogy mi ma rad ha -
tott le a fényképrôl: pél dá ul ná ci tisz tek vagy

Moszk va saj nál ja Iz ra el orosz el le nes
hoz zá ál lá sát az uk rán konf lik tus hoz

Az in ter jú ban Zaharova ki je len tet te, hogy a
szer ve zet sor sa Orosz or szág ban az igaz ság ügyi
mi nisz té ri um ke zé ben van, és ki zá ró lag jo gi
kér dés.

Ko ráb ban egy moszk vai bí ró ság kö zöl te,
hogy hi va ta los ké rel met ka pott az igaz ság ügyi
mi nisz té ri um tól az ügy nök ség orosz or szá gi
ki ren delt sé gé nek fel szá mo lá sá ra, az adat tá ro -
lás sal és adat vé de lem mel kap cso la tos he lyi
tör vé nyek ál lí tó la gos meg sér té sé re hi vat koz -
va.

A Kreml is ra gasz ko dott ah hoz, hogy a Zsi -
dó Ügy nök ség kö rül ki ala kult hely zet jo gi kér -
dés, és óva in tett az ügy át po li ti zá lá sá tól. „Va -
ló ban van nak kér dé sek a Zsi dó Ügy nök ség
szá má ra az orosz tör vé nyek be tar tá sá val kap -
cso lat ban. De ezt a hely ze tet nem sza bad át po -
li ti zál ni vagy az orosz–iz ra e li kap cso la tok egé -

szé re ki ve tí te ni” – mond ta Dmitrij Peszkov, a
Kreml szóvivôje.

Moszk va és Nyu gat-Je ru zsá lem vi szo nya
jelentôsen meg rom lott, ami ó ta Orosz or szág
feb ru ár vé gén ka to nai mû ve le tet in dí tott Uk -
raj ná ban. Iz ra el „a nem zet kö zi jog meg sér té -
se ként” el ítél te a had mû ve le tet, azon ban ed -
dig tar tóz ko dott at tól, hogy csat la koz zon a
Moszk va el le ni nem zet kö zi szank ci ók hoz.
Emel lett csak hu ma ni tá ri us és nem ka to nai
cé lú se gélyt kül dött Uk raj ná nak, el len tét ben
más tá mo ga tók kal, ame lyek fegy ve rek kel lát -
ják el Ki je vet.

Orosz Hí rek

hol land rendôrök, akik erôszakkal te rel ték
ös  sze az em be re ket.

A há bo rú utá ni idôszakban a különbözô
for rá sok ból szár ma zó fo tók ös  sze ke ve red tek,
és nem iga zán fog lal ko zott az zal sen ki, hogy
ki és mi lyen cél lal ké szí tet te ôket. Az óta vi -
szont a ku ta tók ar ra tö re ked nek, hogy el ma -
gya ráz zák a fény ké pek lét re jöt té nek kö rül -
mé nye it, hogy az azo kat fel hasz ná lók eti ka i -
lag meg fon tol tabb dön tést hoz has sa nak.

Zsi dó csa lá dok ér kez nek az amsz ter da mi Olympiapleinre
Fo tó: Herman Heukels / Wikimedia Commons



ÚJ ÉLET 51998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLET 52022. AUGUSZT US 15.

A fér je zet len nôknek is jár 
a meddôségi ke ze lés

Az Iz ra e li Legfelsôbb Bí ró ság ha tá ro zat ban el ítélt egy kór há zat, mert
nem biz to sí tot ta a meddôségi ke ze lést fér je zet len nôknek – je len tet te a
Háárec cí mû iz ra e li új ság.

Az al kot mány bí ró ság ként is mûködô tes tü let dön té se sze rint ti los, hát rá -
nyo san megkülönböztetô, sértô és fáj dal mas volt, hogy meg ta gad ták ha ja do -
nok meddôség el le ni ke ze lé sét.

A natanjai ultraortodox Laniado kór ház az zal az in dok lás sal nem vé gez te el
a kért meddôségi ke ze lést, hogy ez a kór ház val lá si in téz mény, és a zsi dó val -
lá si tör vény be üt kö zik a meddôségi ke ze lés olyan nôk szá má ra, akik még nem
men tek férj hez.

Ez az em be ri mél tó ság lé nye ge el le ni tá ma dás, amely ma gá ban fog lal meg -
aláz ta tást is – ír ta a bí ró ság há -
rom bí rá ja, s vé le mé nyük sze -
rint a kór ház a be teg jo gi tör -
vény ér tel mé ben is til tott diszk -
ri mi ná ci ót kö ve tett el.

A kór ház egy kör ze ti bí ró ság
2017-es ha tá ro za tát pró bál ta
meg fel leb bez ni a legfelsôbb bí -
ró sá gon, amely hat van mil lió
sékeles (több mint 6 mil li árd fo -
rin tos) bír sá got sza bott ki a
Laniadó kór ház ra egy cso por tos
ke re set nyo mán.

A bí ró ság ha tá ro za ta sze rint
hát rá nyos meg kü lön böz te tést je lent és sér ti az em be ri mél tó ság lé nye gét, ha a
ter mé keny sé gi ke ze lést csak há zas pár ok szá má ra en ge dé lye zik, és a nem há -
za sok tól meg ta gad ják ezt a lehetôséget.

Az aj tók be zá rá sa a ha ja don nôk elôtt ér vény te len nek és ala cso nyabb ren -
dû nek minôsít min den új csa lá dot az egy más sal há za so dó fér fi és nô ha gyo -
má nyos csa lád já val szem ben. Ez az ál lí tás ön ma gá ban sértô, és a diszk ri mi -
nált nôt va gyo ni kár ral is sújt hat ja – vé le ke dett az íté let in dok lá sá ban Anat
Baron bírónô.

Natanján Jekutiel Jehuda Halberstam rab bi ala pí tott ultraortodox kö zös sé -
get, majd a zsi dó val lás pa ran csa it követô kór há zat. Halberstam rab bi a má -
so dik vi lág há bo rú elôtt a ko lozs vá ri ultraortodox zsi dók val lá si vezetôje volt.

Az eilati szent
fapözsó

Há ti zsá kos-gya lo gos tu ris ta va -
gyok, ami ó ta jár ni tu dok. 55 év nyi
bi zo nyí té kom van, hogy töb bet lát ni
így a vi lág ból, mint be dek ker rel bó -
do rog va, guide-okat kö vet ve, szer -
ve zett uta kon.

Így ta lál tam rá Eilaton a HaHorev
ut cai zsi na gó ga elôtt er re a
fapözsóra. Iga zi lát vá nyos ság! So ká -
ig le het né ze get ni, mint egy ké pes -
köny vet. A Tó ra je le ne tei: Noé bár -
ká já tól Mó zes kôtábláin át a cso da -
rab bi kig a tar ta lom jegy zék.

És min den par ket táz va, in tar zi áz va
az ülésektôl a vis  sza pil lan tó ig, a kor -
mány tól a cso mag tar tó ig. A te te jén

Az iz ra e li Ter mé szet vé del mi Ha -
tó ság sze rint az em be ri te vé keny -
ség, töb bek kö zött a kör nye zet -
szen  nye zés és az ég haj lat vál to zás
fel gyor sí tá sa okoz za a me dú za ra -
jok szá má nak nö ve ke dé sét a Föld -
kö zi-ten ger ben. Me den ce al ján ke let ke zett

víznyelô szip pan tott be 
egy fér fit

A 32 éves ál do zat má sod per cek alatt tûnt el a me den ce ös  szes vi zé vel
együtt a 15 mé ter mély gö dör ben.

Meg halt egy fér fi, mi u tán be szip pan tot ta egy víznyelô, ami egy me den ce
alatt nyílt meg egy cé ges bu lin az iz ra e li Kar mi Joszef te le pü lé sen, ír ja az
rtl.hu nyo mán a Ki bic. A víznyelô két em bert hú zott be a me den ce vi zé vel
együtt, de egyi kük nek si ke rült ki mász nia a nagy já ból 15 mé ter mély gödör-
bôl.

A 32 éves Klil Kimchi holt test ét csak több órá val késôbb ta lál ták meg a gö -
dör al ján a mentôalakulatok, akik at tól tar tot tak, hogy rá juk omol hat a já rat,
és ezért csak las san tud tak dol goz ni. A ki má szó 34 éves fér fit kön  nyebb sé -
rü lé sek kel szál lí tot ták kór ház ba.

A bu lin ál lí tó lag nagy já ból öt ven em ber vett részt, és ha nem csak ha tan
van nak az eset ide jén a víz ben, a ha lot tak és a sé rül tek szá ma na gyobb is le -
he tett vol na. Az egész má sod per cek alatt tör tént. Egy szem ta nú a he lyi saj tó -
nak el mond ta: A víz szint hir te len csök ken ni kez dett, és meg je lent egy lyuk, a
ki ala kult ör vény pe dig be szip pan tott két em bert.

A rendôrség ki hall gat ta a bu li nak ott hont adó vil la tu laj do no sát, aki el len
gon dat lan ság ból el kö ve tett em ber ölés mi att in dí tot tak nyo mo zást. A he lyi
saj tó ban meg je lent hí rek sze rint a me den cét en ge dély nél kül épí tet ték. A vil -
lá ban rend sze re sen tar tot tak ha son ló ren dez vé nye ket.

Ké pün kön az Asalim naperômûrendszer és 250 mé ter ma gas tor nya lát -
ha tó, a mo nu men tá lis épít mény a Negev-sivatagban, Asalim kibuc kör -
nyé kén áll. A to rony szá mí tó gép ve zé rel te 50.600 nap tük ré nek tel je sít mé -
nye 121 me ga watt.

Ti los lesz 
kor lá to kat 

be vin ni 
a Si ra tó fal
egalitárius
szek ci ó já ba

Az iz ra e li rendôrség a jövôben
el tá vo lít hat ja a kor lá to kat, ame -
lye ket il le gá li san vit tek a Si ra tó fal
egalitárius szek ci ó já ba, je len tet te
a Ynet hír por tál nyo mán az
ujkelet.live.

A Ynet ál tal meg te kin tett le vél ben,
ame lyet a mi nisz ter el nö ki hi va tal
kül dött az óvá ros zsi dó ne gye dé nek
új já épí té sé vel és fej lesz té sé vel fog -
lal ko zó vál la lat nak, azt kér ték, hogy
tilt sák be a té ren a kor lá to kat a szent
he lyen ta lál ha tó ko e du kált ima pa vi -
lon ban.

„Le kell ál lí ta ni a kor lá tok be ho za -
tal ára és el he lye zé sé re irá nyu ló kí -
sér le te ket a Si ra tó fal egalitárius
szek ci ó já ban” – áll a le vél ben.

„Az igaz ság ügyi mi nisz té ri um
sze rint a Si ra tó fal nál dol go zók nem
al kal maz hat nak erôszakot, hogy
meg aka dá lyoz zák a kor lá tok be vi tel -
ét a tér re”, de „ami kor szük sé ges, a
rendôrséget be kell von ni a tör vény
ér vé nye sí té sé re”.

Ko ráb ban vi ták tör tek ki a hely szí -
nen, mi u tán ultraortodox zsi dók cso -
port jai kor lá to kat he lyez tek el a té -
ren, hogy el vá las  szák a fér fi a kat és a
nôket, fel dü hít ve ez zel a ha la dó és li -
be rá lis zsi dó kat.

Az egalitárius te ret 2016-ban
hagy ta jó vá a kor mány, de a hely szín
kö rül ki ala kult fe szült ség a prog resz -
 szív és ultraortodox zsi dók kö zött
az óta sem csil la po dott.

A Maszorti Moz ga lom azt mond ta,
hogy elé ge det tek a dön tés sel. „Fon -
tos lé pés nek tart juk ezt a dön tést an -
nak ér de ké ben, hogy a Si ra tó fal biz -
ton sá gos és kö zös sé gi ott hon ma rad -
jon min den zsi dó szá má ra, füg get le -
nül a kilététôl.”

„Kö ve tel jük, hogy a rendôrség
tart sa fenn az em be rek azon jo gát,
hogy az egalitárius té ren imád koz -
has sa nak és bé ké ben tölt hes sék az
ide jü ket anél kül, hogy különbözô
cso por tok pró bál nák meg za var ni
ôket, ahogy az az el múlt hó na pok ban
tör tént. A Si ra tó fal mind an  nyi un ké.”

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Lát vá nyo san kö ze lít 
egy ha tal mas me dú za raj 

Iz ra el part ja i hoz

Me dú za raj Haifa part ja i nál
Fo tó: Rotem Sadeh / Israel Nature and Parks Authority

Haifa part ja i nál buk kan tak egy
óri á si me dú za raj ra az iz ra e li Ter mé -
szet vé del mi Ha tó ság mun ka tár sai. A
csá pos lé nyek felülrôl néz ve fe hér
pöt  työk nek lát sza nak a ví zen – idé zi
a ha tó ság köz le mé nyét a Ti mes of
Israel nyo mán a Ki bic.

A ha tó ság azt követôen tet te köz zé
a raj ról ké szült ké pe ket, hogy a zse -
lés ten ge ri élôlények kö zül már so -
kan el ér ték Iz ra el part ja it a nyá ron,
és több pél dányt part ra is ve tett a
ten ger.

A Ter mé szet vé del mi Ha tó ság sze -
rint az em be ri te vé keny ség is hoz zá -
já rul a me dú za ra jok el sza po ro dá sá -
hoz:

A me dú zák ter je dé sét több fé le em -
be ri te vé keny ség is elôsegíti, pél dá ul
a Szu e zi-csa tor na ki ásá sa, a ten ger
szen  nye zé se, az ég haj lat vál to zás fel -

pe dig a Temp lom, ahogy ír va va -
gyon.

Ha jól sej tem, ez egy Pe u ge ot 404-
es, amit a het ve nes évek ele jén gyár -
tot tak. Ez iga zol hat ja azt, amit a zsi -
na gó gá ba igyekvôk me sél tek, hogy
ez a mû tárgy leg alább 40 éve lé te zik.
Volt, aki azt ál lí tot ta, hogy né hány
éve (5?, 7?) még köz le ked ni is lát ták.
A tu laj do nost saj nos sen ki nem is -
mer te...

Nem va gyok sem mu ze o ló gus,
sem et nog rá fus, de jár tam né hány

nép raj zi gyûj te mény ben a vi lá gon: az
eilati fa au tó bár hol be fér ne a né pi
val lá sos ság vagy a na iv mû vé szet ter -
me i be, a parasztbarokk fa ra gá sok és
a hippikorszak pop-szen té lyei kö zé.
Rá fér ne per sze egy kis res ta u rá lás: a
le esett lé cecs kék, az el ve szett ékít -
mé nyek pót lá sa. Ak kor egy mél tó he -
lyen ki ál lít va be ke rül het ne az eilati
lát ni va lók kö zé, sôt az úti köny vek be
is, hogy ne csak a vé let le nül ar ra já -
rók és az én ol va só im tud ja nak ró la.

Silló Sán dor

gyor sí tá sa és a me dú zák ra ga do zó i -
nak, pél dá ul a nap ha lak nak és a ten -
ge ri teknôsöknek oko zott károk. Ez
egy újabb ok ar ra, hogy meg óv juk a
ten gert.

Az Iz ra el be lá to ga tó me dú zák
több sé ge ván dor ló, invazív faj, ame -

lyek az In di ai-óce án ból szár maz nak,
és vélhetôen a Szu e zi-csa tor nán ke -
resz tül jut nak el a Föld kö zi-ten ger
ke le ti ré szé be. A me dú za csáp jai
csíp het nek és mér get fecs ken dez het -
nek az em ber be, ami ál ta lá ban eny he
vagy sú lyos kel le met len sé get okoz,
de rit ka ese tek ben rend kí vü li fáj da -
lom mal, sôt, akár ha lál lal is jár hat.

Bár a me dú zák már év ti ze dek óta
ra jok ba verôdnek Iz ra el föld kö zi-
ten ge ri part ja i nál, a tu dó sok ke ve set
tud nak ar ról, hogy mi lyen sza bá lyok
sze rint él nek és mo zog nak, és ne héz
meg jó sol ni, mi kor je len nek meg a
ra jok, mi lyen faj ból áll nak majd, és
med dig ma rad nak.

A me dú zák Iz ra el ener gia el lá tá sát
is ve szé lyez te tik, mi vel be szív ják
ôket az or szág erômûvei, ame lyek
ten ger vi zet hasz nál nak hû tés re.

2016-ban a Hai fai Egye tem ku ta tói a
hold ál lás és a vízhômérséklet fi gye -
lem be vé te lé vel meg vizs gál ták, mi -
lyen idôszakban le pik el a me dú zák
egy-egy erômû kör nyé két. Ar ra a kö -
vet kez te tés re ju tot tak, hogy ös  sze -
füg gés van a ten ge ri élôlények éves
meg je le né se és a hold fá zi sok kö zött.
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A Nagy Bí ró ság, a Szánhedrin böl -
csei ös  sze dug ták fe jü ket: Mit te -
gyünk? Ploni ben Ploni tár sunk ról
rossz hí rek ke rin ge nek: szánt szán -
dék kal tört fe le ba rát já ra, hogy meg -
öl je fon dor lat tal. (II. M. 21/14.) A
hír egy re csak da gad és da gad. A nép
ös  sze gyûlt Je ru zsá lem fa lai alatt, a
Sze mét ka pu ja kö ze lé ben, ke zü ket
az ég fe lé emel ték: Ne kap csold ösz -
 sze ke zed a go nos  szal! (II. M. 23/1.)
Kö ve te lik, kö zö sít sük ki és dob juk
mint trá gyát Gé-Hinnom völ gyé be.
Rab bi Jehuda így fe lelt: Nem olyan
egy sze rû, hi szen az áll: Rossz irány -
ban ne kö vesd a so ka sá got... (uo.
23/2) Ki kö zö sí te ni nem le het, mert
szük ség van vé le mé nyé re a dön té -
sek ben! Nem, ki kö zö sí te ni nem le -
het, mert amit tett, az Is ten ne vé nek
meg szent ség te le ní té se! Mit te he -
tünk? Rábbán rab bi, Cháná uno ká ja
szó lalt meg: Em lé kez ze tek! Rab bi
Jochánán mond ta egy szer: ...a bölcs
aj kai ôrizzék az íté le tet, és ta ní tást
vár ja nak szá já ból, se re gek Urá nak
kö ve te ô. (Máleáchi 2/7) Ha Ploni
ben Ploni az Úr kö ve té hez ha son ló,
hall junk dön tést szá já ból, ha azon -
ban nem, ak kor ne hall gas sunk dön -
té sé re!

Er re Jehuda rab bi ki kö zö sí tet te!
Rab bi Jehuda meg be te ge dett. Tár -

sai meg lá to gat ták, hogy érdeklôd-
jenek ál la po ta felôl. Ve lük tar tott
Ploni ben Ploni is. Rab bi Jehuda
meg lát ta, és ne vet ni kez dett. Er re
Ploni ben Ploni kér dez te: Nem elég,
hogy dön té sed re ki kö zö sí tet tek en -
gem, még ne vetsz is raj tam? Nem
raj tad ne ve tek én – vá la szol ta rab bi
Jehuda –, sok kal in kább azon, hogy
most, mi kor én a más vi lág ra me -
gyek, lel kem örül, mert még olyan
em ber nek, mint te, sem tet tem rész -
re haj ló ta nú sá got, so ka sá got kö vet ve
a jog fer dí tés re. (II. M. 22/2.)

Rab bi Jehuda lel ke nyu ga lom ra
tért. Tár sai kér dez ték egy más tól:
Nem de azért kel lett meg hal nia, mert
dön té se té ves volt, mi kor ki kö zö sí -
tet te?

Ezt meg hall ván, Ploni ben Ploni
új ra a Szánhedrin elé já rult, és kér te:
Ol doz za tok fel. Nincs jelentôsebb
köz tünk, mint rab bi Jehuda volt 
– vá la szol ták ne ki –, hogy old hat -
nánk fel? Menj rab bi Jehuda sír já -
hoz, hát ha jelt ad fel ol do zá sod ra.

A ki kö zö sí tett fel ke res te a rab bi
nyug he lyét a temetôben, a sír azon -
ban né ma ma radt.

A sakk mes ter, aki nek az éle te
egy szer egy sakkpartin mú lott
Ossip Bernstein si ke res üz let em ber

volt, aki nek a leg hí re sebb ban ká rok
küz döt tek a ke gye i ért. Azon ban a bol -
se vik titkosrendôrség is fel fi gyelt rá...

A zsi dó szár ma zá sú Ossip Bernstein
1882-ben szü le tett az Uk raj na te rü le tén
ta lál ha tó Zsitomir ne vû vá ros ban. Ha bár a
sak ko zás csak 19 éve sen kezd te el ér de -
kel ni, 1902-ben már Ber lin ben gyôzte le
az el len fe le it. Bernstein nem csak a sakk -
ban bril lí ro zott, de te het sé ges volt pénz -
ügyi te rü le ten is. 1906-ban a Heidelbergi
Egye te men vég zett pénz ügyi jo gász ként,
és igen si ke res üz let em ber vált belôle.
Oly an  nyi ra, hogy rö vi de sen a leg hí re sebb ban ká rok küz döt tek a ke gye i ért, ír -
ja a keresztlabda.hu nyo mán a Ki bic.

Si ke ré re azon ban a bol se vik titkosrendôrség is fel fi gyelt, akik nek fel tett
szán dé kuk volt, hogy ki sza gol ja nak min den olyan bûn cse lek ményt, ami sze -
rin tük el len for ra dal mat szül. Vé gül 1918-ban tar tóz tat ták le Odes  szá ban, bû -
ne pe dig egyet len do log volt: jo gi ta ná cso kat osz to ga tott a ko ráb bi cá ri re -
zsim mel kap cso lat ban ál ló ban ká rok nak.

Mielôtt azon ban lelôtték vol na, a pa rancs nok ve tett még egy gyors pil lan -
tást a fog lyok lis tá já ra, és a név sor ból azon nal ki szúr ta Bernstein ne vét, hi -
szen ra jon gott a sak kért. Mi kor rá jött, hogy va ló ban a sakk mes ter rel van dol -
ga, egy iga zán szür re á lis al kut aján lott ne ki. Ki hív ta, hogy játs  szon el le ne – a
tét pe dig Bernstein élet ben ma ra dá sa és sza bad sá ga volt. Ha azon ban el vesz -
ti a játsz mát vagy ne tán dön tet len lesz, ak kor a töb bi fo gol  lyal együtt tá vo zik
az élôk so rá ból. Bernstein bíz va a sa ját ké pes sé ge i ben, ma ga biz to san nyúj tott
ke zet az aján lat ra – meg ér zé sei pe dig nem csal tak, hi szen sakk-mat tot adott a
pa rancs nok nak. A helyszínrôl pe dig egye ne sen Pá rizs ba me ne kült.

Tö meg sí ro kat fe dez tek fel Len gyel or szág ban

Vég leg el tûn het az Ausch witz ban
meg gyil kolt gye re kek cipôibôl

emelt ha lom
Mint egy 8000 pár cipô por lad hat szét a közeljövôben, amen  nyi ben nem

si ke rül ha ma ro san kon zer vál ni az ál la po tu kat.
Ausch witz egyik jel ké pe, a meg gyil kolt gye re kek cipôibôl emelt ha lom

om la do zik. Az idô vas fo ga nem kí mé li a ré gi tár gya kat, ame lyek ter mé sze tes
bom lá son men nek ke resz tül. A Ynet sze rint az Auschwitz-Birkenau Ala pít -
vány ezért sürgôsen mint egy fél mil lió eurót pró bál ös  sze gyûj te ni a 8000 pár
szétesô ál la pot ban lévô gyerekcipô megôrzésére, at tól tart va, hogy ál lag vé de -
lem nél kül egy sze rû en el tûn nek a vi lág ból, ol vas ha tó a Ki bic cik ké ben.

A ha lál ba tar tó
nôktôl, fér fi ak tól
és gyerekektôl el -
kob zott, meg ko -
pott cipôkbôl ál ló
hal mok az ausch -
witzi bor za lom jól
is mert szim bó lu -
mai. A holokauszt
sok ál do za ta is -
me ret len, a cipôk,
ru hák és bôrön-
dök pe dig né ma,
va ló di és egye di
bi zo nyí té kai lé te -
zé sük nek.

A cipôk el por lad nak, nincs idônk né hány évet vár ni. Most kell el vé ge zünk a
kon zer vá lá su kat – mond ta a Ynetnek Wojciech Soczewica, az Auschwitz-
Birkenau Ala pít vány igaz ga tó ja, aki sze rint a men té si mû ve let nagy já ból két
évig fog tar ta ni. Amen  nyi ben si ker rel jár nak, a kon zer vált da ra bo kat egy új
ki ál lí tá son mu tat ják majd be a nagy kö zön ség nek.

Min den ál do zat tra gé dia, de a gye re kek kü lö nö sen. Ezek a cipôk tár gyi bi -
zo nyí té kai az el le nük el kö ve tett bûn cse lek mé nyek nek. Az el múlt két év ben az
állagmegôrzés si ke res volt, né hány gye rek ne vét si ke rült fel fe dez nünk – tet te
hoz zá Soczewica.

Az igaz ga tó el mond ta, hogy a kö zös sé gi fi nan szí ro zá si kam pány el in dí tá -
sa kor 50 ezer eurót kap tak egy né met cipôgyártótól. Fenn ál lá sa óta ez volt az
elsô al ka lom, hogy az ala pít vány nak egy né met or szá gi ma gán cég kül dött
ado mányt – tet te hoz zá Soczewica. Most to váb bi 400 ezer eurót pró bál nak
össze gyûj te ni.

A cipôk még vi szony lag jó ál la pot ban van nak, de a bom lá si fo lya ma tot
csak las sí ta ni tud ják, meg ál lí ta ni nem. Ez a kül de té sünk. Ezt ké rik tôlünk a
túlélôk. Nem az a cé lunk, hogy a tár gyak gyö nyö rû ek le gye nek, azt sze ret nénk
el ér ni, hogy úgy néz ze nek ki, aho gyan 1945-ben. Ezért nem hasz nál ha tunk
vegy sze re ket a tisz tí tá suk ra – ma gya ráz ta Soczewica a Ynetnek.

A cipôk las san el tûn nek, és a mi fel ada tunk en nek a fo lya mat nak a le fé ke -
zé se, hogy még a jövô nem ze dé kei is lát has sák ôket a ki ál lí tá so kon. A leg több
eset ben az adott tárgy az utol só bi zo nyí ték egy ausch witzi fo goly ról, aki nek
nincs ne ve vagy más nyo ma – hang sú lyoz ta az ala pít vány igaz ga tó ja.

Az egy ko ri kon cent rá ci ós tá bor ban 40 szak em ber dol go zik az ál lag vé del men,
kö zü lük nyol can Uk raj ná ból me ne kül tek, ne kik az ala pít vány mun kát aján lott
fel az ausch witzi la bo ra tó ri u mok ban, ahol a lá ger mû kö dé sé nek idôszakából
szár ma zó au ten ti kus tár gya kat ôrzik. A kon zer vá to rok mun ká ja el en ged he tet len
ah hoz, hogy meg hos  szab bít sák ezek nek a tár gyak nak az élet tar ta mát.

Soczewica most azért ér ke zett Iz ra el be, hogy pénzt sze rez zen az állag-
megôrzési mun ká la tok hoz. Az Auschwitz-Birkenau Ala pít vány to váb bi cél ja,
hogy 200 mil lió eurót gyûjt sön ös  sze, ame lyet in gat la nok ba és köt vé nyek be
fek tet nek be, és az ebbôl szár ma zó nye re sé get a tá bor megôrzésére for dít ják.

A ki kö zö sí tett ha lá la

Mint egy nyolc ezer fo goly föl di
ma rad vá nya it fe dez ték fel két tö -
meg sír ban az észak ke let-len gyel -
or szá gi Dzialdowo vá ros kö ze lé -
ben a má so dik vi lág há bo rús sol-
daui ná ci né met lá ger he lyén – tu -
dat ta saj tó ér te kez le tén Ka rol
Nawrocki, a len gyel Nem ze ti Em -
lé ke zet In té ze te (IPN) igaz ga tó ja.

Az IPN a Dzialdowóhoz kö ze li
bialuty-i erdôben 2019 óta foly ta tott
ku ta tá sok so rán tár ta fel a tö meg sí ro -
kat.

A most be fe je zett fel tá rá sok
megerôsítették, hogy a tö meg sí ro kat
a né me tek a há bo rú vé gén ki ás ták,
el vit ték az ér té ke sebb sze mé lyi tár -
gya kat, az ál do za tok ma rad vá nya it
pe dig gyú lé kony anyag gal ön töt ték
le, és el éget ték, majd felôrölték – kö -
zöl te Nawrocki.

Hoz zá fûz te: en nek az volt a cél ja,
hogy sen kit se von ja nak felelôsségre
a ná ci né me tek bûn tet tei mi att.

Az IPN ügyé sze ti ta go za tá nak
mun ka tár sa, Tomasz Jankowski a
saj tó kon fe ren ci án kö zöl te: a bialutyi
erdôben fel tárt két tö meg sír ban 17,5
ton na em be ri ham vat ta lál tak, ami
mint egy 8 ezer em be ri ál do zat nak fe -
lel meg. Elôkerültek ki sebb ér té kû
tár gyak is – gom bok, ke resz tek, ska -
pu lá rék, kis ol lók.

A soldaui kon cent rá ci ós tá bor ál -
do za ta i nak nyug he lye után az IPN
azért kez dett el ku tat ni, mert a lá ger
ira tai nagy részt meg sem mi sül tek, és
a tör té né szek eltérô – ezertôl akár 30
eze rig terjedô – ada to kat kö zöl tek a
meg gyil kolt fog lyok ról. Azo no sí ta ni
ed dig 3 ezer meg gyil kolt ál do za tot
si ke rült – mond ta el Jankowski.

Fo tó: Len gyel Nem ze ti Em lé ke zet In té ze te

Be szá molt ar ról is: más ku ta tá sok
alap ján ar ra le het kö vet kez tet ni,
hogy a soldaui lá ger ál do za ta i nak
ha son ló sír jai hat más he lyen is
keresendôk. Az ügyész ezért ki lá -
tás ba he lyez te a fel tá rá sok foly ta-
 tá sát.

Andrzej Ossowski ge ne ti kus, a
bialuty-i erdôben foly ta tott ku ta tás
vezetôje a PAP hír ügy nök ség gel kö -
zöl te: a tu dó sok ed dig nem ta lál koz -
tak a bûn cse lek mé nyek nyo ma i nak
el tün te té se ese té ben ily mó don vég -
zett ilyen mé re tû ak ci ó val.

A soldaui lá gert a ná cik 1939-tôl
1945-ig mû köd tet ték az ál ta luk meg -
szállt észak-mazóviai tér ség ben élô
len gyel ér tel mi ség, a lel ké szek, a
szer ze te sek meg gyil ko lá sa cél já ból.
Itt vé gez ték ki a pszi chi át ri ai be te ge -
ket – köz tük né met nem ze ti sé gû e ket
is – és a zsi dó szár ma zá sú fog lyo kat
– ír ják len gyel for rá sok.

Az 1939–1945 kö zöt ti né met meg -
szál lás em ber ál do za ta i nak szá mát
Len gyel or szág ban az IPN csak nem 6
mil li ó ra te szi, akik nek a fe le zsi dó
szár ma zá sú volt. (MTI)

Azon az éj je len rab bi Jehuda meg -
je lent rab bi Ami ál má ban, és szólt
hoz zá: Menj, vizs gáld meg új ra
Ploni ben Ploni ese tét, és ha úgy ta -
lá lod, hogy kí vá na tos ôt fel ol da ni,
oldd fel!

Ál mát kö vet ve, rab bi Ami fe lül -
vizs gál ta az ügyet, és úgy dön tött,
fel old ja Ploni ben Plonit. Szán dé kát
meg osz tot ta tár sa i val. Ab ban a pil la -
nat ban a te rem be lé pett rab bi Si mon
ben Náchmánisz, és mond ta: An nak
ide jén há rom évig nem fog lal koz -
tunk egy rab bi Jehuda há zá ból va ló
szol gá ló lány ki kö zö sí té si ké rel mé -
vel! Nem akar tunk el ha mar ko dott
íté le tet hoz ni. Men  nyi re in kább nem
sza bad rab bi Jehuda dön té sét el ha -
mar ko dot tan fe lül vizs gál ni!

Rab bi Zeira ös  sze rez zent: Hogy
le het, hogy ép pen most jöt tél, Si mon
ben Náchmánisz, mi u tán már több
éve be sem tet ted a lá bad a bí ró ság
épü le té be? Nem azért-e, mert nem
kí vá na tos Ploni ben Plonit fel ol da ni?

Er re a ki kö zö sí tett fel állt a
helyérôl, és el hagy ta a ter met.

Rab bi Zeira kér dez te: Mi volt a
rab bi Jehuda há zá ból va ló szol gá ló -
lány ese te? 

Tár sai mond ták ne ki: A szol gá ló -
lány lá tott egy fér fit, aki a felnôtt fia
után ment, és há tul ról meg ütöt te azt.
A szol gá ló lány jött és be pa na szol ta.
An nak a fér fi nak ki kö zö sít ve kell
len nie, hi szen át hág ta a vak elé ne
vess gán csot (III. M. 19/14.) pa ran -
csát.

Ploni ben Ploni az ut cán járt, ami -
kor ar ra szállt egy da rázs, a tes té be
szúrt, mi nek kö vet kez té ben meg halt.
A bí rák egy mást kér dez get ték: Nem -
de a ha lá la az Ég bün te té se volt? 

A jám bo rok sír kert jé be vit ték a te -
te mét, de nem fo gad ták be, mert nem
ta lál ták jám bor nak. Ek kor a Bí rák
sír kert jé be szál lí tot ták, és ott be fo -
gad ták.

Hogy le het? – Fag gat ták egy mást.
– Nem de ki volt kö zö sít ve? Nem de
ros  sza kat nem te met nek együtt a jók -
kal? Er re Iláj rab bi ezt vá la szol ta: Ha
egy em bert a szen ve dé lye ha lá los
bûn be vit te, úgy vi gyék egy hely re,
öl töz tes sék és bur kol ják fe hér be.
Ploni ben Ploni tes tét is fe hér be öl -
töz tet tük és be bur kol tuk. Így te met -
tük a Bí rák sír kert jé be. Igaz, a szen -
ve dé lye rab ja volt, de tes te fe hér be
lett öl töz tet ve és bur kol va, tes te te hát
kész a meg té rés re. Lel ke is haj la -
mos sá got mu tat égi in té sek meg szív -

le lé sé re. De ar ra, hogy nyil vá no san
meg szent ség te le ní tet te az Ég ne vét,
nem ka pott tôlünk fel ol do zást. Rab bi
Iláj vá la sza ha lott ra vo nat ko zik, nem
élôre – mond ta Zeura rab bi. Ploni
ben Ploni tes tét így fo gad hat ták a Bí -
rák sír kert jé be.

A Mes te rek er re új ra ös  sze dug ták
fe jü ket: Mi re ta nít a rab bi Jehuda há -
zá ból va ló szol gá ló lány ese te? A
lány lá tott egy fér fit, aki a felnôtt fi -
át há tul ról meg ütöt te. A szol gá ló lány
jött és be vá dol ta a fér fit: en nek a fér -
fi nak ki kö zö sít ve kell len nie, mert
át hág ta a Szent írás sza vát: Vak elé ne
vess gán csot! Ho gyan kell ér te ni?
Úgy – ma gya ráz ta Zeira rab bi –,
hogy a felnôtt fiú, mi u tán ap ja há tul -
ról meg ütöt te, vis  sza for dul ha tott ér -
tet len sé gé ben, amit vak ság nak
mond ha tunk, meg üt ve sa ját ap ját,
ami ért ha lál ra ítél nénk!

Rab bi Rehimát vet te át a szót: A
Tan vi lá gos sá ga és az élet út ja az ok -
ta tás fed dé sei... (Péld. 6/23.) Ploni
ben Ploni, a ki kö zö sí tett el bu kott bû -
ne mi att. Meg halt egy da rázs
csípésétôl. Jesája pró fé ta mond ja az
ilyen eset re: ...és le gyen az om la dék
a Te ke ze id alatt. (Jes. 3/6) An nak,
akit rab bi Jehuda ki kö zö sí tett, el kel -
lett buk nia... ha lá la az Ég fed dé se
volt. A da rázs csí pé se vit te az élet út -
já hoz, mert aki vét ke zett és ki kö zö sí -
tet ték, ha az élet út ján akar jár ni, ki
kell áll nia a tisz tes ség fed dé sét!
Nem csak az evi lá gi élet út ján, ha -
nem a má sik vi lá gén is.

Vak elé ne vess gán csot... Ha fel -
old juk, ön ma gunk nak ve tet tünk vol -
na gán csot. Ha fel old juk, vét sé ge
ránk for dul vis  sza. Tet te ben nünk üt
vis  sza, mint a meg le pett fiú az ap ját:
ér tet len sé gé ben, vak sá gá ban... ami -
ért ha lált ér de mel.

Rab bi Jehuda ha lá la nem volt hát
égi csa pás. Ploni ben Ploni ha lá la
vi szont az Ég fed dé se volt! Az
ilyen re vo nat ko zik: ...oltárom mel-
lôl vidd el, hogy meg hal jon... (II.
M. 21/14.)

(Tal mud Moed Kátán 17a. alap ján)
Szerdócz J. Er vin fôrabbi

Fo tó: Ingo Mehling / Wikimedia Commons
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Au gusz tus 19., pén tek Áv 22. Gyer tya gyúj tás: 7.31

Au gusz tus 20., szom bat Áv 23. Új hold hir de tés Szom bat ki me ne te le: 8.38

Au gusz tus 26., pén tek Áv 29. Gyer tya gyúj tás: 7.18

Au gusz tus 27., szom bat Áv 30. Új hold 1 Szom bat ki me ne te le: 8.23

Au gusz tus 28., va sár nap Elul 1. Új hold 2

A hit le ri Né met or szág em be ri es-
ség el len el kö ve tett bû ne it sen ki -
nek sem kell be mu tat ni, és csak re -
mény ke dünk, hogy a tör té ne lem
nem is mét li meg ön ma gát. A har -
ma dik bi ro da lom nem is mert ke -
gyel met, ha az ál ta la démonizált
cso por tok ról volt szó, de mi a hely -
zet azon „ki vált sá gos ok kal”, akik
nem fér fi nek szü let tek? Az biz tos,
hogy a Szol gá ló lány me sé jé hez jó
ala pot nyúj tot tak a ná cik.

Ke ve set tár gyalt té ma a har ma dik
bi ro da lom kap csán a né met nôk
hely ze te, pe dig van mirôl be szél ni.
Hit ler a leg na gyobb túl zás sal sem
val lott fe mi nis ta né ze te ket, sôt – az
oly kor ma is ismerôsen csengô nar-
ratívákhoz ha son ló an – a nôt „csak ”
egy „te nyész kan cá nak” gon dol ta, ki -
nek egye dü li fel ada ta a rep ro duk ció.
Ezt az el kép ze lé sét nem volt rest tet -
tek ben is ki fe jez ni, és nincs mit szé -
pí te ni, nem szí ve sen let tünk vol na
nôk a Hit ler ál tal meg al ko tott Né -
met or szág ban.

Hit ler Fú ri ái, Szü le tés, szex és
erôszak: nôk hang ja a ná ci ura lom
alatt – töb bek kö zött ilyen cí mek kel
is szü let tek nagy sze rû köny vek, me -
lyek meg rá zó el be szé lé se ket és tény -
ál lí tá so kat tar tal maz nak a nôk
helyzetérôl a har ma dik bi ro da lom -
ban, így a szak iro da lom és az inter-
net is ren ge teg in for má ci ó val tud
szol gál ni, mert saj nos bôven van
mirôl.

Két lá bon já ró szülôgépek
A ná cik az 1933-as ha ta lom ra ju tá -

su kat követô hat hó na pon be lül so ha
nem lá tott mér té kû ste ri li zá ci ós
prog ram ba kezd tek, amely elsôsor-
ban a zsi dó, nem ár ja nôket (és fér fi -
a kat) érin tet te. Az or vo sok, szak em -
be rek részt vet tek ezen be avat ko zá -
sok ban, pe dig ez min den bi zon  nyal
ki me rí ti az or vo si es kü meg sze gé sét.
En nek ered mé nye kép pen kö zel 400
ezer nôt és fér fit tet tek meddôvé aka -
ra tu kon kí vül, amit er re a cél ra lét re -
ho zott „or vo si köz pon tok ban” vé -
gez tek el. A ste ri li zá lás nak egy sze rû
és ke gyet len oka volt: nem akar ták,
hogy a nem ár ják vagy a szel le mi leg
és fi zi ka i lag al kal mat lan nak ta lált
em be rek utó dot nemz ze nek.

De mi a hely zet a ná cik szá má ra
kí vá na tos „fa ji” hát te rû nôkkel? Rá -
juk óri á si nyo mást he lye zett a kor -
mány, hogy mi nél több gye re ket
hoz za nak lét re „a bi ro da lom fenn -
ma ra dá sá nak ér de ké ben”. Cél ke -
reszt be vet ték az ak ko ri, még
gyerekcipôben já ró fe mi nis ta moz -

Gyógy szer tá mo ga tás
Az idônként szük sé ges sé vá ló, át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé -

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

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

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

Az ár ják két lá bon já ró szülôgépei: ilyen volt 
az élet nôként a ná ci Né met or szág ban

gal ma kat, és nyíl tan el vár ták a nôk-
tôl, hogy a kar ri er he lyett ki zá ró lag a
csa lád ra kon cent rál ja nak, lé nye gé -
ben vál ja nak két lá bon já ró
szülôgépekké.

Hogy men  nyi re ko mo lyan vet ték
ezt a fel ada tot, jól mu tat ja, hogy a
har ma dik bi ro da lom ban nem csak a
há zas sá gon be lü li gyer mek vál la lást
tá mo gat ták: azo kat az ár ja fér fi a -
kat, akik nek a fe le sé ge már nem
tu dott vagy nem akart több gye re -
ket vál lal ni, ar ra biz tat ta a kor -
mány, hogy vál ja nak el és ke res se -
nek egy fi a ta labb, ter mé keny nôt,
fe le sé get. Az ál lam igye ke zett tá mo -
ga tá sok for má já ban is mo ti vál ni a
gyer mek vál la lást, né mi leg ha son ló -
an a je len leg itt hon is mûködô rend -
szer hez: négy gyer mek vál la lá sa
után vis  sza nem térítendôvé vált a
felvehetô csa lád tá mo ga tá si hi tel.

1935-ben Heinrich Himmler, az
SS vezetôje öt löt te ki és ve zet te be
az úgy ne ve zett Lebensborn-prog-
ramot, mely nek elsôdleges cél ja az
„ár ja faj bi o ló gi ai tisz ta sá gá nak”
megôrzése és az ár ják lét szá má nak
nö ve lé se volt. Egyrészrôl anya gi tá -
mo ga tást nyúj tot tak a ha ja don
anyák nak; másfelôl sok, se gít ség re
szo ru ló ter hes nôt úgy ne ve zett
Lebensborn-otthonokba kénysze-
rítettek, ahol az új szü lött gyer me ket
el sza kí tot ták az anyá tól és örök be
ad ták más, ar ra ki vált sá gos ré te gek -
nek, pél dá ul SS-tisz tek ro ko na i nak.
Himmler el kép ze lé se az volt, hogy a
Lebensborn-otthonokból kikerülô
gyer me kek tes te sí tik majd meg a tö -
ké le tes ár ja fajt, és ôk lesz nek a bi ro -
da lom leg hû sé ge sebb szol gái, hi szen
kis ko ruk tól kezd ve – fi zi kai és lel ki
bán tal ma zást is ma gá ban fog la ló –
ná ci ne ve lés ben ré sze sül tek.

A Lebensborn-program nem csak
Né met or szág va lós ha tá ra in be lül
mû kö dött. Több meg szállt or szág -
ból, pél dá ul Len gyel or szág ból és
Cseh or szág ból is hur col tak el fa ji
szem pont ból „megfelelô” (értsd
szôke, kék sze mû, vi lá gos bôrû)
gyer me ke ket, sok szor ár vá kat, aki -
ket késôbb hit hû ná ci vá ne vel tek.
Meg til tot ták ne kik a sa ját anya nyel-
v ük hasz ná la tát, meg tör ték sze mé -
lyi sé gü ket, csak azért, hogy ve lük is
nö vel ni tud ják a né pes ség szá mot,
ugyan is a há bo rús fe szült ség mi att
egy re ke ve seb ben vál lal tak gyer me -
ket, és Hit ler egyik leg na gyobb fé lel -
me az volt, hogy de mog rá fi a i lag
rossz irány ba for dul az or szág.

A gyer mek rab lás ok egyik, ha nem
a leg ször nyûbb pél dá ja a lidicei mé -
szár lás né ven el hí re sült né met ak ció
volt, ami kor a ná ci had se reg be tört a
cseh te rü le ten fekvô Lidice köz ség -
be, ahol a tel jes fér fi la kos sá got le -
mé szá rol ták, a nôket kon cent rá ci ós
tá bor ba küld ték, a gye re ke ket pe dig
ös  sze gyûj töt ték. Az átnevelhetônek
tar tott fi a ta lo kat Lebensborn-
otthonokba vit ték, a re mény te len nek
gon dol tak pe dig a nôkhöz ha son ló

sor sa ju tot tak: a kon cent rá ci ós tá bo -
rok is mert ször nyû sé gei, majd ha lál
várt rá juk.

Ti los az abor tusz, de nem
eti kai okok ból

A 21. szá zad ban fo lya ma tos eti kai
vi ta és dis kur zus fo lyik az abor tusz
kér dé sé ben, azon ban Hit ler nem
ezen a gon do lat me ne ten ju tott vé gül
az abor tusz tel jes be til tá sá ra.

Fon tos tud ni, hogy az abor tusz ti la -
lom a zsi dó és egyéb „prob lé más”
ki sebb ség hez tar to zó nôkre nem vo -
nat ko zott. Az ár ja nôknek vi szont
nem volt ment ség, még a ne mi
erôszakból fo gant gyer me ket is kö te -
les sé gük volt meg szül ni – ki vé telt je -
len tett, ami kor né met nôt egy szov jet
ka to na erôszakolt meg, ak kor el ve -
tet het te az erôszakból fo gant mag za -
tot is.

Ahogy az a szi go rú abor tusz ti lal -
mak ese tén len ni szo kott, a ren del ke -
zés azt ered mé nyez te, hogy a bi ro da -
lom ban erôteljesen megnövekedett
az il le gá lis vagy nem szak sze rû úton
vég zett terhességmegszakítások szá -
ma, me lyek sok szor tra gé di á ba tor -
kol lot tak.

Mi re szá mít ha tott egy 
át la gos né met nô?

Hit ler nek a nôk tár sa da lomban be -
töl tött szerepérôl al ko tott el kép ze lé -
se i ben nagy sze re pet ját szott csa lá di
hát te re, ahon nan egy ér tel mû en pat ri -
ar chá lis, az az fér fi ural mú né ze te ket
ho zott ma gá val.

Ez a berögzôdés a dön tés ho zók
tár sa da lom for má ló lé pé se i ben is
meg je lent, eze ken ke resz tül ki dom -
bo ro dik, hogy Hit ler még is ho va po -
zí ci o nál ja a nôket a rang lét rán. A ná -
ci kor mány sem mi lyen szem pont -
ból nem tá mo gat ta, hogy a nôk si -
ke re sek le gyen a mun ka vi lá gá -
ban, úgy gon dol ta, hogy egyet len
fel ada tuk a szü lés.

Ép pen emi att kor lá toz ni kezd te
ôket az élet több te rü le tén is.
Egyfelôl meg til tot ta, hogy a nôk ma -
gas, akár vezetôi po zí ci ó ban dol goz -
za nak, nem jár hat tak jo gi egye tem re,
több más sza kon pe dig élet be lé pett a
nu me rus clausus ne vû jog sza bály,
amely töb bek kö zött kor lá toz ta a nôk
szá mát a felsôoktatási in téz mé nyek -
ben. 1936-ban fo gad ták el azt a tör -
vényt, amely meg til tot ta a nôk szá -
má ra, hogy az or vos lás és az igaz -
ság szol gál ta tás te rü le tén ma gas tiszt -
sé ge ket tölt se nek be, ez csak késôbb,
a bi ro da lom meg gyen gü lé se kor kez -
dett meg vál toz ni, ami kor a vál ság -
hely zet mi att is mét szük ség volt a
ma xi má lis men  nyi sé gû munkaerôre.

Az élet más, jo gi lag ke vés bé sza -
bá lyoz ha tó te rü le te in is hát rány ból
in dul tak a nôk. Amen  nyi ben egy ár ja
fér fi lé te sí tett sze rel mi vagy sze xu á -
lis vi szonyt zsi dó nôvel, ve le – az ak -
ko ri vi szony la tok ban – elnézô volt a

tár sa da lom, míg ha egy né met nô ke -
rült kap cso lat ba zsi dó fér fi val, azt jo -
gi lag ugyan nem szank ci o nál ták, de
er köl csi leg óri á si meg ve tés járt ér te.

A har ma dik bi ro da lom, szem ben
az azt megelôzô weimari köz tár sa ság
vi szony la gos sza bad el vû sé gé vel,
sok kal job ban sza bá lyoz ta a nôk
külsô meg je le né sét. Nem volt kí vá -
na tos a túl erôs smink, oly an  nyi ra,
hogy smin ket viselô nôk nem ve het -
tek részt a párt nôi szek ci ó i nak ülé -
sén sem. Ru ház ko dás te rén is ar ra
biz tat ták a nôket, hogy az „erôs ár ja
fajt” de monst rál ják, amely ter mé -
keny és kon zer va tív, ezért ar ra ösz -
tö nöz ték ôket, hogy ha gyo má nyos
né met vi se let be öl töz ze nek. Hit ler
ez zel egy idôben nye re sé ges sé akar -
ta ten ni a né met di vat ipart, ám a ru -
ház ko dás ról va ló el kép ze lé se nem
ép pen ezt a célt erôsítette. Ek kor már
el kez dett be gyû rûz ni Né met or szág -
ba is a mo dern di vat, a né met nôk is
azt ré sze sí tet ték vol na elônyben, ami
a né met di vat ipar fel len dü lé sé hez
ve ze tett vol na, azon ban Hit ler még is
a ha gyo má nyos öl töz kö dést vár ta el.

A tör té ne lem is mét li ön ma -
gát. De ugye nem min dig?

Ez zel a frá zis sal gyak ran élünk,
ami kor a mo dern éle tünk ben olyan
ese mé nyek kö vet kez nek be, me lyek
egy be vág nak egy múlt bé li tör té nés -
sel. Ta lán mos ta ná ban ezt túl sok szor
kell ki mon da nunk, és saj nos nem a
ki sebb sé gek fel eme lé se vagy az el -

nyo mot tak fel sza ba dí tá sa okán, ha -
nem épp ellenkezôleg.

A fentiekbôl kö vet ke zik – és ez
még nem min den, mert errôl köny vet
le het ne ír ni –, hogy bôségesen vol tak
a tör té ne lem ben olyan idôk, ami kor
a nôket el nyom ták, esz köz ként ke -
zel ték a po li ti ka kont roll ja alatt, és
pusz tán a rep ro duk ci ós ké pes sé ge ik
mi att tölt het tek be cse kély sze re pe -
ket a tár sa dal mi rend szer ben.

Eze ket ol vas va jo go san érez het -
jük, hogy men  nyi re po zi tív for du la -
tot vett az óta a nôk hely ze te, és most,
hogy nôi cégvezetôk, po li ti ku sok, pi -
ló ták és ka mi o no sok is lé tez nek,
olyan, mint ha va la mi fé le kánaánban
él nénk. De ez ne té ves  szen meg sen -
kit. Az csak egy ál lo má sa az egyen -
jo gú ság nak, hogy a nôk be tölt het nek
po zí ci ó kat, azon ban en nél ta lán még
fon to sabb lé pés len ne, ha ala nyi jo -
gon jár na az egyenlô bá nás mód, ad -
dig pe dig re mény ked jünk, hogy a
tör té ne lem nem is mét li ön ma gát.

Már pe dig re mény ked ni le het, de
ha csak be le gon do lunk ab ba, hogy
az uj gur nôk mi lyen bá nás mód ban –
töb bek kö zött kényszersterilizáció,
kötelezô abor tusz – ré sze sül nek a kí -
nai kor mány ál tal ki épí tett átnevelô
tá bo rok ban, ha mar csök ken a bi zal -
munk ab ban, hogy a kon cent rá ci ós
tá bo rok hoz ha son ló ször nyû ség a 21.
szá zad ban már nem tör tén het meg.

(Fel hasz nált for rá sok: 
Hi he tet len Tör té ne lem Podcast;
timeofisrael.com)

Pász tor Ta ma ra / Noizz

Nôk és gye rek lá nyok ép pen gya ko rol ják a ná ci kar len dí tést
Fo tó: gettyimages.com

Hírek, események
röviden

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

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

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

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

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

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

Kas té lyok be ren de zé sé hez vá sá -
ro lok fest mé nye ket, ezüs tö ket, bron -
zo kat, órá kat, bú to ro kat, ha gya té kot
stb. Üz let: 06-20-280-0151, 
herendi77@gmail.com

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

Élet já ra dé kot fi zet ne Bács, Pest

me gyé ben idôs hölgy nek vagy bá csi -
nak egye dül ál ló hölgy. 06-20-494-
5963.

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

Idôs sze mély gon do zá sát vál la -
lom. 06-20-229-9579.

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze -
lés! Lôrincz Pé ter, 06-70-383-5004.
Tár sas há zak ta ka rí tá sát is vál lal juk!
Dr. Bí ró An na, 06-70-505-93-94. Iro -
da az Ok to gon nál (Te réz kör út 21.).

a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

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 9600 Ft
Kül föld re: 13.600 Ft/év

USA és Iz ra el: 15.000 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:
Prime Rate Kft.

ISSSN 0133-1353
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az Ön Öröksége
is hozzájárulhat e célhoz.
Keren Hyesod UIA,
a szervezet, amely Izrael 
részére gyűjt adományt.

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: eli.keidar@kerenh.hu
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-8487380

A leg több zsi dó a vi lá gon kul tu -
rá lis zsi dó ként de fi ni ál ja ma gát,
ezért uta zá sa ik so rán olyan hely -
szí ne ket és ese mé nye ket ke res nek,
ame lyek iden ti tá suk meg élé sé hez
kap cso lód nak. Egé szen mos ta ná ig
ne héz volt en nek fé nyé ben út nak
in dul ni, nem rég azon ban egy ci vil
szer ve zet, a World Jewish Travel
(a to váb bi ak ban WJT) lét re ho zott
egy hon la pot, mely se gít sé gük re
lesz.

Jack Gottlieb, a WJT ala pí tó ja a
Jerusalem Postnak a következôképp
nyi lat ko zott: A WJT kül de té se a
judaizmus kul tu rá lis as pek tu sá nak
erôsítése. Ez nem azt je len ti, hogy a
weboldal nem tar tal maz val lá si
és/vagy kó ser vo nat ko zá so kat, de
nem ez ke rül a fó kusz ba.

A WJT kö zös sé gi for rás ból lét re -
ho zott di gi tá lis plat form ja
lehetôséget biz to sít ar ra, hogy a tu -
ris ta ku tas son egy adott vá ros (pél dá -
ul Amsz ter dam), tar to mány vagy or -
szág zsi dó tör té ne te után. A hol land
fôváros ese té ben pél dá ul tú rá kat,
idegenvezetôket, ho te le ket és ét ter -
me ket is ajánl az ol dal.

A WJT mun ka tár sai szá má ra az is
fon tos, hogy fel hasz ná ló ik kap cso -
lód ja nak (eset leg új mó don is) sa ját
zsi dó sá guk hoz, to váb bá a töb bi zsi -
dó hoz. Ezért hoz ták lét re szom ba ti
aloldalukat.

Az an ti sze mi ta skan dá lást vi de ó -
ra vet te Rad nó ti fôrabbi 12 éves
lá nya, aki éle té ben elôször járt
MTK-meccsen.

A 12 éves lá nyom éle te elsô MTK-
meccsén testközelbôl ta pasz tal ta
meg a va ló vi lá got. Fel is vet te a te -
le fon já val. (A ka me rát nem mer te ar -
ra for dí ta ni.) A sze ge di szur ko lók re -
mé lem egy szer majd el né zést kér nek
tôle... – ez zel a szö veg gel osz tot ta
meg Facebook-oldalán Rad nó ti Zol -
tán fôrabbi azt a vi de ót, ame lyet 12
éves lá nya ké szí tett, ami kor az MTK
töb bi szur ko ló já val együtt el hagy ták

Augusztus vé gé -
ig tart Breier Ádám
el sô egész es tés
film jé nek, a Lef-
kovicsék gyá szol -
nak cí mû csa lá di
drá má já nak a for -
ga tá sa. A Nem ze ti
Film in té zet (NFI)
In ku bá tor Prog -
ram já ban ké szü lô
dramedy fô sze re -
pe i ben Sza bó Kim -
mel Ta más és
Bezerédi Zol tán
lesz lát ha tó – kö -
zöl te az MTI-vel az
NFI.

Breier Ádám ke -
se ré des drá má ja
egy boksz edzô apa
és Iz ra el bôl ha za té -
rô fia konf lik tu sát
mu tat ja be – ol vas -
ha tó a köz le mény -
ben. Mint ír ják, Lefkovics Ta más, a
nagy szí vû, de ko nok boksz edzô
(Bezerédi Zol tán) vi szo nya an  nyi ra
meg rom lott a fi á val, Iván nal (Sza bó
Kim mel Ta más), hogy már évek óta
nem be szél nek egy más sal. Ta más
fe le sé gé nek (Máhr Ág nes) vá rat lan
ha lá la min dent meg vál toz tat: Iván
be köl tö zik egy hét re ap ja la ká sá ba,
ahol a zsi dó ha gyo má nyok nak meg -
fe le lô en egy he tes gyászt, sivát ül
édes any ja tisz te le té re. Az együtt
töl tött hét ren ge teg ka land dal és
konf lik tus sal jár, ahol a hô sök 
esélyt kap nak, hogy szem be néz ze -
nek hi bá ik kal és ki bé kül je nek.

A Lefkovicsék gyá szol nak meg al -
ko tá sá ban Breier Ádám ren de zôt 

Zsidóbûnözésrôl
éne kel tek a sze ge di ult rák

az MTK szur ko ló i nak

a Hi deg kú ti Nán dor Sta di ont a Sze -
ged-Csa nád el le ni NB II-es lab-
darúgó-mérkôzést követôen, ír ta
meg a Ki bic.

A vi de ón jól hall ha tó, ahogy a sze -
ge di ult rák azt skan dál ják: Igen is van
zsi dó bû nö zés!

A fôrabbi a vi de ó hoz fû zött egyik
hoz zá szó lá sá ban ar ról is be szá molt,
hogy a rendôrök öt mé ter re áll tak az
esettôl, és nem áll tak be a ha za in du -
ló MTK-drukkerek és a skan dá ló
sze ge di ult rák kö zé.

A mérkôzést egyéb ként az MTK
2:1-re meg nyer te.

Vaj da Ró bert és a ren de zô, Breier Ádám

A szer ve zet je len leg kö zel 50 eu -
ró pai vá ros sal ko ope rál, hogy tá mo -
gas sa jelentôsebb zsi dó kul tu rá lis
hely szí ne i ket és ren dez vé nye i ket.

Tör té nel münk két leg bor zal ma -
sabb ese mé nyé nek, a holokausztnak
és az ink vi zí ci ó nak ott hont adó Eu -
ró pá ban az a ki hí vás, hogy se gít se -
nek az uta zók nak meg ér te ni, mi ként
ala kul tak ki ezek a tra gé di ák.
Ugyan ilyen fon tos, hogy mi lyen volt
a zsi dó élet a tra gé di ák elôtt és után.

An nak ér de ké ben, hogy az érdek-
lôdô kön  nyeb ben kap has son gyors
át te kin tést, a WJT min den vá ros ol -
da lá ra el he lye zett egy Read City
Story gom bot. Az ol dal Eu ró pán kí -
vü li vá ro sok kal és or szá gok kal is
fog lal ko zik!

Az uta zás ter ve zé se kor nem csak
azt kell tud nunk, mit néz zünk meg,
ha nem azt is, mi kor in dul junk el.
Ezért a WJT Zsi dó Kul tu rá lis Ka len -
dá ri u mot is ve zet hon lap ján. Így az
adott cél ál lo más sal kap cso la tos ese -
mé nye ket nem kell ki hagy nia az uta -
zó nak egy rossz idôpontválasztás
mi att.

Amen  nyi ben va la ki 
ins pi rá ci ót ke res

A WJT kezdôlapján ta lál ha tó egy
Ins pi rá lódj rész is, ahol érdeklôdési
kör sze rin ti cso por to kat és té má kat

fe dez het fel a tu ris ta. Ilyen pél dá ul a
Kosher Travel (Kó ser uta zás) és a
Social Bonding (Szo ci á lis kö te lék),
ame lyek se gí te nek meg kön  nyí te ni a
ha son ló gon dol ko dá sú em be rek kel
va ló uta zást. Kosher Travel ro va tuk
pél dá ul kör uta zá so kat, peszáchi ki -
ruc ca ná so kat és még szafarikat is
tar tal maz, de zsi dó örök ség tú rát is
ta lá lunk a lis tán.

Get Inspired ro va tunk lehetôvé te -
szi az em be rek szá má ra, hogy benn -
ma rad ja nak vagy ki lép je nek a kom -
fort zó ná juk ból, és olyan új vi lá go kat
tár ja nak fel, ame lye ket ko ráb ban
nem ta pasz tal tak vagy kép zel tek el –
mond ja Gottlieb.

Úti könyv he lyett
A WJT ren del ke zik a leg na gyobb

e-könyv-gyûjteménnyel. Több száz
ilyen áll a fel hasz ná ló ren del ke zé sé -
re, me lyek különbözô te rü le te ket és
té má kat mu tat nak be. A ku li ná ris 
e-könyv re kü lö nö sen büsz ke a kez -
de mé nye zés. Ez az aloldal ha ma ro -
san meg újul.

A WJT ren del ke zik to váb bá a leg -
több zsi dó uta zá si bloggal a vi lá -
gon. Ha tal mas gyûj te mé nyük ben a
zsi dó tör té ne lem is mert és is me ret -
len vá ro sa i ról ol vas ha tunk, be te kin -
tést nyer he tünk ér de kes tú rák ba,
mú ze u mok ba és mû em lé kek be. A
The Top Ten Jewish Quarters in
Spain és a The Hidden Jewish Gems
of New York City blogok a ra jon gók
ked ven cei.

Blogunkban a fel hasz ná lók ta pasz -
ta la ta i kat nemcsak meg ír hat ják, de
meg is oszt hat ják a töb bi ek kel. Se gít -
sen a WJT-nek ha son ló gon dol ko dá -
sú kö zös sé gek ki épí té sé ben – kér le li
a fel hasz ná ló kat Gottlieb.

(Fel hasz nált for rás:
https://www.jpost.com/special-

content/wjt-the-ultimate-jewish-trip-
a d v i s o r - 7 1 2 5 1 3 ? f b c l i d =
IwAR1Nb9KXVH7D1NlcA_450YvE
Z V 3 M V Y x 9 b e 3 a -
75IIEwWBnxrYBPtQztNlM4)

Mik lós Dó ri

WJT, a zsi dó úti ka la uz

Forog a Lefkovicsék gyászolnak

sa ját csa lád ja iden ti tá sá nak konf lik -
tu sai ins pi rál ták.

Szá mom ra vég te le nül fon tos,
hogy a csa lá di ügyek rôl hu mor ral
és el fo ga dás sal be szél jünk, és ez -
zel is meg mu tas suk, hogy igen is
van re mény. A kör nye ze tem ben jó
pár diszfunkcionális csa lá dot lá -
tok, és hi szek ben ne, hogy mû kö -
dés kép te len sé gük fô oka az ôszin te
kom mu ni ká ció hi á nya. Tör té ne -
tünk hô sei a siva (gyász) egy he te
alatt vég re meg ta nul nak más képp
be szél ni egy más sal, és ez a mi cé -
lunk is a film mel: más képp be szél -
ni a diszfunkcionális csa lá dok ról,
mint amit ed dig lát tunk
– idé zik a köz le mény ben a film
ren de zô jét.

A ko ráb ban kis fil me ket és do ku -
men tum fil me ket ké szí tô Breier
Ádám a 2021-es In ku bá tor Prog -
ram ban nyert tá mo ga tást Csa ba
Bá lint társ író val kö zö sen ké szí tett
for ga tó könyv ének fej lesz té sé re és
a film meg va ló sí tá sá ra. Dé vé nyi
Zol tán ope ra tôr a tör té net ab szur di -
tá sá nak meg fe le lô ké pi vi lá got ál -
mo dott meg hoz zá.

A film a Nem ze ti Film in té zet
100 mil lió fo rin tos tá mo ga tá sá val
az ULab gyár tá sá ban és a Pro ton
Cinema kop ro duk ci ó já ban fo rog
au gusz tus vé gé ig. Pro du ce rei Káz -
mér Mik lós, Felszeghy Ádám és
Ausztrics And rea, koproducere
Breier Ádám, executive pro du ce re
Sümeghy Claudia. (MTI)
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