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Iz ra e li zász lót gya láz tak meg
a Szi get Fesz ti vá lon

„Iz ra el nem lé te zik” – ír ták a
Tribade ne vû rapbanda tag jai a
zász ló ra, ame lyet iz ra e li fesz ti vá lo -
zók ve szí tet tek ki a sát ruk mel lé,
majd egy pé niszt raj zol tak rá.

A spa nyol rapperek, akik ma gu kat a
tár sa dal mi prob lé mák, a ki sebb sé gek,
a me leg jo gok és a fe mi niz mus szó szó -
ló já nak tart ják, a fellépésükrôl a sa ját
Instagram-oldalukon meg osz tott vi de -
ók hoz egy olyan fel vé telt is csa tol tak, ame lyen ép pen egy iz ra e li zász lót fir -
kál nak ös  sze, ír ta meg a Ki bic.

A zász lót iz ra e li fesz ti vá lo zók tet ték ki a sát ruk mel lé, a Tribade tag jai pe -
dig fe ke te filc cel azt ír ták rá, hogy „Iz ra el nem lé te zik”, „Sza bad Pa lesz ti na”,
va la mint egy „Ezt kapd be:” fel irat után egy pé niszt raj zol tak rá.

Az esetrôl hírt adó Ti mes of Israel ar ról tá jé koz ta tott, hogy az iz ra e li kül -
ügy mi nisz té ri um köz le mény ben ítél te el az „ocs mány” in ci denst, és kö zöl te,
hogy fel vi lá go sí tást fog kér ni a ren dez vény szervezôitôl, és nyo mon kö ve ti az
ügyet. A Tribade vi szont nem re a gált azon nal a kom men tárt kérô meg ke re sé -
sek re.

Az idei Szi get fesz ti vá lon egyéb ként több iz ra e li elôadó, így Noga Erez, a
Lo la Marsh és az Echo is fel lé pett.

Heisler And rás: Kö szön jük
a sze ge di ha za fi ak ki ál lá sát!

Mint ko ráb ban be szá mol tunk ró la: a nem ré gi ben le zaj lott MTK– Sze -
ged labdarúgó-mérkôzésen olyan an ti sze mi ta gyû löl kö dés volt ta pasz tal -
ha tó, ami mel lett nem le he tett szó nél kül el men ni. So kan til ta koz tak az
uszí tó han gok el len; a sze ge di he lyi tár sa da lom ki ál lá sát Heisler And rás,
a Mazsihisz el nö ke most az aláb bi nyílt le vél ben kö szö ni meg.

Ami kor nem rég az MTK el le ni mec  csen a sze ge di fut ball csa pat szur ko lói el -
kezd tek zsi dóz ni, még nem le he tett tud ni, hogy egy biz ta tó fo lya mat el in du lá -
sa elôtt ál lunk, s ez a fo lya mat ab ban az egy ség ben nyil vá nul majd meg, ame -
lyet Sze ged vá ro sá nak pol gá rai ta nú sí tot tak az eset után.

Aki a hon fi tár sa it pusz tán szár ma zá suk mi att akar ja ki ta gad ni a ma gyar
nem zet közösségébôl, az nem csak em ber te len gyû lö le tet kelt, de még ha za fi -
at lan is! Hi szen nem zet el le nes az a fel fo gás, amely a nem ze ti kö zös ség meg -
cson kí tá sá ra tö rek szik má sok ki zá rá sa ré vén.

A ma gyar tár sa da lom most fel lé pett a ma gyar el le nes meg nyil vá nu lás sal
szem ben. Kö szön jük a til ta ko zás ban részt vevô sze ge di sport egye sü le tek nek, a
spor to lók nak és a szur ko lók nak, akik pél dás egy ség ben meg tet ték mind ezt, hi -
szen ôk is ér zé kel ték: a tet te sek nem csak a zsi dó sá got, de Sze ged sportszeretô
köz vé le mény ét is dur ván meg sér tet ték.

A ci vil tár sa da lom – a sportegyesületektôl az egy há za kig és to vább – olyan
erô le het, amely se gít el szi ge tel ni a rassz iz must, a nem zet el le nes ség egyik leg -
vis  sza ta szí tóbb for má ját. Sze ged ki állt a sok fé le ség ében egy sé ges ma gyar nép
és ha zánk vé del mé ben, a sport egye sü le tek nek he lyén volt a szí vük. Az egy há -
zak még bi zo nyá ra elem zik a hely ze tet.

Há lá san kö szön jük, Sze ged!
Heisler And rás

a Mazsihisz el nö ke

A Né met or szág ban zaj ló At lé ti kai Eu ró pa-baj nok sá gon a ma ra to ni fu -
tás ban Iz ra el csa pa ta áll ha tott a do bo gó leg ma ga sabb fo ká ra. Kü lö nö sen
ér té kes ez a gyôzelem, mert az 1972 es olim pi án tör tént ter ror tá ma dás
50. év for du ló ján ját szot ták el a Hatikvát Mün chen ben az arany ér mes iz -
ra e li ek nek. Silló Sán dor be szá mo ló ja.

Két egyé ni si ker ala poz ta meg ezt a gyôzelmet. A fér fi ak ver se nyé ben
Marhu Teferi ezüst ér mes, Gashau Ayale pe dig bronz ér mes lett.

Marhu Teferi na gyon kö zel állt ah hoz, hogy arany ér met sze rez zen, de az

Kleinné Müller Ilo na (Sze ged), az SZZSH Nôcsoportjának örö kös és tisz -
te let be li el nö ke, a Löw Im má nu el-em lék pla kett ki tün te tett je 100 év vel
ezelôtt szü le tett. Csa lád ja és ba rá tai az Ál dá sok köny ve ki adá sá val ró ja
le ke gye le tét elôtte.

Ko runk leg na gyobb ma gyar
kán tor di nasz ti á já nak tag ja volt,
test vé re i vel egye tem ben. Te nor já -
ban év ti ze de kig gyö nyör köd het -
tünk, eb ben az úgy ne ve zett ré gi is -
ko la követôje volt. Tra gi kus élet -
vég ju tott szá má ra: elôször test -
vér ét, Er vint ve szí tet te el, majd el -
te met te Zsu zsát, éle té nek tár sát,
le á nyá nak, Ti mi nek édes any ját.
Mind ez vi szony lag rö vid idô alatt
tör tént. Szí ve nem dol goz ta fel a
kettôs csa pást.

„Kü lö nös szer szám a szív, és
sok szor na gyon fáj.” (Jesájó) Most
a mi szí vünk sa jog, és csak köny -
 nye in ket nyel jük.

Ré gen meg je lent hanglemezeirôl
hall gat hat juk ôt; Kol nidrék, ün -
ne pi és sábbáti dal la mok... ezek -
ben él to vább.

Lel ke fog lal tas sék be le az örök
éle tû ek kö te lé ké be.

*
Nagy rész vét tel kí sér ték utol só út -

já ra a Koz ma ut cai sír kert ben Kál -
mán Ta mást, aki kán to ri pá lyá ján túl
a Chevra igaz ga tó ja és a Beth len té ri
kör zet el nö ke volt. Kardos Péter
fôrabbi az elhunytnak a magyar zsi-
dóság sok évtizedes szolgálatában

Ma gyar
há zi or vos a Zsi dó

Nem ze ti Alap
szer ve zet 

elsô élet mû dí ja sa
Kü lön le ges ren dez vé nyen ka pott

élet mû dí jat dr. Kör men di Ist ván,
a je len leg is prak ti zá ló 99 éves há -
zi or vos. Az ok le ve let – amely iga -
zol ja, hogy Kör men di dok tor ne ve
be ke rült a leg ran go sabb el is me -
rés nek szá mí tó Arany könyv be – és
a dí jat jelképezô Je ru zsá lem Me -
dált a Zsi dó Nem ze ti Alap (KKL-
JNF) képviselôi ad ták át.

Kál mán Ta más
fôkántor z’l

Az arany ér mes csa pat tag jai: Marhu Teferi, Gashau Ayale, Omer Ramon,
Yimer Getahun, Girmaw Amare.

utol só mé te re ken a né met fu tó, Richard Ringer megelôzte. Ket te jü ket szo ro -
san kö vet te Gashau Ayale.

Ez a két he lye zés dön töt te el a csa pat arany sor sát.
Itt ver se nyez ni Mün chen ben, az után a tra gé dia után, ami itt tör tént, és a

vé gén do bo gó ra áll ni, na gyon kü lön le ges és ér té kes gyôzelem – mond ta köny -
 nye i vel küzd ve az iz ra e li spor to ló.

Marhu Teferi 29 éves, Eti ó pi á ban szü le tett, 14 éves ko rá ban alijázott szü le -
i vel és hat test vé ré vel együtt, há rom test vé re vi szont Eti ó pi á ban ma radt.

Fe le sé ge az eti óp Selamawit Teferi hos  szú táv fu tó. Há zas sá guk óta ô is iz -
ra e li ál lam pol gár, mind ket ten részt vet tek a to ki ói olim pi án.

Teferi fan tasz ti kus for má ban van. Eb ben a hó nap ban már volt egy ko moly
ver se nye: New York ban a vi lág baj nok sá gon a 11. he lyen vég zett.

Nem szo kás a maratonfutóknál ilyen kis idôn be lül két szer rajt hoz áll ni, de
mi kor ki de rült, hogy Mün chen ben az Eu ró pa-baj nok sá gon csa pat ver seny ben
is osz ta nak majd ér met, Teferi azon nal el fo gad ta a fel ké rést. Tel je sít mé nyé -
vel hoz zá já rult a kü lön le ges sport tör té ne ti gyôzelemhez.

Ho rog ke resz tet fes tet tek a pén tek es ti ima alatt a Frankel-zsinagóga
Ár pád fe je de lem úti fa lá ra. A zsi na gó ga kü lön ter mé hez vezetô lift ben ki -
füg gesz tett, la kás fel újí tás ról szó ló la kó kö zös sé gi tá jé koz ta tó ra pe dig azt
ír ták két nap pal ko ráb ban, hogy Ha lál a zsi dók ra! Az üze net mel lé egy
ho rog ke resz tet raj zol tak és egy SS rö vi dí tést ír tak. A la pon fel tû nik az
AH mo nog ram is, feltehetôen Adolf Hit ler re utal va. A zsi na gó ga biz ton -
sá gi szol gá la ta mind két ügy ben fel je len tést tett a rendôrségen, egy ben
csa tol ták a bi zo nyí té kok kö zé az épü let kör nyé kén lévô ka me rák fel vé te-
l ét is. A rendôrség meg in dí tot ta a nyo mo zást az elkövetô(k) ki lét ének
meg ál la pí tá sa ér de ké ben. (TEV)

szerzett elévülhetetlen érdemeit mél-
tatta. A liturgiai teendôket Fekete
László fôkántor végezte. Ezt követô-
en Frölich Róbert országos fôrabbi
Kálmán Tamáshoz fûzôdô szemé-
lyes emlékeit idézte fel.

Le á nya, Ti mi, test vé rei és csa lád -
juk, rab bik és kán to rok, va la mint a
kör ze tek vezetôi és tag jai vet tek bú -
csút tôle. A Mazsihiszt és a BZSH-t
Heisler András és Mester Tamás
elnökök képviselték.

Iz ra e li gyôzelem Mün chen ben
az At lé ti kai

Eu ró pa-baj nok sá gon

A KKL-JNF (Keren Kayemeth
LeIsrael), a Zsi dó Nem ze ti Alap egy
olyan ci vil szer ve zet, amely a ma -
gyar és az iz ra e li em be rek kö zöt ti
kap cso lat épí té s re és tu dás meg osz-
 tá s ra tö rek szik. A bu da pes ti iro da
lét re ho zá sa óta dr. Kör men di Ist ván
a szer ve zet elsô dí ja zott ja. A
vezetôség tag jai a kö zel múlt ban fi -
gyel tek föl a holokauszttúlélô há zi -
or vos élet pá lyá já ra, akit most ön zet -
len sé gé ért és az or vos lás mel let ti
élet hos  szig tar tó elkötelezôdéséért
tün tet tek ki.

Kör men di dok tor mö gött ren ge teg
si ke re sen meg ví vott harc van; szám -
ta lan al ka lom mal a sa ját éle té ért is
küz de nie kel lett. A há zi or vos je len leg
is prak ti zál, ott ho ná ban fo gad ja a
be te ge it – mél tat ta a dí ja zot tat Yacov
Hadas-Handelsman, Iz ra el ma gyar -
or szá gi nagy kö ve te. A 99 éve sen is a
be te ge kért élô gyó gyí tó szak em ber
tör té ne te iga zi si ker tör té net: nem -
csak ra gyo gó ered mén  nyel vég zi a
mun ká ját, ha nem sza ka dat la nul örö -
mét is le li ben ne – tet te hoz zá a
nagy kö vet.

Kobi Davit, a Zsi dó Nem ze ti Alap
– Ma gyar or szág és Kö zép-Eu ró pa
el nö ke a nagy presz tí zsû Je ru zsá lem
Me dál ne vû ki tün te tést nyúj tot ta át a
szer ve zet ne vé ben Kör men di dok tor -
nak, Ronnie Vinnikov, a Zsi dó Nem -
ze ti Alap – Je ru zsá lem fej lesz té sért
felelôs vezetôje pe dig egy ok le ve let
adott át. Így dr. Kör men di Ist ván ne -
ve is be ke rült a zsi dó tör té ne lem el -
múlt száz évé nek leg ran go sabb ese -
mé nye it és leg fon to sabb sze mé lye it
föl vo nul ta tó Arany könyv be (Golden
Book). 

Jólesô ér zés egy majd hat ezer éves
kul tú rá jú népbôl szár ma zó nak tud ni
ma ga mat. Egy népbôl, amely az em -
be ri ci vi li zá ci ót a tu do má nyok és a
kul tú ra ér té ke i vel gaz da gí tot ta, és
te szi ezt az idôk vé ge ze té ig. Di asz pó -
rá ban élô ma gyar zsi dó ként ma gam
is igye kez tem-igyek szem megôrizni
és to vább él tet ni ezt a ha gyo mányt
– mond ta Kör men di Ist ván a díj át -
vé te le kor.

Az ese mény zá rá sa ként Yacov
Hadas-Handelsman iz ra e li nagy kö -
vet kö szö ne tet mon dott Kör men di
dok tor nak a hi va tá sá ban de monst rált
pél da mu ta tá sá ért, és to váb bi örö -
mök ben gaz dag, élménydús, ak tív
éve ket kí vánt ne ki. 
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Iz ra e li vi szony lat ban a leg na -
gyobb, glo bá li san pe dig az egyik
leg ré geb ben ala pí tott zöld szer ve -
zet nyi tott iro dát Bu da pes ten. A
Zsi dó Nem ze ti Alap (KKL-JNF)
ne vû szer ve ze tet 1901-ben hoz ták
lét re ma gyar és kö zép-eu ró pai
gyö ke rek kel rendelkezô ak ti vis -
ták. Az ala pí tók irán ti tisz te let is
sze re pet ját szott ab ban, hogy a
Zsi dó Nem ze ti Alap – Ma gyar or -
szág és Kö zép-Eu ró pa Bu da pes ten
hoz ta lét re re gi o ná lis iro dá ját,
amely nek cél ja, hogy az örök ség
ápo lá sán túl lehetôleg min den té -
ren, de elsôsorban a tech no ló gi ai
in no vá ció, a fenn tart ha tó ság és a
dip lo má ci ai kap cso la tok te rén
elôrelendítse az iz ra e li–ma gyar
kap cso la to kat.

Egész Ma gyar or szág pro fi tál hat
ab ból a tu dás ból és ta pasz ta lat ból,
amely re a KKL-JNF (Zsi dó Nem ze ti
Alap) ala pí tá sa óta szert tett elsôsor-
ban a fenn tart ha tó ság és a kör nye zet -
vé de lem te rén. A Zsi dó Nem ze ti
Alap szá mos or szág ban van je len,
így a Kö zel -Ke let és Eu ró pa mel lett
Ame ri ká ban és Af ri ká ban is. Iz ra e li
vi szony lat ban a leg na gyobb, glo bá li -
san pe dig az egyik leg ré geb ben ala -
pí tott zöld szer ve zet azért nyi tot ta
meg a Zsi dó Nem ze ti Alap – Ma -
gyar or szág és Kö zép-Eu ró pa ne vet
viselô iro dá ját Bu da pes ten, hogy tu -
dá sát és ta pasz ta la ta it meg oszt has sa
ma gyar or szá gi és ré gi ós part ne re i -
vel. A hely szín vá lasz tás ban ko moly
sze re pet ját szott az a tény, hogy a
Zsi dó Nem ze ti Ala pot ép pen ma gyar
és ke let-kö zép-eu ró pai kötôdésû ak -
ti vis ták ala pí tot ták, így a bu da pes ti
iro da nyi tás a gyö ke rek hez va ló visz -
 sza té rés ként is értelmezhetô.

A Zsi dó Nem ze ti Alap Ma gyar or -
szá gon az örök ség ápo lás, a kör nye -
zet vé de lem, a víz gaz dál ko dás, az
erdôgazdaság és a tech no ló gi ai in no -
vá ció te rén kí ván ja elômozdítani iz -
ra e li és ma gyar szer ve ze tek együtt -
mû kö dé sét. Nem csu pán a zsi dó val -
lás hoz, il let ve Iz ra el hez kötôdôket
sze ret nék meg szó lí ta ni a te vé keny -
sé gük kel ide ha za, ha nem min den kit,
aki ér de kelt a high-tech ipar ág ban és
in no vá ci ó ban a vi lág él vo na lá ba tar -
to zó Iz ra el és Ma gyar or szág kap cso -
la ta i nak erôsítésében, aki a szer ve -
zet tel kö zö sen sze ret ne ten ni a kör -
nye zet vé de le mé ért, és per sze azo kat
is, akik érdeklôdnek a zsi dó kul tú ra,
a ma gyar múlt zsi dó vo nat ko zá sai
iránt.

Nagy vá ra ko zás sal te kin tünk most
in du ló ma gyar or szá gi te vé keny sé -
günk elé. His  szük, hogy je len lé tünk
erôsíteni fog ja az iz ra e li és a ma gyar
nép ba rát sá gát, és a két or szág gaz -
da sá gi kap cso la ta it is. Iz ra el egyik
leg na gyobb és leg ré geb ben ala pí tott
szer ve ze te ként el kö te le zet tek va -
gyunk a két or szág ki vá ló kap cso la -
ta i nak to váb bi el mé lyí té sé ért
– mond ta Kobi Davit, a Zsi dó Nem -
ze ti Alap Ma gyar or szá gi és Kö zép-
eu ró pai Iro dá já nak el nö ke. Hoz zá tet -
te: Tisz te let tel adó zunk ala pí tó ink
em lé ke elôtt, és a bu da pes ti iro da -
ala pí tás sal úgy érez zük, ma is élô
tör té nel mi gyö ke re ink hez kap cso ló -
dunk. Ma a mo dern, gyor san fejlôdô
és nyi tott Iz ra elt kép vi sel jük, amely
ke re si az együtt mû kö dés lehetôségeit
Ma gyar or szág gal. A klí ma vál to zás
na gyon ha son ló ki hí vá sok elé ál lít ja
or szá ga in kat: szá raz ság, elsi-
vatagosodás, ivó- és öntözôvízhiány.
Bí zunk ab ban, hogy ké pe sek le szünk
ér té kes tu dást és ta pasz ta la tot át ad ni
ma gyar part ne re ink nek eze ken a te -
rü le te ken.

A közeljövôben a KKL-JNF a kör -
nye zet vé de lem, a fenn tart ha tó ság, il -
let ve a ma gyar múlt zsi dó vo nat ko -
zá sai té ma kö ré  ben fog pro jek te ket
kez de mé nyez ni ma gyar kor mány za ti
szereplôkkel, cé gek kel, startupokkal
és ma gán sze mé lyek kel kö zö sen, il -
let ve a dip lo má ci ai kép vi se le tek kel

A pzyshai Jákov Jichák rab bi, akit
min den ki csak Jehudinak (zsi dó nak)
ne ve zett, kabbalista volt, ko rá nak ta -
lán leg na gyobb misz ti ku sa. Raj ta kí -
vül csak a lublini Já kob Jichák
Chozer, a „lá tó” volt bir to ká ban a vi -
lág nagy tit ka i nak, a teurgiának, az
al kal ma zott kab ba lá nak. Ôk ket ten
azon ban túl mes  sze men tek a tit kos
tu dás vi lá gi al kal ma zá sá ban. Mind -
ket ten egy szer re hal tak meg kü lö nös,
meg ma gya ráz ha tat lan kö rül mé nyek
kö zött. A pzyshai Jákov Jichák rab bi
még fi a tal volt. Fel sem me rült utód -
lá sá nak kér dé se. Most min den ki ar ra
gon dolt, hogy Abele Neustadter lesz
az utód, aki kab ba lá ra ok tat ta.

Ta nács ko zás kezdôdött a hí vek
kö zött, me lyen részt vett az el hunyt
rab bi bi zal ma sa is. A fakereskedô
Szimche Bunem Bonhardt késôbb
pa ti kus lett. A volt rab bi sze ret te,
meg tár gyal ta ve le a Tal mud két sé -
ges, ne he zen értelmezhetô rész le te it.
Tu dós chászid volt, de a kö zös ség
két ked ve, fer de szem mel né zett rá
szo kat lan vi sel ke dé se, vi lá gi öl tö ze te
mi att. Szín ház ba, vi ga dó ba járt szó -
ra koz ni. A ta nács ko zá son azon ban
ki kér ték vé le mé nyét. Mi re Szimche
Bunem el mon dott egy tör té ne tet.

„Volt egy szer egy ki rály, aki fel fi -
gyelt egy egy sze rû, ta nu lat lan pász -
tor em ber re, aki ki tûnt éles eszé vel,
jó megfigyelôképességével, elôre-
látásával, bri li áns lo gi ká já val.

A ki rály ma gá hoz vet te pa lo tá já ba,
és nem so ká ra meg tet te ta nács adó já -
nak. Telt-múlt az idô, és kö zel ke rül -
tek egy más hoz. Az or szág ban jól
men tek a dol gok, és mint ki de rült,
ezt az egy sze ri pász tor bölcs ta ná csa -
i nak kö szön het ték. A ki rály úgy dön -

A Rumbach Se bes tyén ut cai zsi -
na gó ga tó ra ol va só emel vé nye
(bima) más fél ton nás sú lya el le né -
re egyet len gomb nyo más sal elsüly-
lyeszthetô és új ra felemelhetô, ami
iga zi vi lág rit ka ság. Ép pen ezért a
lá to ga tók min den hé ten két szer
szem ta núi le het nek a bima süly -
 lyesz té sé nek és fel eme lé sé nek. He -
ge dûs No é mit, a Rumbach fej lesz -
té si és marketingvezetôjét kér dez -
tük az att rak ci ó ról.

Akik már is me rik az 1872. ok tó ber
el se jén föl ava tott, majd az el múlt
évek ben le zaj lott fel újí tá sa után
2021-ben ün ne pé lye sen új ra át adott
Rumbach-zsinagógát, azok tud ják: a
szak rá lis tér kö ze pén el he lye zett tó -
ra ol va só emel vény szük ség ese tén a
pad ló szint alá süllyeszthetô, így
lehetôvé vá lik olyan ren dez vé nyek
meg tar tá sa is, ame lye ket a bima
eset le ge sen aka dá lyoz na.

Ám a bima sül  lyesz té se és fel eme -
lé se olyan vi lág rit ka ság, ami re min -
den bi zon  nyal kí ván csi ak lesz nek a
Rumbach épü le tét meg cso dá ló bel -
föl di és kül föl di tu ris ták is.

S hogy a lá to ga tók mi kor és ho -
gyan le het nek ta núi en nek az ese -
mény nek? Mint He ge dûs No é mi, az
in téz mény fej lesz té si és marke-
tingvezetôje meg ke re sé sünk re el -
mond ta: a gyá ri elôírás sze rint a
más fél ton nás emel vényt egy hé ten
két szer meg kell moz gat ni, ez a mû -

Iro dát nyi tott a Zsi dó
Nem ze ti Alap Bu da pes ten

együtt mû kö dés ben sze ret né erôsíteni
Iz ra el és Ma gyar or szág dip lo má ci ai
kap cso la ta it.

A Zsi dó Nem ze ti Alap ról
(KKL-JNF)

A KKL-JNF (Keren Kayemeth
LeIsrael – Jewish National Fund),
ma gya rul Zsi dó Nem ze ti Alap, Iz ra -
el leg na gyobb és a vi lág egyik leg ré -
geb bi zöldszer ve ze te. 1901-es meg -
ala pí tá sa óta Iz ra el Ál la má nak
fejlôdésén és a zsi dó em be rek és Iz -
ra el kö zöt ti kap cso la tok erôsítésén
mun kál ko dik, ápol ja a zsi dó kul tu rá -
lis örök sé get és se gít meg óv ni a ter -
mé sze ti ér té ke ket. A szer ve zet Iz ra e -
len kí vül még több mint 55 or szág -

ve let a rend sze res kar ban tar tás el ma -
rad ha tat lan moz za na ta.

– A fel eme lést-sül  lyesz tést ed dig
min dig a na pi nyi tás, az az a lá to ga -
tók ér ke zé se elôtt haj tot ták vég re,
mert at tól tar tot tak, hogy za var ná a
tu ris tá kat. Sze rin tem ez olyan iz gal -
mas lát vány, amit nem sza bad el rej -
te nünk. Tu do má sunk sze rint ilyen
eltüntethetô bima nincs má sik a vi lá -
gon, ezért úgy gon dol tam, fel tét le nül
meg kell mu tat nunk a Rumbach lá to -
ga tó i nak – fo gal ma zott.

Már le zaj lott a pró ba üzem, most
pe dig már a tu risz ti kai hir de té sek be
is be ke rül a nem min den na pi lát vá -
nyos ság, úgy hogy remélhetôleg egy -
re töb ben lesz nek kí ván csi ak az att -
rak ci ó ra.

He ge dûs No é mi hoz zá tet te: a pró -
ba üzem ide je alatt délelôtt 11 óra kor
süllyesz tet ték-emel ték a tó ra ol va só
emel vényt, ám a Mazsihisz tu risz ti -
kai szak em be re i nek ja vas la tá ra 13
órá ra tet ték át az idôpontot, mert ab -
ban az idôsávban több lá to ga tó ra le -
het szá mí ta ni.

Kér dé sünk re, mi sze rint ar ra lesz-e
lehetôség, hogy ma guk a tu ris ták
nyom ják meg a süllyesztô-emelô
gom bot, a fej lesz té si és marketing-
vezetô azt vá la szol ta: saj nos nem,
ugyan is ezt a mû ve le tet csak olya nok
hajt hat ják vég re, akik megfelelô
üzemeltetôi vizs gá val ren del kez nek.
Ér de kes ség kép pen hadd em lít sük

meg: He ge dûs No é mi nak és a
Rumbach több más dol go zó já nak is
le kel lett ten nie ezt a vizs gát, hogy
ôk is mû kö dés be hoz has sák a szer ke -
ze tet, ha elôre nem lát ha tó okok mi -
att a szak em be rek nem len né nek a
hely szí nen.

A fej lesz té si és marketingvezetô
bí zik ben ne, hogy hí re megy az ese -
mény nek, és so kan lesz nek kí ván -
csi ak az ak ci ó ra, an nál is in kább,
mert a tu risz ti ka vi lá gá ban min dig
ér de ke sebb és iz gal ma sabb az olyan
hely szín, ahol tör té nik is va la mi.
Pél da ként a pa lo ták és különbözô
em lék mû vek elôtt zaj ló ka to nai
ôrségváltásokat hoz ta fel: ön ma gá -
ban egy ki rá lyi pa lo ta is na gyon ér -
de kes lát vány, ám sok kal job ban
meg ma rad a lá to ga tók ban az él -
mény, ha ah hoz va la mi lyen di na mi -
kus ak ció – je len eset ben ôrségváltás
– kap cso ló dik.

Úgy hogy ne fe led jék: mos tan tól
min den ked den és pén te ken 13 órá tól
ér de mes lesz a Rumbachban tar tóz -
kod ni, hogy a két szer 6 per cig tar tó
ak ci ót meg néz zék!

Va ló ban nem min den na pi lát -
vány, an nál is in kább, mert az emel -
vény pad ló hoz il lesz té se olyan tö -
ké le te sen si ke rült, hogy ami kor a
bima a he lyén van, sem mi nem utal
ar ra, hogy az ir dat lan sú lyú szer ke -
zet egy gomb nyo más ra el tûn het a
föld alatt.

Rumbach: Tu ris ta lát vá nyos ság lesz
a bima vi lá gon egye dül ál ló moz gá sa

A le zárt szo ba tit ka
tött, meg ju tal maz za: ne ki aján dé koz -
za a ki rá lyi pa lo tá hoz kö ze li kas télyt.

Ahogy az nem rit kán meg tör té nik,
az em be rek irigy ked ni kezd tek.
Meg in dult a sut to gás, hogy aki elôbb
sze rény pász tor volt, egy szer re pa lo -
tá ban la kik, mely ben óri á si kin cse ket
hal mo zott fel. Amint az len ni szo -
kott, az irigy ség, mint egy kí gyó,
alat to mo san csa va ro dott, mér gé vel
megfertôzte a ki rályt is. Az a hír jár -
ta, hogy a ta nács adó lop ja a kincs tár
ja va it.

A ki rály egy ide ig nem vett tu do -
mást a vá das ko dá sok ról, ám ahogy
az ás ká ló dás erôsödött, ben ne is fel -
me rült a gya nak vás. El ha tá roz ta,
hogy em be re i vel a pa lo tá ba men nek,
hogy sa ját sze mük kel lás sák, mit rej -
te nek a fa lak. Majd ki de rül ak kor,
hogy a ta nács adó mél tat lan a bi zal -
má ra!

Meg be szél ték, hogy vá rat la nul
meg je len nek kas té lyá ban, vé gig jár -
ják a szo bá kat, s majd elôkerülnek a
kin csek, a lo pás bi zo nyí té kai! Csak -
hogy a ter mek ben sem mi lyen pom pa
nem fo gad ta ôket. Sem mi vel nem
volt több ben nük, mint bár me lyik ki -
rá lyi tisztviselô há zá ban. A hí vat lan
lá to ga tók kezd ték ké nyel met le nül
érez ni ma gu kat. Már tá voz ni ké szül -
tek, ami kor egyi kük egy faliszônyeg
mö gött ha tal mas pán tok kal
megerôsített, több zár ral és la kat tal
le csu kott aj tót fe de zett fel.

Fel de rül tek az ar cok! Meg van hát
a bi zo nyí ték, ki de rül het, hogy a ta -
nács adó tol vaj! A tit kos he lyi ség ben
ôrzi ha tal mas va gyo nát! Fel szó lí tot -
ták, mu tas sa meg, mit rej te get, mi
van a megerôsített rej tek aj tó mö gött.
A ta nács adó vo na ko dott: sem mi ér -
tel me be men ni a szo bá ba. Nincs ott
sem mi, ami ér de kel het né ôket, idô-
pazarlás oda be te kin te ni. A ki rály
em be rei nem hagy ták ma gu kat. Kö -
ve tel ték: ha nin csen ta kar gat ni va ló -
ja, en ged je be ôket.

Ad dig-ad dig ment a hu za vo na,
amíg a ki rály rá szólt: nyis sa ki az aj -
tót, lát ni akar ja, mit rejt el sze mük
elôl. Mit volt mit ten ni, a ta nács adó
elôszedte a kul cso kat, ki nyi tot ta a
zá ra kat, le vet te a la ka to kat, és... fel -
tá rult a te rem! A ki rály és em be rei
egy más után to long tak, lát ni akar ták
a nagy tit kot. Oda benn sö tét volt.
Szét haj tot ták hát a zsa lu gá te re ket, a
fény be vi lá gí tot ta a he lyi sé get, mely -
nek kö ze pén csu pán egy egy sze rû
pa raszt szék állt. A szé ken ócs ka, el -
hasz nált, ron gyos ru ha, egy ta risz nya
és egy fu ru lya. Az ural ko dó és kí sé -
re te ál mél ko dás ra tá tot ta szá ját, nem
ér tet ték, mit ke res nek ezek a hol mik
a le zárt szo bá ban. A ki rály a ta nács -
adó ja ma gya rá za tát kér te. Er re a bi -
zal mas be szél ni kez dett:

– Köz is mert, hogy sze gény pász tor
vol tam. Ôriztem nyá jam, volt idôm
ol vas ni, gon dol kod ni. Mint tu dott, az
ural ko dó ki ne ve zett ta nács adó já nak,
és én a leg jobb tu dá som sze rint se gí -
tet tem ügyes-ba jos dol ga i ban. Gya -
ra pod tam és gaz da god tam. A ki rály
ne kem aján dé koz ta a kas télyt. Rá ta -
lál tam er re a sze mek elôl rej tett szo -
bá ra. Be hoz tam egy ko ri pa raszt szé -
ke met, ko pott, el hasz ná ló dott pász -
tor ru há mat, ba tyu mat és fu ru lyá mat. 

A ki rály és em be rei még most sem
ér tet ték.

– Tud já tok – foly tat ta ma gya rá za -
tát a ta nács adó –, ami kor azt ér zem,
hogy a döly fös ség el ural ko dik raj -
tam, és azt hi szem, hogy már több
va gyok sok más em ber tár sam nál, ak -
kor es te be jö vök eb be a szo bá ba.
Fel öl töm ré gi pász tor ru há mat, vál -
lam ra ve szem sze gé nyes ba tyu mat,
és fu ru lyáz ni kez dek. Mi ért? Hogy
em lé ke ze tem be idéz zem, hon nan
jöt tem, és tu da to sod jon ben nem,
hogy vis  sza is ke rül he tek oda, ahol
el kezd tem, és ahon nan ide ju tot tam,
a kas tély ba.”

Szimche Bunem Bonhardt be fe -
jez te me sé jét. Er re Abele Neustadter
rab bi fel állt Jehudi rabbiszékébôl, és
be le ül tet te Szimche Bunemet.

Szerdócz J. Er vin fôrabbi

ban van je len, ahol tá mo gat ja a ter -
mé szet vé de lem mel kap cso la tos ok -
ta tást, va la mint az in no va tív és fenn -
tart ha tó öko ló gi ai meg ol dá sok fej -
lesz té sét. A Zsi dó Nem ze ti Alap a
tech no ló gia te rü le tén szer zett jár tas -
sá gát és ta pasz ta la ta it nem zet kö zi
part ner sé gi prog ra mo kon, work-
shopokon és kép zé se ken ke resz tül
ad ja át part ne re i nek. A víz gaz dál ko -
dás, az újraerdôsítés, az elsi-
vatagosodás el le ni küz de lem és a
fenn tart ha tó mezôgazdaság te rü le tén
in dí tott kez de mé nye zé sei és pro jekt -
jei szá mos ál la mi és nem zet kö zi el is -
me rést sze rez tek.

To váb bi in for má ció: kkl@unio-
media.com

De ák And rea / Mazsihisz
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Né met or szág
A szö vet sé gi alkotmányvédô hi va -

tal tá jé koz ta tá sa sze rint az an ti sze mi -
ta pro vo ká ci ók szá ma 2021-ben az
elôzô év hez ké pest 29 szá za lék kal
nö ve ke dett. A ha tó sá gok ta valy 3021
ese tet re giszt rál tak, szem ben a 2020-
ban tör tént 2531 in ci dens sel. A pro -
vo ká ci ó kat elsôsorban a szélsôjobb-
hoz kötôdô sze mé lyek és cso por tok,
va la mint a mu zul mán szélsôségesek
kö ve tik el. Az interneten és egyes ki -
ad vány ok ban gya ko ri a gyû lö let be -
széd és a holokauszt ta ga dá sa, de
több ször ért köz vet len tá ma dás zsi dó
em be re ket és in téz mé nye ket is.

Benjamin Steinitz, az an ti sze mi tiz -
mus sal fog lal ko zó ber li ni ku ta tó és
tá jé koz ta tó köz pont igaz ga tó ja ki je -
len tet te, hogy „a ha tó sá gok ál tal kö -
zölt ada tok csak a jég hegy csú csát je -
len tik”. A szin tén ber li ni Amadeu
Antonio Ala pít vány fel mé ré se sze rint
szé les kör ben el ter jed tek a zsi dók kal
kap cso la tos ösz  sze es kü vés-el mé le -
tek, me lye ket az uk raj nai há bo rú is
felerôsített. Egyes cso por tok bí rál ják
a holokauszttúlélôk ki men té sét Uk -
raj ná ból és dicsôítik az iz ra e li ek el len
el kö ve tett ter ro ris ta tá ma dá so kat.

A meg kér de zet tek 60 szá za lé ka
gon dol ja, hogy az an ti sze mi tiz mus
megnövekedett az or szág ban. Josef
Schuster, a né met or szá gi zsi dók köz -
pon ti ta ná csá nak el nö ke a ZDF te le -
ví zi ó ban ki je len tet te, hogy „a zsi dó
élet sú lyo san ve szé lyez te tett” és „a
leg na gyobb ve szélyt a szél jobb ol dal
je len ti”.

Egy zsidó-
mentô ak ció 
Bu da pes ten

Sza bad té ri ki ál lí tás
és tár lat ve ze tés

A Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál kísérô
prog ram ja ként mu tat ják be a Szen tély
a vi har ban – Egy zsidómentô ak ció
Bu da pes ten cí mû sza bad té ri ki ál lí tást
a Cipôk a Du na-par ton holokauszt-
emlékmûnél (Bu da pest V. ke rü let,
id. An tall Jó zsef rak part). A ki ál lí -
tás 2022. szep tem ber 8. és ok tó ber
10. kö zött tekinthetô meg.

80 éve gyil kol ták meg Edith Steint, a zsi dó lányt,
akibôl ka to li kus szent lett

Ô, ez a 80 éve meg gyil kolt bá tor,
nyi tott ér tel mû és okos zsi dó nô
ma Eu ró pa egyik védôszentje. Mi,
akik ter mé sze te sen nem hi szünk a
szen tek köz ben já rá sá ban, szo mo -
rú szív vel, ke gye let tel em lé ke zünk
Edith Steinre.

1891. ok tó ber 12-én, jom kippur
nap ján szü le tett, és egész éle tét a né -
pé ért ho zott engesztelô ál do zat nak
te kin tet te. A 20. szá zad leg na gyobb
fi lo zó fu sa i nak volt a ta nít vá nya, és
egy má sik zsi dó szár ma zá sú ka to li -
kus szent, Avilai Szent Te réz ve zet te
el éle te igaz sá gá hoz. Ausch witz ban
halt meg zsi dó ként és ka to li kus már -
tír ként nem egé szen 51 éve sen,
1942. au gusz tus 9-én.

Or to dox zsi dó csa lád 11. gyer me -
ke ként szü le tett az en gesz te lés nap -
ján a szi lé zi ai Breslauban. Két éves
ko rá ban édes ap ja meg hal, édes any ja
ne ve li nyi tott ság ra, in tel lek tu á lis
igé nyes ség re és alá za tos hit re a gye -
re ke ket, igyek szik is ko láz tat ni ôket:
ked ven ce, Edith kü lö nö sen jó fe jû,
érdeklôdô kis lány nak tû nik.

An  nyi ra önál ló gon dol ko dá sú nak
bi zo nyul, hogy ka masz ko rá ban úgy
dönt, ate is tá vá vá lik. Játsz ha tott né -
mi sze re pet eb ben az el ha tá ro zá sá -
ban édes ap ja ko rai el vesz té se is.

El mé lyült fi lo zó fi ai ta nul má nya it
azért sza kít ja fél be 24 éve sen, hogy
nôvérként szol gál jon egy jár vány -
kór ház ban az elsô vi lág há bo rú ide -
jén: ez a ta pasz ta lat ve ze ti el fi lo zó -
fi ai dis  szer tá ci ó já nak té má já hoz, az
em pá tia prob lé má já hoz. Téma-
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Né met or szág. Josef Schuster: 
A leg na gyobb ve szélyt
a szél jobb ol dal je len ti. Ma rok kó. A zsi dó ne gyed pi a ca.

Ro má nia-Iz ra el. Colette Avital: 
A más fél évig tar tó tár gya lá sok
ered mény re ve zet tek.

Spa nyol or szág. A Remb randt-ki ál lí -
tás pla kát ja.

vezetôje a kor szak és az év szá zad
egyik leg na gyobb – kü lön ben zsi dó
– fi lo zó fu sa, Edmund Husserl volt,
az ô as  szisz ten se ként dol go zott dip -
lo má zá sa után a Freiburgi Egye te -
men, de együtt mû kö dött Mar tin
Heideggerrel is.

Fel lé pett a nôk egyen jo gú sá gá ért
is egye te mis ta ként, és hogy ez nem
volt okafogyott fel lé pés, azt a sa ját
kar ri er je is mu tat ta, az, hogy nô mi -
vol ta mi att nem lép he tett elôre a tu -
do má nyos pá lyán az asszisz-
tensségbôl.

Eb ben az idôszakban ol vas ta el
egy tit kos zsi dó, egy marránó nagy -

apá tól szár ma zó ka to li kus szent, a
hí res Avilai Szent Te réz élet raj zát,
és rög tön úgy érez te, meg ta lál ta,
amit ke re sett: azt mond tam ma gam -
nak: ez az igaz ság.

A következô év, 1922 elsô nap ján
tér meg ka to li kus nak, és nem so ká ra
ta ní ta ni kezd egy szer ze te si is ko lá -
ban: itt tölt nyolc évet, köz ben fo lya -
ma to san dol go zik, Aquinói Ta más
ér te ke zé sét for dít ja az igaz ság ról,
mes te re, Husserl fi lo zó fi á ja és a ka -
to li kus ta ní tás ös  sze bé kí té se fog lal -
koz tat ja.

Mi u tán ál lást kap a münsteri Tu -
do má nyos Pe da gó gi ai In té zet ben,

szin te rög tön ha ta lom ra ke rül nek a
ná cik, így tá voz ni kény sze rül.

Ezt követôen csat la ko zik a
kármelita apá ca rend hez, egy köl ni
me zít lá bas kármelita ko los tor kö -
zös sé gé hez. Itt la tint és fi lo zó fi át ta -
nít a nôvéreknek, meg ír ja Vé ges lét
és örök lét cí mû mû vét egyfelôl,
amely ben si ke rül ös  sze han gol nia a
ka to li kus ta ní tást Husserl el kép ze lé -
se i vel, és in nen ír le ve let másfelôl
XI. Pius pá pá nak a ke resz tény ség és
a rassz iz must bál vá nyo zó ná ci an ti -
sze mi tiz mus összeegyeztethetetlen-
ségérôl, kér ve a Va ti kán vi lá gos ál -
lás fog la lá sát.

He tek óta lá tunk olyan cse le ke de -
te ket Né met or szág ban, ame lyek az
igaz ság és az em ber ség tö ké le tes
meg csú fo lá sai, a „sze resd fe le ba rá -
to dat” pa ran csá ról nem is be szél ve.
A nem ze ti szo ci a lis ták vezetôi évek
óta szít ják a gyû lö le tet a zsi dók el -
len. De a felelôsség elsôsorban azo -
ké, akik idá ig en ged ték el jut ni ôket a
hall ga tá suk kal... Ezek ben a he tek -
ben nem csak zsi dók, de jám bor ke -
resz tény hí vek ez rei is azt vár ják Né -
met or szág ban és hi szem, hogy az
egész vi lá gon, hogy az egy ház emel -
je fel sza vát Krisz tus ne vé nek meg -
gya lá zá sa el len. Nem ép pen el len té -
tes mind az, amit a ná cik hir det nek, a
mi Urunk és Meg vál tónk éle té vel,
aki még a ke resz ten is üldözôiért
imád ko zott? Mi, akik az egy ház hû -
sé ges gyer me kei va gyunk és lát juk,
mi zaj lik Né met or szág ban, a leg -
ros  szabb tól félt jük a ka to li kus egy -

ház presz tí zsét, amen  nyi ben to vább -
ra is hall gat.

A rend még a há bo rú ki tö ré se
elôtt, 1939-ben át csem pész te Edith
Steint és egy szin tén meg tért test vé-
r ét egy hol lan di ai kármelita ko los tor -
ba. Tud ta már azelôtt, hogy a ná cik
meg száll ták vol na Hol lan di át, hogy
nem éli túl a há bo rút.

Ami kor 1942-ben a hol land püs -
pö ki kar el ítél te a meg szál ló ha ta lom
zsi dó ül dö zé se it, a ná cik vá la szul le -
tar tóz tat ták és de por tál ták a ki tért
zsi dó kat is, kö zöt tük Edith Steint és
a test vér ét. Az im po ná ló an erôs hi tû
as  szony nak tisztelôi fel aján lot ták,
hogy meg szök te tik, ô azon ban nem
akar ta sors tár sa it ma guk ra hagy ni.

Még nem töl töt te be az 51. évet,
ami kor 1942 au gusz tu sá ban az
ausch witzi tá bor egyik gáz kam rá já -
ban be fe jez te éle tét.

Bol dog gá, majd szent té egy aránt
II. Já nos Pál pá pa avat ta, a ka to li kus
egy ház olyan már tír ja ként, aki tu da -
to san ment vé gig azon az úton, ame -
lyen zsi dó test vé rei jár tak a
holokauszt ide jén. A bol dog gá ava -
tás hoz szük sé ges cso dát is im már ha -
lá lá ban vit te vég hez. Egy ró la el ne -
ve zett két éves kis lány (ô ma ga is
ennyi idôs volt, ami kor el vesz tet te az
apu ká ját) mér get nyelt, és ak kor
gyógy ult fel – zsi dó kezelôorvosa
sze rint is – cso da sze rû en, ami kor
édes ap ja és a ba rá tok az ô köz ben já -
rá sát kér ték, azét az as  szo nyét, akit
rö vid föl di éle té ben Edith Steinnek
hív tak.

Ma rok kó
A kö zel múlt ban a Mimoune Tár -

sa ság, a nép mû vé sze ti és ide gen for -
gal mi mi nisz té ri um, az V. Mo ha med
Ala pít vány és más szer ve ze tek kez -
de mé nye zé sé re „Zsi dó örök sé günk –
a kéz mû ve sek me sél nek” logóval
ván dor ki ál lí tást ren dez tek Fez ben,
me lyet az ame ri kai nem zet kö zi fej -
lesz té si ügy nök ség fi nan szí ro zott. A
be mu ta tó cél ja a ma rok kói zsi dó
örök ség megôrzése és a múlt ta pasz -
ta la ta i nak át adá sa a következô ge ne -
rá ci ók nak. Abdu Kawkabi, a
Mimoune fôtitkára sze rint a lá to ga -
tók új szemszögbôl is mer ked het nek
meg a zsi dó kul tu rá lis örök ség gel. A
ván dor ki ál lí tást késôbb más ma rok -
kói hely szí ne ken is be mu tat ják.

A vá ros ré gi, fa lak kal kö rül vett
zsi dó ne gye dé ben, a Mellahban szá -
mos épü let, köz tük a rá csos és er ké -
lyes há zak is ôrzik a múl tat. Az
UNESCO a tör té nel mi örök ség ré -
szé nek nyil vá ní tot ta 16. szá zad ban
épült Ibn Danan zsi na gó gát, ami je -
len leg zsi dó mú ze um ként mû kö dik.

1948-ban mint egy 30.000 hit test -
vé rünk élt Fez ben, szá muk je len leg
ke ve sebb mint száz fô. 

Ro má nia-Iz ra el
Hat évig tar tó hu za vo na után a két

kor mány képviselôi meg ál la pod tak a
Ro má ni á ból szár ma zó és késôbb Iz ra -
el ben le te le pe dett holokauszttúlélôk
kár pót lá sá ról. Az egyez mény ha vi né -
hány száz sékel több let be vé telt je lent

mint egy 7000 érin tett szá má ra. Az
egyez mény meg kö té sét ne he zí tet te,
hogy a ro mán tör vé nyek alap ján az
or szá got a má so dik vi lág há bo rú után
el ha gyók el vesz tet ték ál lam pol gár sá -
gu kat és nyug díj jo go sult sá gu kat.
Colette Avital volt kneszetképviselô,
a soátúlélôk ci vil szer ve zet köz pont -
já nak el nö ke az Israel Hayom na pi -
lap nak adott nyi lat ko za tá ban ki je len -
tet te, hogy a ro mán kor mány a ki fi ze -
té se ket elôször olyan do ku men tu mok
be mu ta tá sá hoz kö töt te, ame lye ket
már le he tet len be sze rez ni. A köz pont
és a bu ka res ti ha tó sá gok azon ban
2020-ban meg ál la po dás ra ju tot tak a
kár pót lás ról, amit a ro mán biz to sí tá si
ügy nök ség vi szont nem fo ga dott el.
Az iz ra e li tár sa dal mi egyenlôség mi -

nisz té ri um ve ze té se is bí rál ta az idôs
holokauszttúlélôk diszk ri mi ná lá sát.
Vé gül az újabb, más fél évig tar tó tár -
gya lá sok ered mény re ve zet tek. Lapid
mi nisz ter el nök – aki ma ga is egy
holokauszttúlélô fia – üd vö zöl te a
meg ál la po dást. Ki je len tet te, hogy
„ki ja ví tot tak egy hos  szú ide je fenn ál -
ló igaz ság ta lan sá got”. 

Spa nyol or szág
A mad ri di Sze fárd Köz pont ban

ok tó ber 26-ig lát ha tó a ne ves hol land
festômûvész, Remb randt (1606
–1669) mû ve it be mu ta tó ki ál lí tás.
„A zsi dó vi lág Amsz ter dam ból néz -
ve” el ne ve zé sû tár lat elsôsorban
Remb randt zsi dó kap cso la ta it igyek -
szik be mu tat ni. A mû vész több évig
Amsz ter dam Breestraat ne vû zsi dó
ne gye dé ben la kott és dol go zott. Ba -
rá tai kö zé tar to zott Efraim Hezekiah
Bueno or vos, aki nek port ré ját a ná ci
meg szál lók el ra bol ták, de vissza ke -
rült az amsz ter da mi Rijsk mú ze um -
ba. Hí res ké pe a Zsi dó menny asz -
 szony is, amely a 19. szá zad ele jén
egy gyûjtôtôl kap ta a ne vét.

Alba Carballeira mû vé szet tör té -
nész, a ki ál lí tás ku rá to ra ki je len tet te,
hogy Remb randt a ba rokk fes té szet
egyik leg na gyobb alak ja, aki nek te -
vé keny sé ge egy be esik a hol land
arany kor ral. Hang sú lyoz ta, hogy a
mû vész cso dá lat tal szem lél te a zsi dó
vi lá got, és kap cso la ta volt a 17. szá -
zad leg fon to sabb zsi dó csa lád ja i val.
Me cé ná sai kö zött zsi dók és ke resz té -
nyek egy aránt meg ta lál ha tók.

1672-ben a 200.000 la ko sú Amsz -
ter dam ban 2500 sze fárd és 5000
askenázi zsi dó élt, akik nek a te vé -
keny sé ge meg ha tá ro zó volt a vá ros
éle té ben.

Ko vács

A hi va ta los meg nyi tó elôtt egy
nap pal, szep tem ber 7-én, szer dán
es te 6 óra kor a ki ál lí tás ma gyar és
an gol nyel vû tár lat ve ze tés sel is meg-
nézhetô. A prog ra mon a rész vé tel in -
gye nes, de re giszt rá ció kö te les. Je -
lent kez ni az info@carl-lutz.com e-
mail-címen le het.

Is mer ked jen meg, mind ös  sze pár
lé pés re a cipôk emlékmûvétôl, a Du -
na part ján, a hi he tet len mentôakció
tör té ne té vel, ame lyet Carl Lutz sváj ci
konzulhelyettes kez de mé nye zett
1944 Bu da pest jén.

A bu da pes ti zsi dó el len ál lás
résztvevôinek sem le ges ál la mok és a
Nem zet kö zi Vö rös ke reszt képvise-
lôinek se gít sé gé vel több tíz ezer nyi
fôvárosi zsi dót si ke rült meg óv ni uk.
Ez volt a leg ki ter jed tebb, legnagy-
szabásúbb em ber men té si kí sér let a
holokauszt ide jén.

A két nyel vû ki ál lí tást ta valy Svájc -
ban le he tett elôször meg te kin te ni.

Breuerpress
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A Szochnut orosz or szá gi 
mû kö dé sé nek be szün te té sét

la tol gat ja Iz ra el
Orosz or szá gi mû kö dé sé nek be szün te té sét la tol gat ja a zsi dók Iz ra el be

te le pí té sét intézô nem zet kö zi Zsi dó Ügy nök ség (Szochnut), mert az orosz
ha tó sá gok az Iz ra el be emig rá lók ada ta i nak át adá sát és az iro dái be zá rá -
sát kö ve te lik tôle.

Az Izraelbôl irá nyí tott szer ve zet mind ed dig si ke re sen meg ta gad ta a kért in -
for má ci ók át adá sát, ám emi att az orosz igaz ság ügyi mi nisz té ri um orosz or szá -
gi mû kö dé sé nek fel füg gesz té sé re uta sí tot ta.

A Ynet sze rint már a hó nap ele jén ér ke zett egy le vél az orosz ha tó sá gok tól
a szer ve zet moszk vai iro dá já ba, amely ben olyan meg jegy zé se ket és bí rá la to -
kat fo gal maz tak meg a Szochnut he lyi mûködésérôl, me lyek nek jo gi kö vet -
kez mé nyei le het nek.

A Zsi dó Ügy nök ség évek óta dol go zik Orosz or szág ban a zsi dók Iz ra el be
ván dor lá sá nak ösz tön zé sén, emel lett nyá ri tá bo ro kat, va la mint ok ta tá si in téz -
mé nye ket mû köd tet. Az orosz kor mány a kö zel múlt ban szi go rí tot ta az ügy -
nök ség gel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye it, majd in for má ci ó kat kért az
Orosz or szág ból Iz ra el be ván do rol ni szán dé ko zó zsi dók ról. Ezt a ké rést a
Szochnut meg ta gad ta, mert fél tet te az érin tet tek sze mé lyes biz ton sá gát.

A Ynet ér te sü lé se sze rint iz ra e li de le gá ció in dul Moszk vá ba, hogy meg vi -

tas sa az orosz igaz ság ügyi mi nisz té ri um kö ve te lé sét a Zsi dó Ügy nök ség iro -
dá i nak be zá rá sá ra vo nat ko zó an.

A Szochnut be je len tet te, hogy elôzetes tár gya lást tûz tek ki Moszk vá ban, s
a jo gi el já rás befejeztéig nem nyi lat koz nak az ügyrôl.

Az orosz zsi dók nem lesz nek az uk raj nai há bo rú tú szai. Szá nal mas és sértô
a kí sér let, hogy a Zsi dó Ügy nök sé get bün tes sék Iz ra el há bo rú val kap cso la tos
ál lás pont ja mi att. Nem le het el sza kí ta ni az orosz zsi dók Iz ra el hez fûzôdô tör -
té nel mi és ér zel mi kap cso la tát – nyi lat ko zott Náchmán Sáj iz ra e li diaszpóra-
ügyi mi nisz ter a Ynetnek.

Orosz or szág Uk raj na el le ni há bo rú já nak kez de te óta több ez ren ván do rol -
tak Orosz or szág ból Iz ra el be. Az Iz ra el ben élô orosz aj kú ak szer ve ze té nek el -
nö ke, Alex Rif fel szó lí tot ta az iz ra e li ha tó sá go kat, hogy gyor sít sák fel a be -
ván dor lás bü rok ra ti kus el já rá sa it, mert le het sé ges, hogy egy hó nap múl va le -
gör dül egy új vas füg göny, és a mi lel ki is me re tün kön szá rad, ha a zsi dók ott
ma rad nak Orosz or szág ban.

Ma gyar or szág és Iz ra el a
jövôben együtt mû kö dik az au tó- és
mo tor sport, va la mint az ez zel kap -
cso la tos in no vá ci ók fej lesz té sé ben
– je len tet te be egy online sze mi ná -
ri u mon Palkovics Lász ló tech no ló -
gi ai és ipa ri mi nisz ter.

Az ese mé nyen hang sú lyoz ta, ab -
ban bí zik, hogy a két or szág kö zöt ti
együtt mû kö dés ha tá sá ra nem csak a
tech ni kai sport ágak ba tud nak be tör -
ni, ha nem a min den na pi élet ben is
hasz nál ha tó in no vá ci ó kat fej leszt -
het nek.

„Több nagy au tó már ká nak is van
Ma gyar or szá gon gyá ra, nagy meg -
tisz tel te tés, hogy az Au di, a Mer ce -
des, az Opel és a Su zu ki is min ket
vá lasz tott, il let ve hogy Deb re cen
mel lett a BMW is épít ke zik” – je len -
tet te ki Palkovics Lász ló.

A mi nisz ter ki emel te, Ma gyar or -
szá gon van az egyik leg kü lön le ge -
sebb, min den nagy gyár tó ál tal
elôszeretettel hasz nált teszt pá lya, va -
la mint a Forma–1-es Ma gyar Nagy -
díj nak ott hon adó hungaroringi ver -
seny pá lya mel lett egy olyan, a mo -
tor sport fej lesz té sét és in no vá ci ó ját
tá mo ga tó park épül, amely ha tal mas
se gít ség lesz a fi a tal fel ta lá lók nak
ab ban, hogy el kép ze lé se i ket a gya -
kor lat ban is tesz tel hes sék.

„Az au tó zás és az au tó ver seny zés

vi lá ga nagy át ala ku lás elôtt áll: az
elekt ro mos meg haj tás egy re na -
gyobb te ret nyer, a szin te ti kus üzem -
agya gok és az au tók fej lesz té se, a
különbözô szi mu lá ci ók fut ta tá sa
egy re fon to sab bá vá lik” – mond ta
Palkovics, kü lön meg em lít ve a
HUMDA Ma gyar Au tó-Mo tors port
és Zöld Mo bi li tás-fej lesz té si Ügy -
nök ség Zrt. sze re pét a ha zai fej lesz -
té sek ben.

A tech no ló gi ai és ipa ri mi nisz ter
ki fej tet te: Iz ra el élen jár a különbözô
fej lesz té sek ben, az or szág a startup
cé gek egyik ha zá ja, így megtisztelô
a ma gya rok szá má ra az együtt mû kö -
dés.

Jakov Hadas-Handelsman, Iz ra el
ma gyar or szá gi nagy kö ve te köszön-
tôbeszédében azt mond ta, ha zá ja
fon tos szereplôje a di gi tá lis vi lág -
nak, ren ge teg te het ség és startup in -
dult tôlük vi lág hó dí tó út já ra: utób bi -
ból je len leg mint egy 8500 ta lál ha tó
az or szág ban, csak az au tó ipar hoz
köthetôen pe dig 600 ilyen cég mû kö -
dik Iz ra el ben, me lyek ta lál má nya it
olyan gyár tók is hasz nál ják, mint a
Por sche.

Az online meg be szé lé sen több cég
is be mu tat ko zott, va la mint meg hí -
vott ven dég ként Talmácsi Gá bor vi -
lág baj nok motorversenyzô és Roy
Nissany, a pá lya fu tá sát Ma gyar or -

Az elsivatagosodás fo ko zó dik a
Kö zel -Ke le ten, a klí ma vál to zás
egyik köz pont já ban, és Iz ra el
jelentôs ré sze ele ve si va tag. Az
aszá lyos idôszakok még hos  szab -
bak lesz nek és még gyak rab ban
fog nak je lent kez ni, mint Áb ra hám
ide jé ben és az óta – ol vas ha tó a
Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél -
tár ak tu á lis ma ga zin já ban.

A mezôgazdaság fo ko za to san el le -
he tet le nül egy re na gyobb te rü le te -
ken, a meg él he té sü ket vesz tett la ko -
sok a vá ro sok ba me ne kül nek, ahol
új ra ne héz lesz mun kát ta lál ni uk, to -
vább nô a tér ség ben a sze gény ség és
a bi zony ta lan ság, ami nek kö vet kez -
té ben alig ha nem az erôszak is fo ko -
zó dik majd. És nem lesz víz, ahogy
már most is alig van, s még ak tu á li -
sabb lesz a meg él he té sért mon dott
Fôima-áldás esôért könyörgô ré sze.

A fo lya mat zaj lik, és jó, ha egy ál -
ta lán las sít ha tó ki csit. Az iz ra e li
tech no ló gia leg si ke re sebb öt le tei kö -
zött van nak a víz gaz dál ko dást segítô

ta lál má nyok, már most tud ja fe dez ni
sa ját la kos sá gi és mezôgazdasági
szük ség le te it, és még se gí te ni is tud
szom szé da i nak. Ha az Áb ra hám-
meg ál la po dá sok ba be vo nód nak
újabb or szá gok, ha si ke rül bé két köt -
ni a Per zsa-öböl ál la ma i val és Észak-
Af ri ka, Kö zép-Af ri ka is még na -
gyobb arány ban csat la ko zik, Iz ra el
nagy se gít sé gük re le het. De a for rá -
sok min den kép pen vé ge sek, a rend -
kí vü li tu da tos ság sem mi kép pen nem
spó rol ha tó meg, és Iz ra el ezen is dol -
go zik erôteljes kam pá nyok kal.

A kö nyör gés akár er re is em lé kez -
tet he ti azt, aki meg is mét li na pon ta
há rom szor. Ar ra, hogy a víz, az esô
végsô so ron még is csak az Örök ké va -
ló aján dé ka, és na gyobb kin csünk
lesz a következô szá zad ban, mint
ezelôtt, s még na gyobb itt, Ma gyar -
or szá gon, ahol az aszály szin tén sú -
lyos prob lé má kat okoz már rég óta,
és fog is még okoz ni. A Fôima te hát
kétségbeejtôen nap ra kész nek, kor -
sze rû nek tû nik.

Sa la mo ni dön tést ho zott egy
rabbinikus bí ró ság

Az el vált szülôk nem tud tak meg egyez ni ab ban, ki nél le gyen a nyolc -
éves gye rek ál lan dó lak he lye – a rab bik egy nem min den na pi dön tés sel
ol dot ták meg a prob lé mát.

A prob lé ma a következô volt: egy nyolc éves fiú édes ap ja a Tel-Aviv kö ze -
lé ben lévô Rehovot vá ros ban la kik, az édes anya a Je ru zsá lem mel let ti Maale
Adumim te le pü lé sen. Az el vált szülôk pe dig már évek óta nem tud tak meg -
egyez ni ab ban, hol le gyen a gye rek ál lan dó lak he lye, ezért a fi ú nak foly ton
in gáz nia kell a két vá ros kö zött, tud tuk meg a Ki bic cikkébôl.

Rehovot rabbinikus bí ró sá ga mél tán rend ha gyó nak nevezhetô dön tést ho -
zott az ügy ben, amely va la men  nyi re em lé kez tet Sa la mon ki rály hí res íté le té -
re. Eb ben a bölcs ural ko dó úgy tett igaz sá got, hogy egy új szü lött ket té vá gá -
sát ja va sol ta an nak a két as  szony nak, akik egy aránt azt ál lí tot ták, hogy övék
a csecsemô.

Más fél ezer
éves

evôeszközre és
fülönfüggôre

buk kan tak 
Iz ra el ben

A szak em be rek a fém tár gyak
mel lett a Tal mud ke let ke zé sé nek
ko rá ból szár ma zó, mint egy 1500
év vel ezelôtti cse rép edé nye ket,
üveg edé nye ket és ál lat cson to kat is
ta lál tak.

Más fél ezer éves evôeszközre (vil -
lá ra) és me dá los fül be va ló ra buk kan -
tak az Észak-Iz ra el ben, a Ga li le ai-
ten ger nél, má sik ne vén a Kineret-
tónál fo lyó ása tá so kon – je len tet te a
Jediót Ahronót cí mû iz ra e li új ság
hír por tál ja, a Ynet. A szak em be rek a
fém tár gyak mel lett a Tal mud ke let -
ke zé sé nek ko rá ból szár ma zó, mint -
egy 1500 év vel ezelôtti cse rép edé -
nye ket, üveg edé nye ket és ál lat cson -
to kat is ta lál tak a tó tól mint egy 4 ki -
lo mé ter re észak-ke let re lévô
Korazim Nem ze ti Park egyik épü le -
té nél vég zett ása tá son, ame lyet az Iz -
ra e li Ré gé sze ti Ha tó ság (IAA) fel -
ügyelt. A bronzvillácskát vé sés sel
dí szí tet ték, ami a ré gé szek sze rint azt
jel zi, hogy egy kü lö nö sen ér té kes
esz köz le he tett, a függôs fül be va lót
pe dig va ló szí nû leg egy kis üveg már -
vány is éke sí tet te.

A nem ze ti park ban már több éve
lehetôvé te szik a nagy kö zön ség szá -
má ra, hogy részt ve gyen az ôsi zsi dó
kö zös ség ma rad vá nya i nak fel tá rá sá -
ban, és most is csa lá dok tu cat jai dol -
goz tak ön kén tes ként a fa lu egyik
leg na gyobb la kó épü le té nél vég zett
ása tá so kon.

Az amatôr régészkedésben részt
vevô egyik lány vet te ész re az
evôeszközt, amely igen rit ka le let.
„So ha nem lát tam vil lát sem ása tá so -
kon, sem a tu do má nyos iro da lom ban.
Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy
al kal man ként elôfordulnak egy sze rû
vas ké sek, de az evôeszközök na gyon
rit ka dol gok” – nyi lat koz ta az ása tá -
so kat vezetô Ahia Cohen-Tavor a
leletrôl a lap nak.

„Az em be rek haj da nán va ló szí nû -
leg fôleg fa ka na la kat hasz nál tak,
me lyek ter mé sze te sen nem ma rad tak
fenn. A vil lát vé sés dí szí ti, azt je lez -
ve, hogy ez egy lu xus esz köz. Az ása -
tá sok foly ta tá sa kor meg pró bál juk
majd meg ér te ni, hogy mi re hasz nál -
ták ezt a he lyi sé get, és mi ért volt itt a
vil la. Iz gal mas ki ta lál ni, el kép zel ni,
hogy mi ként él tek az itt la kók, és
meg pró bál ni ös  sze vet ni a mi éle tün -
ket az övék kel ugyan ott, több tu cat
ge ne rá ci ó nyi kü lönb ség gel” – tet te
hoz zá a ré gész.

A Korazim Nem ze ti Park az elsô
és a nyol ca dik szá zad kö zöt ti, az Új -
szö vet ség ben is meg em lí tett zsi dó
fa lu nyo ma it ôrzi, be le ért ve a zsi na -
gó ga ma rad vá nya it is. (Shiri Zsu zsa,
MTI)

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Au tó- és mo tor sport 
fej lesz té sé ben dol go zik együtt

Ma gyar or szág és Iz ra el

szá gon kezdô, iz ra e li Forma–2-es pi -
ló ta is fel szó lalt. Elôbbit a mo tor ver -
seny zés ben a biz ton ság ki emelt
szerepérôl kér dez ték, míg utób bi ar -
ról be szélt, hogy a Nem zet kö zi Au -
to mo bil Szö vet ség (FIA) különbözô
ver seny so ro za ta i ba mi lyen sok fé le
tech ni kai és tech no ló gi ai újí tás ér ke -
zett az el múlt évek ben.

„Min den olyan cé get szí ve sen lát -
nak a Forma–1-es csa pa tok, ame -
lyek nek a sza bá lyok ad ta ke re te ken
be lü li fej lesz té se i vel gyor sab bak le -
het nek az au tók” – mond ta Nissany.
(MTI)

Rabbinikus bí ró ság Iz ra el ben (A kép il luszt rá ció)

A mos ta ni eset ben a gye rek ket té vá gá sa nem me rült fel; a rabbinikus bí ró -
ság ehe lyett azt mond ta ki, hogy a fi ú nak a két szülô lak he lye kö zött fél úton
ta lál ha tó Modiin vá ro sá ba kell köl töz nie. Va la mint az a szülô kap hat ja meg
az ál lan dó fel ügye le ti jo got, ame lyik haj lan dó ve le oda köl töz ni. Ha mind ket -
ten oda köl töz nek, ak kor a gye rek kö zös fel ügye let alá ke rül.

Az esetrôl hírt adó Ynet úgy tud ja, az édes apa rög tön be le egye zett a köl tö -
zés be, míg az édes anya egyelôre nem haj lan dó er re. Az anya ügy véd je sze rint
nem le het sé ges, hogy egy rabbinikus bí ró ság szab ja meg egy szülônek és egy
kis ko rú nak, hogy hol él je nek.

A bí ró sá got vezetô Cion Askenázi rab bi sze rint a dön tés ki zá ró lag a gyer -
mek jó lét ét szol gál ja, akit ez zel meg kí mél nek at tól, hogy hos  szú órá kat kell -
jen ál lan dó an uta zás sal töl te nie, és lesz ide je ar ra, hogy ba rá ti kap cso la to kat
épít hes sen ki sa ját kor osz tá lyá val.

Iz ra el le het a megmentô
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Az idei Zsi na gó gai sé ták so ro zat zá rá sa ként, a Sé tál junk együtt! prog ra -
mok ke re té ben Révkomáromban tett lá to ga tást a Pá pa és Kör nyé ke Zsi -
dó Kul tu rá lis Hagyományôrzô Egye sü let cso port ja. Az egye sü let kö zös -
sé gi ol da lán be szá molt ró la, hogy a he lyi hit köz ség ben na gyon ked ves fo -
gad ta tás ban volt ré szük, meg is mer het ték a ko má ro mi zsi dó ság múlt ját
és je le nét, meg te kin tet ték a Men há zat, a zsi na gó gát és a temetôt is. Ezt
követôen a tör té nel mi bel vá ros ban ba ran gol tak, meg lá to gat va Jó kai
szob rát és az Eu ró pa-ud vart is. Sok él mén  nyel gaz da god va tér tek ha za.
(veol.hu)

Jorge Mario Bergoglio bí bo ros –
akit 2013 óta Fe renc pá pa ként is -
mer a vi lág – és Abraham Skorka
rab bi, az ar gen tí nai La tin-Ame ri -
kai Rabbiképzô Sze mi ná ri um
vezetôje ré gi jó ba rá tok. Mind ket -
ten áll ha ta tos hí vei a val lá sok kö -
zöt ti pár be széd nek, kö zös köny vet
is ír tak Az égrôl és a földrôl cím -
mel, amelyrôl most Ka to na Klá ri
írt a Je len ha sáb ja in.

Szol gá lat ba áll tak. Az Em ber szol -
gá la tá ba, Is ten ne vé ben. A föl di élet
meg se gí té sé re. A ka to li kus és a zsi dó
val lás kép vi se le té ben. Különbözô
uta kon in dul va ér te, az igaz ság hoz
különbözô uta kon kö ze lít ve. A mél tó
élet meg élé sé hez kellô meg ol dá so kat
ke res ve. Ön ma gu kat hit ben ösz tö -
nöz ve. Fá rad ha tat la nul. A je zsu i ta
pap, a zsi dó rab bi. Ba rát ság ban. Mély
ba rát ság ban egy más sal, csak a
Teremtôvel el mé lyül teb ben – ír ja Ka -
to na Klá ri a Je len ha sáb ja in meg je -
lent, A pá pa és a rab bi cí mû írá sá ban.

A rab bi és a késôbbi pá pa be szél -
ge té se i nek kész kéz ira ta há rom év vel
azelôtt ke rült nyom ta tás ba, hogy
Jorge Mario Bergoglio 1,2 mil li árd
em ber ka to li kus pá pá ja lett. Aki nek
Abraham Skorka rab bi ak kor már

Száz esz ten de je szü le tett Hemli
Józsefné, le ány ko ri ne vén Stuhl-
berger Er zsé bet. A ma Nyír egy há -
zán élô hölgy To kaj ban lát ta meg a
nap vi lá got 1922. au gusz tus 7-én.
Stuhlberger Sá mu el nek és éle te pár -
já nak, Kohn Szerénnek so ká ig nem
szü le tett gyer me ke. Sze rén nagy -
nén je, Bet ti né ni a há zas pár ké ré sé -
re a hí res ke reszt úri rebbétôl,
Steiner Jesájától kért ta ná csot. A
rebbe azt mond ta, hogy az el hunyt
nagy ma ma ne vét a csa lád ban még
egyet len gyer mek sem vi se li, az a
baj. Az tán Bet ti né ni nek kis lány
uno ká ja szü le tett, aki meg kap ta a
nagy ma ma ne vét. És lás sunk cso -
dát, Sze rén nem so ká ra te her be
esett, majd meg szü le tett Er zsé bet.
Az édes apa To kaj ban volt kó ser mé -
szá ros, az édes anya a ház tar tást ve -
zet te. Nagy sze re tet tel ne vel ték
gyer me kü ket.

Er zsé bet ele mi be a to ka ji zsi dó is -
ko lá ba járt, a pol gá rit is To kaj ban vé -
gez te.

1944. áp ri lis 16-án a Stuhlberger
csa lá dot is, csak úgy, mint a töb bi to -
ka ji zsi dó la kost, a zsi na gó ga te rü le -
té re hur col ták, ahon nan né hány nap
múl va sze ke re ken a bodrog-
keresztúri vas út ál lo más ra, on nan a
sá tor al ja új he lyi get tó ba vit ték ôket.
In nen Ausch witz ba za ka tolt ve lük a
vo nat. Er zsé bet a szü le it a birkenaui
rám pán lát ta utol já ra. Ô ma ga a 
stutthofi lá ger be ke rült, majd

Kezdôdik az is ko la...
...és ne kem ilyen kor gyak ran eszem be jut egy ko ri óvo dás és is ko lás tár sam,

Reiner Mi ki rend ha gyó is ko la vá lasz tá sa, il let ve ön ké nyes is ko la vál tá sa.
1953-ban tör tént, kezd tük az ál ta lá nos is ko lát. Ta lán egy hét telt el, ami kor

a pa pír bolt ban ta lál koz tam Mi ki vel. Kér dez tem, me lyik is ko lá ba ment, mond -
ta, hogy a Ka szá ba, ame lyik na gyon kö zel van hoz zá juk, de nem sze re ti, mert
alig is mer va la kit a töb bi ek kö zül, hi szen egy tá vo li ovi ba jár tunk. Én a kér -
dé sé re azt fe lel tem, hogy a zsi dó is ko lá ba, és raj tam kí vül az ál ta la is mert
óvo dá sok kö zül ott van még Kurcz Öcsi, Fá bi án Pe ti, Schwartz La ci is. Ô is
ve lünk akar jár ni, mond ta Mi ki ha tá ro zot tan, ami kor a fü zet vá sár lás után el -
bú csúz tunk egy más tól. Biz tat tam, hogy csak jöj jön, az egyik leg hát só pad sor
fé lig üres.

A zsi dó is ko lá nak ne ve zett épü let 53-ban már nem egy há zi tu laj don volt,
ha nem ál la mi (vagy köz sé gi? nem tu dom). Az is ko la a zsi na gó ga ut cá já ban,
az zal majd nem szem ben lévô pi ros tég lás, föld szin tes épü let volt, há rom tan -
te rem mel, a ne gye dik meg ma radt ima te rem nek... Nagy, lejtôs ud va ra volt,
an nak vé gé ben egy tég la épü let, egyik fe lé ben ülôkés vé cék kel, a má sik ban
kát rá nyos fa lú vi zel dé vel. Mö göt te a fris sen ásott sze mét gö dör, amely be szü -
ne tek ben vi sít va ug rál tunk.

A ta lál ko zá sunk utá ni na pon meg je lent a fo lyo són Mi ki. Be hív tuk a be já ra -
ti fo lyo só val szem be ni tan ter münk be. Ot tó volt az ügye le tes az nap, a ta ní tó
ér ke zé se kor el ki ál tot ta ma gát, hogy osz tály vi gyázz, és je len tett: ta ní tó né ni -
nek je len tem, az osz tály lét szám har minc egy, je len van har minc egy, nem hi -
ány zik sen ki. A tanítónônk szem re há nyó an kö zöl te ve le, hogy csak har minc
az osz tály lét szám, jól je gyez ze meg. Ot tó hal kan kö zöl te, hogy eg  gyel töb ben
let tünk, mert jött egy új fiú. Tanítónônk cso dál ko zott, ô errôl sem mit nem tud,
ki az új fiú? Mik lós je lent ke zett.

A tanítónô és Mi ki pár be szé de em lé ke ze tem sze rint ez volt:
– Hogy hív nak és hon nan jöt tél?
– Reiner Mik lós a ne vem, a Ka sza-is ko lá ban vol tam ed dig.
– Mi ért jöt tél át?
– Hááát, ide sok ismerôs jár, akik kel már az óvo dá ban is...
– A szü le id in téz ték az át je lent ke zést?
– Mond tam anyu nak, hogy én ide aka rok jár ni... azt mond ta, jó, mert a fél -

test vé rem is eb be az is ko lá ba járt...
– A fél test vé red ne ve?
– Ô is Reiner Mik lós...
– Két Mik lós egy csa lád ban?
– Nem, ô már nem él, anyu azt mond ta, el vit ték, ami kor há bo rú volt... Az

any ját is, a hú gát is...
– Ülj le, Mik lós, be ír lak az osz tály nap ló ba.

Politzer Ta más

Cso dát lát tunk
Szar va son

Új ra avat ták a Szar va si Nem zet -
kö zi Zsi dó If jú sá gi Tá bort, mely
át fo gó re konst ruk ci ón esett át. A
80-as évek ben ere de ti leg kem ping -
nek épült te rü le ten 1990-ben nyi -
tot ta meg ka pu it Kö zép-Ke let-Eu -

Fe renc pá pa és Abraham Skorka
rab bi nem min den na pi ba rát sá ga

rég a ba rát ja volt, s a nem kis vál to -
zás el le né re is az ma radt.

Bu e nos Ai res ak ko ri ér se ké nek és
a Seminario Rabínico Latinoameri-
cano (La tin-Ame ri kai Rabbiképzô
Sze mi ná ri um) zsi dó val lá si és egye -
te mi köz pont rek to rá nak be szél ge té -
sei nem csak elképzelhetôvé te szik,
de gyö nyö rû en pél dáz zák is a fe le ke -
ze tek közt meg va ló sít ha tó pár be szé -
det. Min den ellenkezô el gon do lás el -
le né re. Min den, a vi lág szer te is ez el -
len ha tó mun kál ko dás el le né re. Mert

ró pa má ra már ikonikussá vált zsi -
dó ok ta tá si köz pont ja.

Az ame ri kai és iz ra e li tá mo ga tók -
nak köszönhetôen tel jes egé szé ben
meg újult a tá bo ri inf rast ruk tú ra, kor -
sze rû kony há val, szo bák kal, kö zös -
sé gi te rek kel gaz da go dott az al föl di
komp le xum. Ka land park, ját szó tér
lé te sült, még kom for to sab ba vál tak a
szál lá sok. A fej lesz té sek nek köszön-
hetôen Szar vas az ok ta tá si prog ram
mel lett most már „fi zi ka i lag” is a 21.
szá zad ba lé pett, hoz zá já rul va ah hoz,
hogy a zsi dó gye re kek, csa lá dok,
sze ni o rok, spe ci á lis igé nyû em be rek
még hos  szú év ti ze de ken ke resz tül
nya ral has sa nak so kunk ked venc,
iden ti tást meg ha tá ro zó hely szí nén. A
sza lag át vá gó ün nep sé gen Friedman
Sasha táborvezetô kö szön töt te a
meg je len te ket. Sze mé lyes tör té ne tén
ke resz tül be szélt a múlt ról, a jövô
szem pont já ból oly fon tos be ru há zás -
ról. A szín pa don szót kap tak a tá bort
mûködtetô JDC és Lauder Ala pít -
vány képviselôi, Szar vas vá ros pol -
gár mes te re és a ma gyar ál lam kül -
döt te is. Az íz le tes, hely ben ké szült
kó ser ebé det követôen lehetôség volt
be jár ni a hely színt, mely re szin te rá
sem le het is mer ni, köszönhetôen az
el múlt hó na pok meg fe szí tett mun ká -
já nak.

Mi mást kí ván ha tunk, ad jon a
meg újult Szar vas leg alább an  nyi él -
ményt az ideérkezôknek, mint an no
ne künk adott az itt el töl tött év ti ze dek
alatt!

Ko má ro mi Hit köz sé gi Hír adó

mind ket ten hi dat sze ret né nek épí te ni
a val lá sa ik, va la mint a vi lág egé sze
és val lá sa ik kö zött.

Be szél ge té se ik a lehetô leg több
té má ban ve tik fel a hit és a min den -
na pi élet moz ga tó it, fél re ér té se it, át -
lát ni, meg ér te ni va ló it ah hoz, hogy
az igaz ság mi nél in kább ki raj zo lód -
has son. Be szél nek a hitrôl, a
hitetlenségrôl, a nôkrôl, az abor tusz -
ról, az öregekrôl, a tu do mány ról, az
ok ta tás ról, az imád ság ról, a globa-
lizációról, a pénzrôl, a vi lá got
keserítô szegénységrôl. A vá lás ról, a
ka pi ta liz mus ról, a kom mu niz mus -
ról, az egy ne mû ek há zas sá gá ról, a
bûn tu dat ról, a ha lál ról, a
holokausztról, a ha ta lom ról, az eu ta -
ná zi á ról, a po li ti ká ról, a val lá si
vezetôkrôl. Istenrôl. Em be rin – ír ja
Ka to na Klá ri.

A 100 éves 
Hemli Józsefné kö szön té se

Magdeburgban egy fegy ver gyár ban
dol go zott.

A fel sza ba du lás után ka lan dos uta -
kon ha za ju tott To kaj ba. Férj hez
ment, a fér jé vel, Vogel Sán dor ral
szó da üze met mû köd tet tek Tisza-
lökön. Sán dor ha lá la után Er zsé bet
még éve kig dol go zott egye dül a szó -
da üzem ben. Má sod szor Hemli Jó -
zsef hez ment fe le sé gül, aki vel Nyír -
egy ház ára köl tö zött. Hemli Jó zsef
sok év vel ezelôtt be kö vet ke zett ha lá -
la óta Er zsi ke né ni egye dül él, és ôrzi
az em lé ke it.

Ez úton kí vá nunk ne ki jó egész sé -
get és még sok bol dog szü le tés na pot,
bis hundert und zwanzig.

Nyír egy há zi Zsi dó Hit köz ség

Iz ra el ben nép sze rû sí tet te 
ha zán kat a Ma gyar 

Tu risz ti kai Ügy nök ség
Az iz ra e li ven dég for ga lom 90%-a ha gyo má nyo san Bu da pest re kon -

cent rá ló dik, a leg lá to ga tot tabb fôvárosi att rak ci ók kö rük ben a bel vá ro si
ke rü le tek ben ta lál ha tó Par la ment, a Do hány ut cai zsi na gó ga és kör nyé -
ke, a bulinegyed és a Gozsdu-udvar, a Ci ta del la, va la mint a Du na-kor zó.

2022 elsô fél év ében 64 ezer iz ra e li ven dég ér ke zett Ma gyar or szág ra, akik
ös  sze sen 225 ezer ven dég éj sza kát töl töt tek el. Év vé gé ig ös  sze sen mint egy 580
ezer iz ra e li ven dég éj sza ka vár ha tó ha zánk ke res ke del mi és ma gán szál lás he -
lye in – hang sú lyoz ta Izbriszov Vitalij, a Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök sé get
képviselô nem zet kö zi piacszakértô a vi seg rá di né gyek or szá gai ál tal Tel-
Avivban ren de zett kö zös workshopon 2022. jú li us ban.

Iz ra el ben a nagy csa lá dos ok ará nya rend kí vül ma gas, ezért ôk ki vá ló cél -
cso por tot je len te nek a ma gyar B2B tu risz ti kai szak em be rek szá má ra. Ér de -
mes be mu tat ni ne kik Ma gyar or szág csa lád ba rát, il let ve több ge ne rá ci ós prog -
ram- és att rak ció kí ná la tát.

Ezen kí vül jelentôs po ten ci ál lal bír még az a ma gas jö ve del mû millennial
ré teg (Y ge ne rá ció), akik jellemzôen az IT szek tor ban te vé keny ked nek, és
éven te több, rö vi debb idôtartamú kül föl di uta zást is meg en ged het nek ma guk -
nak – fog lal ta ös  sze Izbriszov Vitalij a pi ac ban rejlô to váb bi lehetôségeket.

Izbriszov Vitalij be mu tat ta a vi dék att rak ció kí ná la tát is Fo tó: MTÜ

A szakértô hoz zá tet te: a ko ro na ví rus-jár vány le csen gé se után az iz ra e li ven -
dég for ga lom di na mi kus nö ve ke dés nek in dult, ami hez nagy mér ték ben hoz zá -
já rult, hogy évek óta nem volt en  nyi re kedvezô a lé gi ös  sze köt te tés Bu da pest
és Tel-Aviv kö zött.

Izbriszov Vitalij a workshopon Bu da pest városnézô prog ram jai mel lett be -
mu tat ta a vi dék att rak ció kí ná la tát is. A nyu ga ti or szág részt érint ve a Ba la ton
nyúj tot ta vál to za tos él mény kí ná lat ra hív ta fel a fi gyel met, míg a ke le ti ré gi ó -
ból – a köz vet len já rat mi att – Deb re cent és tér sé gét emel te ki, te kin tet tel a
csa lá dos ven dé gek szá má ra elérhetô ki vá ló gyógyfürdô- és szál lo da kí ná lat ra.

turizmus.com
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NAP TÁR
Szep tem ber 9., pén tek Elul 13. Gyer tya gyúj tás: 6.51

Szep tem ber 10., szom bat Elul 14. Szom bat ki me ne te le: 7.54

Szep tem ber 16., pén tek Elul 20. Gyer tya gyúj tás: 6.36

Szep tem ber 17., szom bat Elul 21. Szom bat ki me ne te le: 7.39

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.

Ma gyar zsi dó mér nök ötletébôl
szü le tett a ná ci Volks wa gen Bo gár

A ná cik tel je sen le akar ták vá lasz ta ni Josef Ganz ne vét a Volkswagen-
projektrôl, mi vel zsi dó volt.

Feb ru ár ban nyílt a Mil le ná ri son az Ál mok ál mo dói 20 cí mû ki ál lí tás, amely
ma gyar tu dó sok tu do má nyos és tech ni kai vív má nya it mu tat ja be töb bek kö -
zött a köz le ke dés, az or vos lás, az ener gia és az infokommunikáció területérôl,
ol vas ha tó a Ki bic cik ké ben.

Itt lát ha tó az az
1933-as Stan dard
Superior, amit
Josef Ganz ter vei
alap ján ké szí tet -
tek, s ami késôbb
Hit lert is ins pi rál -
ta. Errôl köny vet
is írt a hol land
Paul Schilpe-
roord, aki ar ra
volt kí ván csi, ho -
gyan ter vez het te
meg egy zsi dó
szár ma zá sú mér nök Hit ler Volks wa gen-pro jekt jé nek alap ja it.

Josef Ganz 1898. jú li us 1-jén szü le tett egy bu da pes ti zsi dó csa lád ban, ap ja
a né met zsi dó Hugo Markus Ganz, any ja Tö rök Má ria volt. A csa lád késôbb
Bécs be, majd Frank furt ba köl tö zött, és meg kap ták a né met ál lam pol gár sá got.

A fi a tal Ganz gé pész mér nök nek ta nult, majd 1930-ban egy nagy sza bá sú
ter ven kez dett dol goz ni: ezek vol tak a Volks wa gen Käfer (Beetle, bo gár)
alap jai. 1933-ban ké szült el az elsô, késôbb tö meg gyár tás ra kerülô au tó, épp
ab ban az év ben, ami kor Hit lert kan cel lár rá vá lasz tot ták.

Ganzot zsi dó szár ma zá sa el fo gad ha tat lan ná tet te a ná cik szá má ra, mi köz -
ben az öt le te it hasz nál ni akar ták. A Ges ta po le tar tóz tat ta, ô pe dig késôbb,
ami kor ki sza ba dult, vég leg el hagy ta Né met or szá got.

A né met ál lam nem csak el til tot ta Ganzot to váb bi sza ba dal mak ki vál tá sá tól
és pub li ká lá sá tól, de hi va ta lo san be til tot ták még ne vé nek hasz ná la tát is, me -
lyet ezért 1934 áp ri li sá tól fog va egé szen a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig szak -
lap ban nem ír ták le.

Az ül döz te tés elôl Ganz Svájc ba uta zott, ám az ot ta ni kor mány mér sé kelt
meg ér tést ta nú sí tott a nép ir tás elôl menekülô zsi dók iránt. A há bo rú után
Fran cia or szág ba, majd 1951-ben Auszt rá li á ba ment. Utób bi he lyen még dol -
go zott egy ide ig, majd rossz egész sé ge mi att mun ka kép te len lett. 1967-es ha -
lá la elôtt adós sá go kat is fel hal mo zott.

Raoul Wal len berg alak ja az em -
ber men tés szim bó lu má vá vált,
nincs sen ki, aki ne tud ná, ki volt:
de csak éle te né hány hó nap ja,
csúcs pont ja áll fi gyel münk kö zép -
pont já ban, il let ve az el tû né sé vel,
ha lá lá val kap cso la tos ta lál ga tá sok.

Száz tíz éve, 1912. au gusz tus 4-én
szü le tett Raoul Wal len berg svéd dip -
lo ma ta, aki a vész kor szak ban ma -
gyar zsi dók ez re it men tet te meg a

Zsi dók ez rei me ne kül nek
Orosz or szág ból

Prog ram aján lat
Szep tem ber

Ge ne rá ci ók Klub ja
(1067 Bp., Hu nya di tér 3. I. eme let)

A prog ra mo kat hétfôi na po kon, 15 óra kor tart juk.
Szep tem ber 5.: De ák Gá bor a ven dé günk.
Szep tem ber 12.: Szán tó Edit (ORZSE) elôadása „A kôszegi zsi na gó ga,

amit be zár tak, mielôtt meg nyi tot tak vol na” cím mel.
Szep tem ber 19.: Fináli Gá bor, a kör zet rab bi ja az ôszi ünnepekrôl in -

for mál.

20. Spi no za Zsi dó Fesz ti vál
(1074 Bu da pest, Dob u. 15.)

Szep tem ber 8. (csü tör tök) 16 óra: Ge ren dás Pé ter – ut cai öröm kon cert
Szep tem ber 11. (va sár nap) 19 óra: Írd új ra, Shakes peare! – mo nod rá ma
Szep tem ber 12. (hétfô) 19 óra: A zsi dó fi lo zó fia mai kér dé sei
Szep tem ber 13. (kedd) 19 óra: Tör té ne tek a zsi dó mun ka szol gá lat ról 1.
Szep tem ber 14. (szer da) 19 óra: Albina: A nô a No bel-díj mö gött
Szep tem ber 15. (csü tör tök) 19 óra: Mó zes és Jé zus Pes ten – ka ba ré
Szep tem ber 18. (va sár nap) 19 óra: Capa, a vi lág hí rû fo tós – drá ma
Szep tem ber 19. (hétfô) 19 óra: Tör té ne tek a zsi dó mun ka szol gá lat ról 3.
Szep tem ber 8–19. Öröm ze ne fo tó ki ál lí tás

Egy le gen da ma gán ügyei
110 éve szü le tett Raoul Wal len berg

de por tá lás tól. Wal len ber get, aki a
hu ma niz mus és az ön fel ál do zás jel -
ké pe lett, 1945. ja nu ár 17-én lát ták
utol já ra há rom szov jet ka to na kí sé re -
té ben. Késôbbi sor sa, szov jet uni ó be -
li fog sá gá nak tör té ne te is me ret len,
hi va ta los moszk vai köz lés sze rint
1947. jú li us 17-én halt meg a
Ljubjanka bör tön ben.

Ar ról, hogy ki volt azelôtt ez a hal -
lat la nul bá tor, bu da pes ti mun ká ja
ide jén mind ös  sze 32 éves fi a tal em -
ber, nem sok min dent tart szá mon a
köz tu dat. Élet tör té ne te pár ap ró mo -
men tu má val em lé ke zünk rá szü le té -
se 110. év for du ló ján.

A ki vé te le sen elôkelô svéd csa lád -
ból szár ma zó Wal len berg nem is mer -
het te az édes ap ját, aki még szü le té se
elôtt né hány hó nap pal meg halt,
mind ös  sze 24 éve sen, rák ban. Édes -
any ja és nagy ma má ja ne vel ték, de
ta nít ta tá sá ból bôven ki vet te a ré szét
a tôle job bá ra tá vol élô, dip lo ma ta
nagy pa pá ja is.

Csa lád ja anyai ágon rész ben zsi dó
ere de tû volt, igaz, csak na gyon kis
rész ben: az egyik ük ap ja volt mind -
ös  sze iz ra e li ta, ô azon ban né mely
vis  sza em lé ke zé sek sze rint kedv vel
di cse ke dett az ere i ben fo lyó zsi dó
vér rel. Né ha ki csit el is tú loz ta a dol -
got: úgy tar tot ta, hogy aki egyik ol -
dal ról a Wal len ber gek, a má sik ol -
dal ról a zsi dók meg szen ve dett
ügyes sé gét, élet re va ló sá gát örök li,

Uk raj na le ro ha ná sa óta min den nyol ca dik zsi dó el hagy ta Orosz or szá got, és
a fo lya mat nem áll le – ír ja a BBC hí ré re hi vat koz va a 444.hu. A Szochnut
sze rint az Orosz or szág ban élô, 165 ezer fôsre be csült közösségbôl idén már -
ci us óta már 20.500-an alijáztak, sok ez ren pe dig más kül föl di or szág ba köl -
töz tek.

A fé le lem az üldözéstôl élén ken él a mai ge ne rá ci ók fe jé ben is, pe dig a
kom mu niz mus bu ká sa óta Moszk va ko moly erôfeszítéseket tett a zsi dó kö -
zös sé gek fej lesz té sé re.

A nul lá ról kezd tük a zsi na gó gák kal, is ko lák kal, óvo dák kal, szo ci á lis szol gá -
la tok kal, a ta ná rok kal, a rab bik kal és a kö zös ség tag ja i val – mond ta Pinchas
Goldschmidt, aki 1993 óta Moszk va fôrabbija. Ô és csa lád ja két hét tel a há -
bo rú ki tö ré se után elôbb Ma gyar or szág ra, majd Iz ra el be me ne kült. Ez után le -
mon dott tisztségérôl, és fel szó lalt a há bo rú el len.

Úgy érez tem, meg kell mu tat nom, hogy tel je sen el ha tá ro ló dom Uk raj na in -
vá zi ó já tól, de ha ezt Moszk vá ban tet tem vol na, ve szély be sod rom ma gam
– mond ta.

Hírek, események
röviden

– 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

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. 

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.).

Nerc, ró ka és min den faj ta
szôrmebundát vá sá ro lok, va la mint
tel jes ru ha ne mû-ha gya té kot, kiegé-
szítôket, ék sze re ket, köny ve ket,
dísz tár gya kat, ré gi sé ge ket. 06-20-
229-0986.

Josef Ganz a vo lán nál

an nak nem le het iga zán nagy ba ja az
élet ben. Saj nos té ve dett.

Éve ket töl tött Ame ri ká ban, épí -
tész nek ta nult, és elôszeretettel csa -
var gott a ha tal mas or szág ban: imá -
dott au tós top pal köz le ked ni. Járt a
késôbbi Iz ra el ben is még hu szon éves
ko rá ban, mi u tán Svéd or szág ban nem
tu dott el he lyez ked ni épí tész ként. Ott
ta lál ko zott elôször a hit le ri Né met or -
szág ból menekülô zsi dók kal.

Vis  sza té ré se után ke rült kap cso lat -
ba Ma gyar or szág gal egy ma gyar zsi -
dó üz let em be ren, Lauer Kál má non
ke resz tül.

A sztá li nis ta ma gyar ha ta lom
1953-ban kon cep ci ós pert ké szí tett
elô zsi dó vezetôk el len az zal a döb -
be ne tes vád dal, hogy ôk fe lel nek
Wal len berg meg gyil ko lá sá ért. Az
ügyrôl Em ber Má ria írt köny vet
Ránk akar ták ken ni cím mel.

Wal len berg egy ki vá ló ma gyar re -
gény hôsévé is vált: az ál ta la meg -

men tett Som lyó György Rám pa cí -
men írt szép köny vet ró la és sa ját
megmenekülésérôl.

Rend kí vül ala pos élet raj zot ál lí tott
ös  sze Wallenbergrôl egy hon fi tár sa,
Bernt Jangfeldt, ame lyet a Park Ki -
adó je len te tett meg ma gya rul két év -
vel ezelôtt.

Raoul Wal len berg ál do zat kész sé -
gé nek köszönhetôen ren ge teg em ber
él het te le az éle tét és foly tat hat ta is
gyer me ke i ben. Ne ki ma gá nak mind -
ez nem ada tott meg. Ezért ér de mes
meg is mer ni leg alább azt a ke vés ke
idôt, ami meg ada tott ne ki, mielôtt
meg ér ke zett Bu da pest re, hogy a leg -
na gyobb hôsök egyi ké vé vál jon, és
az tán el nyel je az el múlt szá zad rém -
sé ges tör té ne te.

***
A 20. szá zad egyik leg is mer tebb

embermentôje a svéd Raoul Wal len -
berg, aki nek több tíz ezer ma gyar zsi -
dó kö szön he ti éle tét. Rej té lyes el tû -
né se után 75 év vel az orosz elnöktôl
vár se gít sé get a szel le mi örök sé gét
ôrzô ala pít vány.

Wal len berg az Egye sült Ál la mok,
Ka na da és Iz ra el tisz te let be li ál lam -
pol gá ra; az ame ri kai tör vény ho zás a
leg ma ga sabb ame ri kai pol gá ri ki tün -
te tést, a Kong res  szu si Arany ér met
sza vaz ta meg szá má ra.

2003-ban a Fôvárosi Köz gyû lés
Bu da pest dísz pol gá rá vá avat ta, te vé -
keny sé gé re több em lék mû és szo bor
em lé kez tet Bu da pes ten. Az em lék év
ke re té ben nem zet kö zi ván dor ki ál lí -
tás sal, bé lyeg ki adá sá val, tu do má -
nyos kon fe ren ci ák kal, kö zép is ko lá-
s ok nak ren de zett vetélkedôkkel tisz -
te leg nek az embermentô elôtt.

Szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja
al kal má ból Ma gyar or szág kor má nya
Wal len berg Év vé nyil vá ní tot ta a
2012-es esztendôt.

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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SPÁNN GÁ BOR
84

Ami kor e so rok meg je len nek, ha a Teremtô is úgy akar ta, a pol gá ri
nap tár sze rint szep tem ber 3-án én be töl töt tem a 84. éve met. Nem va -
gyok szí nész, spor to ló vagy celeb, egy sze rû meg él he té si zsi dó ként ér -
tem el ezt a kort. Ha van belôle egy ál ta lán ta nul ság, az ben ne van az
Atyák Köny vé ben, ahol azt ír ják, hogy a 80-as ko rú dicsôsége az ôsz
fô. Je len tem, hogy mind a 32 szál meglevô ha jam ôsz, hogy dicsôség-e,
azt dönt sék el má sok. 

Ami ért egy ál ta lán bil len tyû ze tet ra gad tam, az egy fur csa és ke se rû
tré fá ja a sors nak. Bol do gult anyai nagy apám, Pa rá nyi Adolf (van-e, ki
e ne vet nem is me ri?) az 1920-as évek ben tán cos ko mi kus volt a Ki rály
Szín ház ban. Nem olyan szin tû mû vész volt, mint késôbb egy Latabár
vagy egy Rátonyi, csak olyan va la ki, aki re né hány sza vas sze re pet bíz -
tak, sze ren csés eset ben volt egy szó ló ja is. Édes anyám el mon dá sa sze -
rint Dolfi nagy pa pa foly ton azért szur kolt, hogy jöj jön egy inf lu en za -
jár vány. Tud ni il lik olyan kor gyak ran elôfordult, hogy a Ki rály Szín -
ház hí res tán cos ko mi ku sa i nak va la me lyi ke az elôadás nap ján be te ge -
dett meg és mond ta le a fel lé pést. Ek kor Pa rá nyi Adolf ide je jött el,
mert az igaz ga tók rend re ôt kér ték föl, hogy ment se meg az es ti
elôadást be ug rás sal. Az én drá ga nagy apám ál lí tó lag ép pen ezért be ta -
nul ta a Mág nás Mis ká tól a Csárdáskirálynôn ke resz tül a Víg öz ve gyig
va la men  nyi is mert ope rett tán cos ko mi ku sa i nak sze re pét ab ban a re -
mény ben, az Is ten ôt be ug rás sal áld ja meg. Ter mé sze te sen a zsi dó tör -
vé nyek az én nagy apá mat is le ker get ték a szín pad ról, édes anyám el -
mon dá sa sze rint egy szer ta lán fel lé pett a Fa lu ros  szá ban a Goldmark
Te rem ben, ahol egy da ra big még a zsi dó szí né szek a mû vé szet be me -
ne kül het tek. 

Az tán a holokauszt vas mar ka ôt is kéz be vet te, an  nyi ra, hogy meg
sem állt egy mun ka szol gá lat után a bergen-belseni kon cent rá ci ós tá bo -
rig. 

Kis fiú ként száj tát va hall gat tam, amint édes anyám el me sél te Dolfi
bá csi kál vá ri á ját. Mi vel tán cos ko mi kus ként ki spor tolt tes te volt, így
túl él te a tá bor bor zal ma it, ink lu zí ve a has tí fuszt, és meg él te, hogy az
ame ri ka i ak fel sza ba dít sák. 30 ki ló val ke ve seb ben, de el in dult gya log
imá dott Bu da pest jé re. És ol vas sa nak cso dát, Pa rá nyi Adolf, a Ki rály
Szín ház má sod osz tá lyú szí né sze ha za gya lo golt Bu da pes tig! Mi kor ide -
ért a tör té net ben édes anyám, meg kön  nyeb bül tem, de nem so ká ig.
Dolfi bá csi sor sa nem volt ope rett be illô. Ez a szí vós kis em ber a ma ga
40 ki ló já val és 0 nyelv tu dás sal el ért egé szen Óbu dá ig, és a Bé csi úton
– né hány mé ter re a zsi dó temetôtôl – 1945 te lén le gyen gült ál la po tá -
ban a ha vas úton vé let le nül be le lé pett egy be fe dett bom ba töl csér be.
Ál lí tó lag na po kig fe küdt 3 mé ter mé lyen a hó ban, ele in te ki a bált se gít -
sé gért, de ab ban az idôben ak kor nem járt ar ra sen ki, aki pe dig igen,
az örült, ha ma gán tu dott se gí te ni.

A 84. szü le tés na pom csa lá di kör ben tör tént ün nep lé sé nél úgy érez -
tem, hogy vasmasnit kö töt tek a szí vem re. Tud ni il lik hoz zá tar to zik a
tör té net hez, hogy nagy pa pa is me ret len holt test ét 84. szü le tés nap ján
ta lál ták meg. Tör té ne te eszem be ju tott és na po kon át fog lal koz ta tott.
Annyi ra, hogy va la me lyik éj jel meg je lent ál mom ban Dolfi bá csi ké pe
– akit sze mé lye sen nem is mer tem, csak egy el mo só dott da ger ro tí pi án
lát tam jel mez ben –, és mo so lyog va szólt hoz zám: „Kisunokám, nincs
ele ged még ab ból a ron da vi lág ból, ami ben élsz? Csa lá dod va la men  nyi
anyai ági Pa rá nyi és apai ági Spánn ne vû tag ja már an gyal tár sam rég.
Meg elé ge dés sel nyug táz tam – an nak el le né re, hogy sze mé lye sen nem
is mer het te lek meg –, hogy meg örö köl ted bo hém ter mé sze te met. Vol -
tak si ke re id szín pa don, írás ban, moz gó kép szín ház ban. Nagy ter mé -
sze tû vol tál: nagy ka nál lal et ted a nôket, it tad, amit fér fi em ber szo -
kott, és még a kár tya irán ti szen ve dé lye met is meg örö köl ted. De Ga bi -
kám! Azt is tu dom, hogy va la men  nyi ját szó tár sad most már itt van az
égi ká vé ház ban, és vár ják, hogy szállj be az égi par ti ba ne gye dik nek.”

Ál mom ban én azt vá la szol tam: „Nagy pa pa! Is me ret le nül is sze ret -
lek, tap so lok ne ked, hisz hal lot tam sikereidrôl, örü lök, hogy ha lott tes -
te det ha meg kés ve is, de val lá sunk tör vé nyei sze rint va ló di sír ba te -
met ték. Ami a menny be me ne telt il le ti... kis tü rel me det ké rem! A vi lág,
amely ben élek, nem ope rett, ha nem fe ke te ko mé dia, de mind ket ten
tud juk, hogy az éle tünk nem a mi énk, azt a Teremtôtôl kap tuk köl -
csön be, és csak ô ve he ti vis  sza. Tu laj don kép pen má ra majd nem jó zsi -
dó let tem, hisz a Tíz pa ran cso lat ból egyet, ami úgy szól: Ne pa ráz nál -
kodj, 100%-ig be tar tom! Ká ros szen ve dé lyem egy ma radt, a kár tya, és
mint mond tad, va ló ban idén el vesz tet tem part ne re i met, és le het, hogy
oda fönt osz tás ra ké szen vár nak. De drá ga nagy pa pa! Ak kor szólj új -
ra és hív jál el, ha meg ígé red, hogy oda fent is te ni lap já rá som lesz!”

Élet öröm re han go lunk – ez a jel -
mon da ta az idei Zsi dó Kul tu rá lis
Fesz ti vál nak, amely nek ren dez vé -
nye i re szep tem ber 4–12. kö zött vár -
ják a kö zön sé get, s amelyrôl a
Rumbach ut cai zsi na gó gá ban tar -
tot tak saj tó tá jé koz ta tót. A meg je -
lent mû vé sze ket és a saj tó mun ka -
tár sa it Kiss Hen ri ett, a Rumbach
vezetôje, Ku nos Pé ter, a Mazsihisz-
BZSH ügyvezetô igaz ga tó ja, Mes ter
Ta más, a BZSH el nö ke és Szir tes
Ta más, a Ma dách Szín ház igaz ga tó -
ja kö szön töt te, majd a fellépô mû -
vé szek is mer tet ték pár mon dat ban,
mi lyen pro duk ci ó val ké szül nek.

A 24. Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál
2022. szep tem ber 4-tôl szep tem ber
12-ig vár ja a kö zön sé get hét bu da pes -
ti hely szí nen: a Do hány ut cai, a
Frankel Leó úti, a He ge dûs Gyu la ut -
cai és a Rumbach ut cai zsi na gó gá ban,
a Révay ut cai Bá lint Zsi dó Kö zös sé gi
Ház ban, s idén elôször lesz nek fesz ti -
vál prog ra mok a Ma dách Szín ház
Tolnay-szalonjában és a Ma gyar Ze ne
Há zá ban is.

Mi vel a fesz ti vált ha gyo má nyo san
a BZSH ren de zi meg a Mazsihisz
együtt mû kö dé sé vel, a saj tó tá jé koz ta -
tón Mes ter Ta más, a BZSH el nö ke
ka pott elsôként szót, aki be ve ze tés -

A Nem zet kö zi Sakk szö vet ség az
Icon-díjjal Pol gár Ju dit év ti ze de -
ken átívelô, mil li ó kat ins pi rá ló
mun ká ját is mer te el.

A ma gyar szö vet ség tá jé koz ta tá sa
sze rint a ma gyar nagy mes ter – aki a
sakk olim pi án szak kom men tá tor ként
volt je len az in di ai Csennaiban – a
2019-es Eu ró pai Sakk Le gen da-díj
és a 2021-es World Chess Hall of
Fame tag ság után ez út tal a Nem zet -
kö zi Sakk szö vet ség (FIDE) Icon-
díját kap ta meg, kö zöl te az MTI.

Nagy meg tisz tel te tés, hogy
elsôként ve het tem át a FIDE Icon-
díját, még pe dig egy ki vé te les ese mé -
nyen, a 44. Sakk olim pi án, In di á ban.
Ez a díj több év ti ze des spor to lói pá -
lya fu tá som, va la mint a sakk nép sze -
rû sí té se és a nôk sakk ori en tá ci ó já -
nak ösz tön zé se te rén vég zett mun kám
el is me ré se. A mun ka foly ta tó dik:
nap ról nap ra so kat kell ten nünk
azért, hogy mi nél több lány ta pasz -
tal has sa meg a sakk szép sé gét, azt az
él ményt és tu dást, amit ez az ôsi já -
ték nyújt – nyi lat koz ta Pol gár Ju dit a
díj át vé tel ét követôen.

Min den le het sé ges mó don igyek -

Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál 
Bu da pes ten

Pol gár Ju dit elsôként kap ta meg
a  nem zet kö zi sakk szö vet ség Icon-díját

Pol gár Ju dit

Kiss Hen ri ett, a ház igaz ga tó ja kö szön ti a ven dé ge ket

Mes ter Ta más, a BZSH el nö ke

Ku nos Pé ter, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetôje

Szir tes Ta más, a Ma dách igaz ga tó ja

kép pen ki tért ar ra: a zsi dó nap tár a
gyász és az öröm vál ta ko zó rit mi ká ja
alap ján ha tá roz za meg az em be rek
min den nap ja it.

A fesz ti vál az el múlt évek ben meg -
ér de mel ten vált a fôvárosi mû vé sze ti
élet el is mert és ran gos ren dez vény so -
ro za tá vá – mond ta Mes ter Ta más.

Ös  sze sen hét bu da pes ti hely szí nen
hu szon négy ze nei, mû vé sze ti és iro -
dal mi prog ra mot kí ná lunk ab ban a
re mény ben, hogy so kan le szünk
együtt a ma gyar és a ma gyar zsi dó
kul tú ra kö zös ün ne pén – emel te ki a
BZSH el nö ke.

Ku nos Pé ter, a Mazsihisz-BZSH
ügyvezetô igaz ga tó ja ar ra hív ta fel a
fi gyel met, hogy a ren dez vény so ro zat
re mek lehetôségeket rejt ma gá ban a
ha zai és nem zet kö zi él mény tu riz mus
erôsítésében. Mint mond ta, a zsi dó
ne gyed ként is mert he te dik ke rü le ti
vá ros rész és ma ga a fôváros is pro fi -
tál hat a fesz ti vál ból, hi szen a külön-
bözô prog ra mok ra, kon cer tek re lá to -
ga tó ven dé gek és tu ris ták igény be ve -
szik a ke rü let és a fôváros ki szol gá ló
egy sé ge it és ven dég lá tó he lye it, az az a
prog ram so ro zat Bu da pest ide gen for -
gal má nak szem pont já ból is jelen-
tôséggel bír.

Bí zunk ben ne, hogy a Zsi dó Kul tu -

rá lis Fesz ti vál egy re több tu ris tát
vonz majd Bu da pest re, az élet öröm
fôvárosába – tet te hoz zá az
ügyvezetô igaz ga tó.

Szir tes Ta más, a Ma dách Szín ház
igaz ga tó ja azt mond ta: a fesz ti vál jel -
mon da tá ul vá lasz tott ki fe je zés, va gy-
is az élet öröm re han go lás és han go ló -
dás lé nye gé ben a te át rum min den na pi
mû kö dé sé re is igaz, hi szen a Ma dách
sok ezer em bert szó ra koz tat és han gol
élet öröm re. Úgy fo gal ma zott: nagy
öröm szá muk ra, hogy idén elsô al ka -
lom mal a Ma dách is a Zsi dó Kul tu rá -
lis Fesz ti vál egyik hely szí ne lesz,
még hoz zá egy új film-szín-játékkal,
az Em ber szag cí mû be mu ta tó val. A
da rab Szép Ernô mû ve alap ján szü le -
tett, a rendezôje Ha ran gi Má ria, oper-
atôre Pá los György, míg a fôszereplô-
je egy ki vé te les szín mû vész,
Gyabronka Jó zsef, tud tuk meg az
igaz ga tó tól.

A saj tó tá jé koz ta tón je len volt szá -
mos olyan mû vész, aki vel majd a Zsi -
dó Kul tu rá lis Fesz ti vá lon ta lál koz ha -
tunk, s akik pár mon dat ban tá jé koz -
tat ták a mé di át ar ról a pro duk ci ó ról,
amel  lyel ké szül nek.

Mint el hang zott, idén is a ha zai és a
nem zet kö zi mû vé sze ti élet ki vá ló sá -
gai fo gad ták el a meg hí vást. A fesz ti -
vál kö zön sé ge a ma gyar ze nei élet
olyan nagy sze rû mû vé sze i vel ta lál -
koz hat a bô egy hét alatt, mint Fa lu si
Ma ri ann, Koncz Zsu zsa, Rost And -
rea, Malek And rea, Müller Pé ter Szi -
á mi, Oláh Ibo lya, Lász ló Bol di zsár,
Gájer Bá lint, Ve res Mó ni ka Nika és
Szu lák And rea. 

A ha zai ze nész tár sa da lom ból a kö -
zön ség tap sol hat majd töb bek kö zött
Födô Sán dor nak, Ha va si Ba lázs nak,
Heilig Gá bor nak, Ge ren dás Pé ter nek,
Já ger Ban di nak, Korcsolán Or so lyá -
nak, Szakcsi La ka tos Bé lá nak. Ter mé -
sze te sen nem ma rad hat a fesz ti vál
klezmer nél kül sem: fel lép a Zsi dó
Kul tu rá lis Fesz ti vá lo kon min dig ha tal -
mas si kert ara tó, Já vo ri Fegya ál tal ve -
ze tett Bu da pest Klezmer Band, a
Klezmerész ze ne kar Janicsák Vecával,
va la mint a Sabbatshong Klezmer
Band is, élén Masa Ta más sal.

A nem zet kö zi hí rû sztá rok kö zül si -
ke rült Bu da pest re csá bí ta ni az iz ra e li
pop ze ne új ke le ti dí vá ját, a gyö nyö rû -
sé ges han gú és kü lön le ges ki su gár zá -
sú La la Tamart, a szin tén iz ra e li
Nigun Kvar tet tet, va la mint a sze fárd
da lok spa nyol sztár ját, Ma ra Arandát
Spa nyol or szág ból.

A szín há zak vi lá gá ban nem csak
pró zai ala kí tá sa ik kal, de ének tu dá -
suk kal is kiemelkedô szín mû vé szek
kö zül pe dig – a tel jes ség igé nye nél -
kül – olyan meg ha tá ro zó sze mé lyi sé -
gek lép nek föl, mint Fesztbaum Bé la,
Ger gely Ró bert, He gyi Bar ba ra, Her -
ná di Ju dit és Kern And rás.

szem el jut tat ni ezt az üze ne tet a lá -
nyok nak és szü le ik nek: ar ra tö re ked -
je nek, hogy a leg töb bet hoz zák ki a
tehetségükbôl, ön ma guk ból, mert ha
nem szo rít juk a lá nyo kat kor lá tok kö -
zé, ha si ke rek kel, ösztönzôen épí tik és
épít jük az ön bi zal mu kat, az élet bár -
mely te rü le tén meg áll ják a he lyü ket!
– hang sú lyoz ta a ma gyar nagy mes ter.

Pol gár Ju dit idén már ci us ban a
Du bai 2020 Ma gyar Pa vi lon nal

együtt mû köd ve szer vez te meg a Pol -
gár Ju dit vs The World ese ményt, a
vi lág elsô in te rak tív kö zös sé gi
sakkszimultánját, amely a FIDE el -
nö ke sze rint mérföldkô volt a sport -
ág nép sze rû sí té sé ben.

Mariya Gabriel, az Eu ró pai Bi zott -
ság in no vá ci ó ért, ku ta tá sért, kul tu rá -
lis ügye kért, ok ta tá sért és if jú sá gért
felelôs tag ja, uni ós biz tos, a 2021-es
Pol gár Ju dit Világsakkfesztivál
fôvédnöke követendô pél da ként jel -
le mez te a képességfejlesztô ok ta tá si
prog ra mot, a Pol gár Ju dit Mód szert,
amit a FIDE és az Eu ró pai Sakk szö -
vet ség (ECU) nép sze rû sít, to váb bá
szak mai té ren is tá mo gat.

Schmidt Ádám spor tért felelôs ál -
lam tit kár a szö vet sé gi hír le vél ben ki -
emel te, hogy Pol gár Ju dit Ma gyar or -
szág büsz ke sé ge, a nem zet kö zi sakk -
vi lág meg ha tá ro zó szereplôje, a leg -
si ke re sebb nôi versenyzô a sport ág
tör té ne té ben.

Pol gár Ju dit nem rég legyôzte az
öt szö rös vi lág baj nok Magnus
Carlsent egy mad ri di park ban, ahol
egy 3-3 percbôl ál ló schnell par ti ra
fu tot tak ös  sze.
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