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A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA
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2021. feb ru ár 25-én kö szönt ránk
púrim ün ne pe, amely idén saj nos
más lesz, mint ahogy meg szok tuk.
Négy micva tar to zik hoz zá. Mi most
az egyik tel je sí té sé ben se gí tünk!

Néz zük át a micvákat!
Megila: Esz ter köny ve, szó sze -

rin ti je len té se: te kercs. A mai na pig

SO KAN KÖ ZÜ LÜNK azt hi szik
– ta lán mind an  nyi unk? –, hogy púrim
a zsi dó far sang, ami kor ál ar cos bál,
ivá szat, kindli és flódni a di vat, a
„micve”.

Két ség te len, hogy a púrim öröm ün -
nep, de mi nek örü lünk ilyen na gyon?
Mi az, ami mi att halachába kel lett
fog lal ni, hogy a zsi dó em ber kö te les
le in ni ma gát púrimkor, oly an  nyi ra
hogy ré szeg le gyen egy szer egy év -
ben, és ez zel „jól érez ze ma gát”?

(A zsi dók per sze ki fog tak a
halachán: mi vel a
zsi dó em ber „nem
ér zi jól ma gát” ré -
sze gen, és er re ôt
kény sze rí te ni kép te -
len ség, a Sulchán
Áruch ki mond ja,
hogy ha va la ki
púrimkor ré sze ges -
ke dés he lyett in kább
le fek szik alud ni, és
így ke rül ön kí vü le ti
ál la pot ba, ez zel ele -
get tett a „ré szeg -
ség” halachikus fo -
gal má nak.)

Ha er re a fo gas kér dés re nincs vá la -
szunk, itt egy to váb bi kér dés: mi az
alap ja és er köl csi hát te re an nak a
midrási mon dás nak, hogy „az idôk
vé gén min den ün nep meg szû nik, ki -
vé ve a púrimot, ami örök ké fenn áll”?
(Jálkut Si mo ni, Mislé, 944 és Midrás
Mislé, 9,2) Eh hez még hoz zá te het jük
a Je ru zsá le mi Tal mud azon meg ál la pí -
tá sát, mi sze rint ha a Bib lia nagy ré -
sze, ki vé ve Mó zes öt köny vét, nem is
lesz ak tu á lis az „idôk vé gén”, Esz ter
köny ve, amely púrim ese mé nye it tár -
gyal ja, örök ké ak tu á lis lesz. (Megilla
Jerusálmi, 1,5)

Mi ért?
Eh hez tud nunk kell, mi ért öröm ün -

nep púrim, mi nek örü lünk olyan na -
gyon.

***
KED VES OL VA SÓ, ké szül jön fel

egy újabb hajmeresztô szto ri ra: an nak
örü lünk, hogy élünk. Egész egy sze rû -
en an nak, hogy Hámán, az amalekita
sá tán faj zat ör dö gi ter ve nem si ke rült,
és a per zsa bi ro da lom 127 tar to má -
nyá nak zsi dói – men  nyi ség ben az ak -
ko ri vi lág zsi dó ság több sé ge – meg -
me ne kül tek a „végsô meg ol dás” meg -
va ló sí tá sá tól.

Az utol só pil la nat ban me ne kül tek
meg. Per zsia és Mé dia gálut volt a ja -
vá ból, édes gálut, ara nyo zott ka lit ka,
ahol a zsi dók ma gas ál la mi po zí ci ó kat
fog lal tak el. Ma ga Mordecháj, a zsi dó
vezetô is „ud va ri fôtanácsos” volt
Achasvéros ud va rá ban. Az tán Hámán
be le kö tött, és ami kor meg tud ta, hogy
a nya kas „Morduk” zsi dó, már nem
volt elég ne ki, hogy ôt te gye tönk re,
ha nem az összzsidóságot akar ta meg -
sem mi sí te ni.

A részeges(!) ki rály be le egye zé sét
nem volt ne héz el nyer ni. A Tárgum
Séniben (Esz ter köny vé re írott
aggádikus, ara me us nyel vû ma gya rá -
zat) hajmeresztô dol go kat ol vas ha -
tunk ar ról, mi ket mon dott Hámán a
ki rály nak a zsi dók ról („nem tart ják
tör vé nye in ket”, „az ötö dik had osz lop
sze re pét töl tik be”; „zsi na gó gá ik ban
át koz zák a ki rályt és ve zé re it” stb.).
Achasvéros alá ír ta a zsi dók ki ir tá sá ról
szó ló „tör vényt”, azu tán pe dig le ült
Hámánnal bo roz ni...

Mi ért járt ez a zsi dók nak?

Tó ra te kercs
a né met par la ment ben

Egy több mint két száz éves tó ra te kercs utol só be tûi a Bun des tag ban
ke rül tek a he lyük re a holokauszt em lék nap ján.

Né met or szág ban ja nu ár 27-e im má ron ne gyed év szá za da a nem ze ti szo ci a -
liz mus ál do za ta i nak em lék nap ja, mely al ka lom ból a Bun des tag ün ne pé lyes
em lék órát tart. E szo kást Roman Herzog ak ko ri szö vet sé gi el nök 1996-ban
ve zet te be az ausch witzi kon cent rá ci ós tá bor fel sza ba dí tá sá nak év for du ló ján.
2005-ben az ENSZ át vet te ezt a ha gyo mányt, és ja nu ár 27-ét a holokauszt
nem zet kö zi em lék nap já vá nyil vá ní tot ta.

Az idei né met or szá gi meg em lé ke zés köz pon ti ese mé nye egy sok vi hart lá -
tott tó ra te kercs hely re ál lí tá sá nak utol só moz za na ta volt. A mun ka ha gyo má -
nyos le zá rá sa az utol só be tûk szer tar tá sos meg írá sa. Eb ben Né met or szág öt
al kot má nyos testületének*, va la mint a zsi dó kö zös ség nek a képviselôi mû -
köd tek köz re. A kü lön le ges al ka lom má sik oka az volt, hogy idén ün nep li az
or szág a zsi dók je len lét ének 1700-adik év for du ló ját.

A szó ban for gó tó ra te kercs 1793-ban ké szült a ba jor or szá gi Sulzbachban.
1822-ben si ke rült ép ség ben ki ke rül nie egy tûzvészbôl. Ami kor a fa lu kö zös -
sé ge 1934-ben fel osz lott, a tó ra a kö ze li Ambergbe ke rült. Az ot ta ni rab bi a

Púrim: ün ne pel jük, hogy élünk!
Mi u tán cso dá la tos mó don si ke rült a

„zsi dó szár ma zá sú” Esz ter ki rály né -
nak meg má sít tat ni az in ga tag ki rál  lyal
aka ra tát, Hámán meg bu kott, és a ki -
rály „en ge délyt adott a zsi dók nak,
hogy vé de kez het nek” a pogromisták
el len (mi vel a tör vényt, amit egy szer
alá írt, a zsi dó tör vényt, „nem le het
meg má sí ta ni, ez nem al kot má nyos”).
Böl cse ink fel te szik a kér dést, mi ért
járt ez a zsi dók nak? Mi ért vol tak ki té -
ve az amalekita Hámán esz te len gyû -
lö le té nek?

Vá la szuk: „azért, mert részt vet tek a
ki rá lyi la ko mán, és él vez ték azt!”
Ahol per sze nem kó sert et tek, de hát a
zsi dó no ta bi li tá sok el ájul tak a
megtiszteltetéstôl, hogy meg hív ták
ôket a ki rá lyi la ko má ra, és a kásrut
prob lé má ját egy kézlegyintô „ugyan,
kéremmel” in téz ték el. Si mon Bár-
Jocháj en nél to vább megy: ez nem lo -
gi kus, mond ja, mert ha a susáni
elôkelôségek él vez ték a tréf li la ko -
mát, oké, de mi ért járt „ki ir tás” a vi -
dé ki zsi dók nak? Vá la sza: „mert mind -
nyá jan meg ha jol tak a per zsa ál la mi
bál vány elôtt, va gyis ha za fi as sá guk -
ban túl tel je sí tet ték a nor mát.”
(Megilla, 12,a és Jálkut Si mo ni, Esz -
ter, 1048)

Tör té né szek, akik nem a midrások
alap ján áll nak, rá mu tat nak, hogy az
as  szi mi lá ció az ak ko ri Per zsi á ban
olyan mé re te ket öl tött, hogy még a
zsi dó vezetôk ne vei is per zsa ne vek
vol tak, mint Mordecháj-Mordok és
Eszter-Astair. Tud juk, hogy Esz ter
zsi dó ne ve Hádászá volt, Mordechájé
pe dig Bilsán, de ezek „zsi na gó gai ne -
vek”, ami ket a min den na pi élet ben
nem hasz nál tak.

És mi ért me ne kül tek meg az utol só
perc ben?

Mert meg tér tek, mi nek utá na Esz ter
a ki rály hoz ment kö nyö rög ni a zsi dók
éle té ért, és kér te Mordechájt, aki
nagy báty ja volt, ren del jen el há rom -
na pos böj töt, amely ben a zsi dók
imád koz nak és ma guk ba száll nak. 

És Mordecháj hall ga tott Esz ter re,
böj töt hir de tett, és a zsi dók meg tér tek.

***
EZ MÁR A MÁ SO DIK nagy sza -

bá sú nép ir tá si kí sér let volt – az elsôt
a fá raó je gyez te, Egyip tom ban, Mó -
zes ide jé ben. A zsi dók nem okul tak,
nem ta nul ták meg a lec két, és mi u tán
meg me ne kül tek, nem hasz nál ták ki
az al kal mat Cyrus ide jén és nem ali-
jáztak, ami kor le he tett (Nach-
manides, a „meg vál tás köny vé ben”:
„Te tu dod, hogy men  nyi re szét vol tak
szór va Achasvéros or szá gá nak tar to -
má nya i ban, In di á tól Eti ó pi á ig, és
nem alijáztak [...] hi szen csak ke ve -
sen jöt tek Ezrával, Ba bi ló ni á ból,
Erecbe...”).

Hi á ba a „végsô meg ol dá sok”, a zsi -
dó csak nem ta nul se más, se a sa ját
ká rán.

Ha nem? Mi lett púrimból? Öröm -
ün nep. Örü lünk, hogy élünk, és ez
rend ben is van. Vi szont a lé nyeg las -
san, de biz to san el sik kad, és púrimból

Elias Dray rab bi és a „ Sulzbachi tó ra”

vá ros egyik ta ná ra se gít sé gé vel más val lá si tár gyak kal együtt még idôben el
tud ta rej te ni a hely tör té ne ti mú ze um ban, így nem vált az 1938. no vem be ri
kris tály éj sza ka ál do za tá vá. Az idôk fo lya mán a szent te kercs meg ko pott, ezért
már nem volt kó ser, va gyis al kal mat lan ná vált is ten tisz te let re. A ha gyo mány
sze rint el kel lett vol na te met ni. De sze ren csé re fel me rült a hu szon négy mé ter
hos  szú és ki lencki lós tó ra res ta u rá lá sa az idei em lék év tisz te le té re.

A fel újí tás hoz Iz ra el be szál lí tot ták, ahol Jichák Rosengarten szó fért bíz -
ták meg a nem min den na pi fel adat tal. Nem volt kön  nyû dol ga. A per ga men
tel je sen ki szá radt, és tö re de zett volt. A tin ta szin te min den hol meg ko pott
vagy le per gett a la pok ról. A bôrt át kel lett dol goz ni, a hi á nyos ré sze ket ki egé -
szí te ni. Mind a 304.805 be tût mu száj volt új ra át ír ni. A költ sé gek negy ven -
ezer-öt száz euróra rúg tak, amit a sulzbachi kö zös ség egye dül nem tu dott vál -
lal ni. Ezért a szám la nagy ré szét ál la mi költségvetésbôl fe dez ték.

Egy éves mun kát követôen is mét ré gi fé nyé ben tün dö költ a tó ra, mely ily
mó don al kal mas sá vált ere de ti fel ada tá nak be töl té sé re. Pon to sab ban még hát -
ra volt a végsô moz za nat, az utol só be tûk meg írá sa. A ha gyo mány sze rint
egyes ese tek ben ezt egy vagy több ez zel meg tisz telt sze mély hajt hat ja vég re,
aki nek ke zét egy tó ra író ve ze ti. A ko ro na ví rus-jár vány ezt saj nos nem tet te
lehetôvé. Így az tán Shaul Nekrich rab bi és szófér egy ma ga fe jez te be a mun -
kát, míg a fel kért mél tó sá gok jel ké pes véd nök sé get vál lal tak a rá juk bí zott be -
tûk fe lett.

Az al kot má nyos tes tü le tek képviselôi ez zel a szo kat lan és eb ben a for má ban
egye dül ál ló szim bo li kus cse le ke det tel fe je zik ki az ál lam el kö te le zett sé gét a
zsi dó élet fenn tar tá sa és vé del me iránt Né met or szág ban – je len tet te ki
Wolfgang Schäuble par la men ti el nök.

*Németországban az öt al kot má nyos tes tü let: a Szö vet sé gi El nök, a Bun -
des tag (par la men ti al só ház), a Bundesrat (felsôház), a Szö vet sé gi Kor mány és
a Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság. (PGy)

Szombat/Polgár György (Düs sel dorf)

far sang lesz, evé szet, ivá szat, bál és
még egy sor zsidótlan do log, amit
em lí te ni is szé gyen. A leg ros  szabb az
as  szi mi lá ció, a tu da tos elzsidót-
lanodás.

Így már ért het jük, mi ért ma rad fenn
a púrim ün ne pe az „idôk vé gén”, ami -
kor a töb bi ün nep elfelejtôdik. Ta lán
azért, mert púrim, a hámáni ge no cí di -
um emlékeztetôje, min dig „ak tu á lis”.
Volt, van és lesz. Ha mi ta gad juk, szé -
gyell jük, el rejt jük zsi dó sá gun kat, van -
nak és lesz nek, akik ta gad ják a
holokausztot. Mi re meg hal az utol só
élet ben mar adott a te to vált szám mal a
kar ján, a csil la got (a sár ga csil la got) is
le fog ják ta gad ni az égrôl: mi ta lál tuk
ki, mi épí tet tük a gáz kam rá kat, mi
gyil kol tuk sa ját ma gun kat...

***
MIT TE HE TÜNK? Csak egyet:

zsi dók ma ra dunk, ös  sze szo rí tott fo -
gak kal, büsz kén, fel ve tett fej jel.
Büsz ke zsi dók.

Púrimkor el me gyünk a zsi na gó gá -
ba; meg hall gat juk Esz ter köny vé nek
fel ol va sá sát, és tel je sít jük a nap
micváit: aján dé kot kül dünk ba rá ta ink -
nak (sláchmónesz) és pénzt adunk a
nélkülözôknek. Ha mi kö nyö rü le te sek
va gyunk, az Örök ké va ló is kö nyö rü -
le tes ve lünk szem ben.

Aki ké pes böj töl ni, böj töl jön. A
böjt a zsi dó szo li da ri tás ek la táns kife-
jezôje. Sok mil lió zsi dó böj töl ugyan -
azon a na pon, ugyan azért. Aki nek ne -
héz, böj töl jön in kább jom kippurkor,
az fon to sabb.

A Zóhár bi zo nyos név azo nos sá got
ta lál púrim és jom (háki)púrim kö zött,
mond ván, hogy maj dan jom kippurt
púrim vált ja fel, és a hos  szú nap sa -
nyar ga tá sá ból ked ves él ve zet lesz,
mint púrimkor (Tikuné Zóhár, 57,2).

Bár már lát nánk. Gyor san, nap ja -
ink ban. Ezt meg kell él ni. Ki kell ér -
de mel ni.

Naftali Kraus

A Sláchmonesz „had mû ve let”
tekercsbôl ol vas sák fel a tör té ne tet a
zsi na gó gák ban. A könyv szö ve gét
két szer kell hal la nunk/ol vas nunk.
Elôször az ün nep be jö ve te le kor, es -
te, és más nap.

Mátánot la’evjonim: ado mány a
sze gé nyek nek. Leg alább két em ber -
nek kell pénzt ad nunk. Még pe dig

leg alább an  nyit, hogy egy púrimi ét -
ke zés ki jöj jön belôle. (Iz ra el ben
szer ve ze tek fog lal koz nak az zal,
hogy a fel aján lott összegekbôl jus -
son étel a megfelelô he lyek re.)

Mislajách monajsz/Sláchmo-
nesz: Leg alább egy ba rá tunk nak ki -
sebb aján dé kot kell kül de ni. En nek a
cso mag nak mi ni mum két fé le, azon -
nal fo gyaszt ha tó kó ser ételt/italt kell
tar tal maz nia. Közvetítô ál tal szo kás
át ad ni, még ak kor is, hogy ha egy he -
lyen tar tóz ko dunk az zal, aki nek
szán juk.

Misté: ün ne pi ét ke zés, mel  lyel
meg me ne kü lé sünk re em lé ke zünk.

Mi a Sláchmonesz „had mû ve let -
tel” ah hoz aka runk hoz zá já rul ni,
hogy púrim nap ján, az az feb ru ár 26-
án (pén tek) el jus sa nak a cso ma gok
(max. 1 ki ló) egyik embertôl a má si -
kig, hi szen a micva csak úgy tel je -
sül, hogy ha har ma dik fél ad ja át!
Hagy juk ki a Pos tát és a ki szál lí tás -
sal fog lal ko zó egyéb cé ge ket! Je -
lent kezz, ha ki vin nél cso ma got, de
ak kor is, ha kül de nél va la ki nek!
Ne fe lejt sé tek, a kéz be sí tés ide je a
sá besz mi att 2021. feb ru ár 26.
délelôtt! Te gyél te is jót a kö zös sé -
gért! Csak Bu da pest ha tá ra in be -
lül él az ak ci ónk!

Je lent ke zés, információ kérése:
info@zsblog.hu

A je lent ke zés ha tár ide je: 2021.
02. 23. (kedd)

Mik lós Dó ri
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Újabb rab bik je len tet ték be,
hogy nem kí ván nak együtt mû köd -
ni a Rabbitestülettel. Deutsch Pé -
ter, Fináli Gá bor és Markovics
Zsolt már je lez te tá vo zá si szán dé -
kát, most pe dig Rad nó ti Zol tán és
Radvánszki Pé ter mond ta ki, hogy
elég volt a tes tü le tet meg osz tó csa -
tá ro zá sok ból. A tá vo zó rab bik a
Mazsihiszen be lül, a ma gyar neo ló -
gi á ért dol goz nak to vább, de a Ró -
na Ta más ál tal el nö költ Rabbi-
testület mun ká já ban nem vesz nek
részt.

***

Rad nó ti Zol tán
Több mint 20 esz ten de je szol gá lok

rab bi ként. A múlt ban Mis kol con, Új -
pes ten, Jó zsef vá ros ban, és je len leg
Dél-Bu dán. Bár mer re is dol goz tam,
ott épí tet tem és ta ní tot tam. Mind a
he lyi kö zös sé get, mind az összma-
gyar zsi dó sá got. Cik ke im je len tek
meg or szá gos mé di u mok ban, köny -
vek ben. El in dí tot tam az or szág elsô
rabbiblogját. Egye te mi tanszék-
vezetô let tem.

Ha vol tak is alat to mos tá ma dá sok
el le nem, erôm sze rint nem hagy tam,
hogy ezek a mun kám tól és a cél ja im -
tól ener gi át ve gye nek el és meg aka -
dá lyoz za nak ab ban, hogy a ta ní tás ra
és a kö zös ség épí tés re kon cent rál jak.

Szán dé ka im sze rint eb ben mind ad -
dig ki tar tó vol tam, amíg ez a mun ka
tel je sen el nem le he tet le nült. Az
utób bi hó na pok ban a nap ja im ból
hos  szú órá kat vett el, hogy ezek kel a
nem te len tá ma dá sok kal kel lett fog -
lal koz nom. Min dig van egy pil la nat,
ami kor már nem le het több vi zet töl -
te ni egy po hár ba.

Az el múlt he tek ben és na pok ban
6(!) rab bi hagy ta ott a je len le gi
Rabbitestületet. Ne kem sincs más vá -
lasz tá som, hi szen eb ben a tes tü let ben
már nem tu dok dol goz ni.

Má sok a cél ja ink. Nem aka rok há -
bo rúz ni. Nem aka rok já ték szer évé
len ni bel po li ti kai és zsi dó po li ti kai
csa tá ro zá sok nak. Ta ní ta ni sze ret nék,
to vább ad ni a zsi dó ság és a neo ló gia
cso dás ér té ke it.

Ezt meg le het ten ni a Rabbi-
testületen kí vül, ám a Mazsihiszen és
a BZSH-n be lül ma rad va.

Szo mo rú va gyok. Hi szen ha meg -
szû nik va la mi, egy kap cso lat, egy ba -
rát ság, ak kor az em ber érthetôen szo -
mor ko dik. Ám hi szek ab ban, hogy
min den nap szü le tik va la mi új és ins -
pi rá ló, ami ért ér de mes él ni és küz de -
ni. Én eb ben hi szek. Az em ber ben. A
kö zös ség ben. A zsi dó ság ban.

A zsi dó kö zös ség az el múlt év ez re -
dek ben na gyon hitt eb ben. És ez a hit
tar tott élet ben ben nün ket.

Radvánszki Pé ter
Az utób bi idôk sú lyos bo dó mo rá lis

krí zi se mi att vis  sza vo nom fel vé te li
ké rel me met a Mazsihisz Rabbi-
testületébe. To vább ra is – ahogy ed -
dig is – az Önök tá mo ga tá sa nél kül
foly ta tom rabbinikus mun ká mat kö -
zös sé gem ben.

Kí vá nom, hogy konf lik tu sa ink mel -
lett a kü lön-kü lön vég zett „faültetô
mun kánk” el ér je az ered mé nyét.

„Ha ki ér de mel jük, ak kor még ehe -
tünk pa lán tá ink gyümölcsébôl, ha
nem, ak kor majd gyer me ke ink.” *

*Tánchuma Kedosim 8:1. A pa ra -
frá zist töb bes szám ba ír tam át, hi szen
min den rab bi, mind an  nyi unk ké pes
konst ruk tív mun ká ra.

Deutsch Pé ter
Mos tan ra ben nem is meg érett a

gon do lat, hogy kö vet ve több kol lé gá -
mat, a mai nap pal hi va ta lo san is fel -
füg gesz tem rész vét ele met a Rabbi-
testületben. Fáj dal mas az el vá lás, hi -
szen ren ge teg szép kö zös fel adat áll -
na elôttünk, azon ban az ér de mi mun -
ka he lyett po li ti kai csa tá ro zás zaj lik a
tes tü let ben, fo lya ma tos a konf ron tá -
ló dás.

E fo lya ma tot vé le mé nyem sze rint
is mielôbb meg kel le ne szün tet ni, de
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Kilépôk, felfüggesztôk, ma ra dók
Ez tör tént a Rabbitestületben és kör nyé kén

leg na gyobb saj ná la tom ra er re nem
lá tok re á lis esélyt a közeljövôben.
Egy rab bi nak eb ben nem sza bad részt
ven nie, hi szen ez zel nem csak ma -
gunk nak ár tunk, ha nem a kö zös sé -
günk tag ja i nak, hí ve ink nek egy aránt.
A tár sa dal mi meg íté lé sünk és presz tí -
zsünk rend kí vül meg osz tó lett. Az
elôdeink több év ti ze des, fá ra dal mas
mun ká já ra rossz fényt ve tünk, és ez
mind an  nyi unk kö zös felelôssége. 

Sok fon tos és jelentôségteljes ten -
ni va ló, lehetôség áll ren del ke zé sünk -
re, én a jövôben is csak ezek re sze ret -
nék kon cent rál ni. Bí zom ben ne, hogy
a Mazsihisz ál tal nem rég élet re hí vott
közösségépítô prog ram egy hos  szú
tá vú és meg ha tá ro zó fo lya ma tot in dít
el, mely re mind büsz kék le he tünk
majd.

Fináli Gá bor
A Rabbitestületben szer zett ta pasz -

ta la ta im a 2017-es ava tá som és a
2019. má ju si csat la ko zá som óta csa -
ló dást okoz tak, és jelentôsen el tér tek
at tól, mint amit el kép zel tem errôl a
hi va tás ról, ezért a mai nap pal le mon -
dok – ele ve fel füg gesz tett – tag sá -
gom ról.

A pro fán okok:
Csat la ko zá som so rán rend sze re sen

ad hoc kap ko dást, rög tön zést, a sa ját
sza bá lyok irán ti kö vet ke zet len sé get
lát tam, ame lyet a fé lel me tes csú csok -

okok mi att le mon dok tag sá gom ról, és
az ál ta lam el kép zelt irány fe lé ve szem
uta mat.

Markovics Zsolt
Nem gon dol tam, hogy va la ha is el -

jön az az idôszak, ami kor kény te len
le szek ezt a le ve let meg ír ni. Fel ava tá -
som óta tag ja va gyok a Rabbi-
testületnek. Meg él tem ben ne sok-sok
jót, és né hány ros  szat is. Ed dig tûr -
tem, és nem for dul tam a nyil vá nos -
ság fe lé, de elég volt.

Ki zár ni, meg osz ta ni, át po li ti zál ni,
bot rányt okoz ni és tönk re ten ni. Töb -
bek kö zött ezek jel lem zik a
Rabbitestület mû kö dé sét, ami ó ta azt
Ró na Ta más ve ze ti. Má ra már ez
olyan szin tet ért el, hogy va la ki vagy
va la kik fo lya ma to san to vább kül dik a
rab bik belsô le ve le zé sét, il let ve nem
va lós in for má ci ók kal lát nak el egy
internetes por tált.

Név te len cik kek kel és ma ni pu lált
fény ké pek kel, dehumanizáló gúny -
ne vek kel aláz ták meg ne ve met, meg -
pró bál ták tönk re ten ni csa lá do mat,
szét ver ni kö zös sé ge met. Sem mi és
sen ki nem szá mí tott a cél juk el éré sé -
nek ér de ké ben.

Az el múlt kö zel két év so rán a tes -
tü le ti ülé se ken sem mi lyen kö zös
mun ka vagy konst ruk tív val lá si pro -
jekt nem va ló sult meg. 

„Há la” a visszaköszönô média-
megjelenéseknek, má ra már szá -
mom ra egy ér tel mû vé vált, hogy a
tes tü let vezetôjét egyet len do log irá -
nyít ja: a há bo rú. Há bo rú az el lent -
mon dó tes tü le ti ta gok el len, en nek
kö vet kez mé nye, ami a ma gyar or szá -
gi neo ló gia tör té ne té ben pél da nél kü -
li, hogy két rab bit is bész din elé akar
ál lí ta ni ko holt vá dak alap ján. Há bo rú
a Mazsihisz vá lasz tott ve ze té se el -
len. A re mélt gyôzelem ára nem szá -
mít.

Pe dig en nek a há bo rú nak nem le -
het nek gyôztesei. Mind an  nyi an vesz -
te sek va gyunk. A rab bik, a neo lóg
moz ga lom, a Mazsihisz, a ma gyar
zsi dó kö zös ség. Az utol só pil la na tig
re mény ked tem va la mi fé le bé ké ben,
ami hez két fél kell. Ám most már lá -
tom és ér zem, hogy a má sik fél er re
nem haj lan dó.

Egyet len lehetôséget lá tok, hogy
be je lent sem: a mai nap tól fel füg gesz -
tem a Rabbitestületben meglévô ak -
tív tag sá go mat, hi szen egy rab bi nak
so ha nem le het cél ja az el len ség ke re -
sés és a há bo rú. Egy rab bi nak min den
kö rül mé nyek kö zött tö re ked nie kell a
bé ke meg te rem té sé re.

Ter mé sze te sen a jövôben is a neo -
lóg moz ga lom építôje, kö zös sé gem
ak tív vezetôje és egy há zunk felelôs
rab bi ja le szek.

***
A na pok ban Verô Ta más fôrabbi

le vél ben kö zöl te rabbikollégáival,
hogy ki lép a Mazsihisz Rabbi-
testületébôl. Mi vel le ve lét nem a
nyil vá nos ság nak szán ta, dön té sét pe -
dig a Mazsihisz.hu meg ke re sé sé re
nem kí ván ta kom men tál ni, a hír
különbözô ta lál ga tá sok ra adott okot.

Meg bíz ha tó for rás ból szár ma zó ér -
te sü lé se ink sze rint a fôrabbi a kol lé -
gá i nak szó ló le vél ben szak mai okok -
ra hi vat ko zott. Verô Ta más azt tet te
szó vá, hogy sze rin te a Mazsihisz
Rabbitestületében és a BZSH Rab bi -
sá gá ban kö zös ség épí tés he lyett sze -
mé lyes ke dé sek és ha tal mi har cok
dúl nak a rabbinikus te vé keny ség ká -
rá ra.

Ter mé sze te sen egye dül Verô Ta -
más fôrabbira tar to zik, hogy le ve lét
meg oszt ja-e a zsi dó kö zös ség tag ja i -
val, de ez úton is megerôsítjük ôt ab -
ban, hogy – mint min den rab bi szá -
má ra – ál lás pont ja ki fej té sé re a
Mazsihisz.hu ren del ke zé sé re áll.

***
A Rabbitestület a Facebook-

oldalán tett köz zé egy re ak ci ót a
testületbôl kö zel múlt ban ki lé pett
rab bik kal kap cso lat ban. A
vezetôségnek és az elöl já ró ság nak 

nak hitt sze mét domb okért, ki üre se -
dett ti tu lu so kért és ál po zí ci ó kért
történô belsô harc öve zett. Meg döb -
be né sem re leg több ször nem lát tam
egye bet, mint pár akar nok em ber – az
egész kar ká rá ra történô – sár bir kó -
zá sát, tor zsal ko dá sát. A Tó ra el ve it
min den mó don megszegô al kuk,
plety kák, áru lá sok vi lá ga fo ga dott,
ahol az ôszinteség hi á nya, a túlélôi
múlt ci ni kus fel- és ki hasz ná lá sa ve -
te ke dett a hit köz sé gi in téz mé nyek hit -
bi zo mány ként va ló ke ze lé sé vel.

A szent okok:
Vé le mé nyem sze rint ide o ló gi ai

reny he ség, kö vet ke zet len ség, a mun -
ka meg spó ro lá sa fo lyik egy ide je, de
ami még en nél is fon to sabb: a zsi dó
fel vi lá go so dás és a va lós neo ló gia
for ma al ko tó éve i nek (1750–1918) el -
áru lá sa jel lem zi a rabbikar több sé gé -
nek je len le gi lá tás mód ját. A mai kor
vé le mény for má lói nem akar ják foly -
tat ni a Löwöknek, Blau La jos nak,
Goldziher Ig nác nak, Scheiber Sán -
dor nak a XXI. szá zad ra is lo gi ku san
al kal maz ha tó örök sé gét. Az ô vi lág -
lá tá suk nak a mai rab bik több sé ge
már rég há tat for dí tott.

Pszeudoortodoxia szel le me len gi
be a rabbikart, ami nek nem fe lel meg
a leg töb bünk élet mód ja, zsi na gó gá -
ink kö zös sé gei, akik – mel les leg –
leg több eset ben nem is kí ván nak en -
nek meg fe lel ni. Az el múlt har minc év -
ben saj nos „nem ju tott idô” sem mi -

lyen ön ref le xi ó ra, vis  sza csa to lás ra,
fel mé rés re híveinktôl. Cse ré be ma -
rad a ho má lyos, szi mu lált or to do xia -
után zás, egy olyan áram la té, amely
mind a mai na pig, ki át ko zá sát fenn -
tart va, sem mis nek te kin ti a rabbikart
és ben ne min den ki dip lo má ját, dön té -
se it és íté le tét.

A neo ló gia nem unikális ide o ló gi a -
i lag, azt csak a tra gi kus ma gyar tör -
té ne lem tet te az zá (át me ne ti leg),
amed dig le sza kadt a vi lág töb bi
részétôl, egye dü li túlélôként Kö zép-
Eu ró pá ban. Az el múlt fél év vi tái
azon ban már a ko ráb bi szin te ken is
mes  sze túl tet tek és más di men zi ók ba
emel ked tek. Most a Mazsihisz –
amely sze rin tem is több re form ra,
transzparenciára és át ala kí tás ra is
szo rul, hi szen azok több szem pont ból
el ke rül ték azt – lé te a tét. Én egy
olyan neo lóg hit köz ség ben, és an nak
is egy új ra ér té kelt és új ra gon dolt for -
má já ban kí vá nok dol goz ni, ame lyik
vég re csat la ko zik – il let ve erôs kap -
cso la to kat épít ki – más, ha son ló,
egy mást köl csö nö sen el fo ga dó kö zös -
sé gek kel. Ava tá som után vég te len sé -
gig hú zó dó fel vé te lem, majd az alig
egy év vel késôbbi fel füg gesz té sem és
an nak in dok lá sa; blasz fé mi á val va ló
meg vá do lás, a zsi dó ság áru ló já nak
va ló ki ki ál tás, vé gül en nek a fel füg -
gesz tés nek a leg utób bi meg hos  szab -
bí tá sa. Ez olyan lec ke volt, amit egy
élet re meg ta nul tam. A fent em lí tett

A Rabbitestület tag jai

(Folytatás a 6. oldalon)
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Nem en ged te meg Adenauer,
hogy 1933-ban ho rog ke resz tek kel

dí szít sék ki Kölnt
Az Öreg nek be cé zett Konrad Hermann Joseph Adenauer hos  szú po li -

ti ku si kar ri er je so rán két re kor dot is be ál lí tott: ô volt Po rosz or szág tör -
té ne té nek leg fi a ta labb pol gár mes te re, és a va la ha élt legidôsebb né met
kan cel lár. Az 1876. ja nu ár 5-én Köln ben szü le tett Adenauerre azon ban
nem re kor der ként, ha nem a má so dik vi lág há bo rút követô né met új já szü -
le tés és az eu ró pai in teg rá ció egyik aty ja ként em lék szik a vi lág.

Adenauer egy sze rény anya gi hát te rû ka to li kus csa lád ba szü le tett Köln ben.
A jó ké pes sé gû fiú a gim ná zi um után jo gi dip lo mát szer zett. A ran gos köl ni
csa lád ból szár ma zó Em ma Weyerrel 1904-ben kö tött há zas sá ga ré vén kö zel
ke rült a vá ros be fo lyá sos po li ti kai és gaz da sá gi kö re i hez, és ak tí van po li ti zál -
ni kez dett. A ka to li kus Cent rum Párt tag ja ként 1906 és 1917 kö zött a pol gár -
mes ter he lyet te se ként, majd 1917 és 1933 kö zött pol gár mes ter ként irá nyí tot -
ta Köln vá ro sát, ol vas ha tó a Múlt-kor cik ké ben.

Az 1920-as évek ben egy re erôszakosabbá vá ló né met po li ti kai lég kör ben a
rend és a ke resz tény ér té kek men tén po li ti zá ló Adenauer el ha tá ro ló dott a szél-
sôséges po li ti kai
irány za tok tól. A
weimari köz tár -
sa ság ide jén a
leg nép sze  rûbb
po li ti ku sok kö -
zött tar tot ták szá -
mon. Több ször is
em le get ték kan -
cel lár je lölt ként,
de úgy dön tött, a
biz tos köl ni pol -
gár mes te ri szé ket
nem koc káz tat ja
a bi zony ta lan,
sok buk ta tó val
já ró kan cel lá ri
tiszt sé gért.

Az egy re erô-
södô ná ci párt nem néz te jó szem mel Adenauer köl ni reg ná lá sát, ezért le já ra -
tó kam pányt in dí tott a po li ti kus el len. Köz pén zek hût len ke ze lé sé vel és zsi -
dók tá mo ga tá sá val vá dol ták. Hit ler ha ta lom ra ju tá sát követôen nem ma rad ha -
tott a pol gár mes te ri szék ben, fôként azok után, hogy a vá ros vezetôjeként nem
en ged te meg, hogy ho rog ke resz tes de ko rá ci ók kal fo gad ják az 1933-ban
Köln be lá to ga tó, di a da lát ünneplô ná ci ve zért.

Adenauer bank szám lá ját be fa gyasz tot ták, mun ka nél kü li ként ten get te éle tét,
így a fél re ál lí tott, nyug dí ja zott po li ti kus csak ba rá tai és az egy ház jó in du la-
tára szá mít ha tott. Bár a közélettôl tá vol tar tot ta ma gát, 1944 nya rán, a Hit ler
el le ni si ker te len me rény let után le tar tóz tat ták, és a há bo rú vé gé ig a Ges ta po
köl ni bör tö né ben tar tot ták fog va.

Sza ba du lá sa után újult erôvel lá tott mun ká hoz. A pro tes táns és a ka to li kus
né me te ket tömörítô Ke resz tény de mok ra ta Unió fel épí té sén fá ra do zott.
Erôfeszítéseit si ker ko ro náz ta, lét re jött egy kon zer va tív pol gá ri ko a lí ció. A
nép párt tá vá ló Ke resz tény de mok ra ta Unió egy re job ban meg szi lár dult.

Het ven há rom éves ko rá ban, 1949. szep tem ber 15-én a Né met Szö vet sé gi
Köz tár sa ság elsô kan cel lár já vá vá lasz tot ták. So kan úgy vél ték, hogy a ko ra mi -
att Öreg nek be cé zett po li ti kus csu pán rö vid ide ig irá nyít ja majd Nyu gat-Né -
met or szá got, ez zel szem ben Adenauer 14 éven ke resz tül állt az or szág élén.

Kan cel lár sá ga alatt a nyu gat né met de mok rá cia és a gaz da ság is so kat
fejlôdött. Adenauer jelentôs kül po li ti kai si ke re ket ért el, meg szün tet ve or szá -
ga el szi ge telt sé gét. Be von ta Nyu gat-Né met or szá got az öt ve nes évek ele jén
meg in du ló eu ró pai in teg rá ci ós fo lya ma tok ba, és el osz lat ta a né met ál lam
megerôsödésétôl tar tó nem zet kö zi ag go dal ma kat is.

Az NSZK 1951-ben tag ja lett az Eu ró pa Ta nács nak, a rákövetkezô év ben
be lé pett az Eu ró pai Szén- és Acél kö zös ség be, majd 1955-ben a NATO-ba is.
1963-ban tör té nel mi pil la na tot élt át a né met és a fran cia nem zet, ami kor
Konrad Adenauer és a fran cia el nök, Charles de Gaulle alá ír ta a két or szág
kö zöt ti együtt mû kö dé si szerzôdést, vé get vet ve az év szá za dos ri va li zá lás nak.

Adenauer négy év vel késôbb, 1967. áp ri lis 19-én hunyt el.

Új vi dé ken meg em lé kez tek a 79
év vel ezelôtti hi deg na pok ál do za -
ta i ról. A köz pon ti ren dez vényt a
Du nai rak par ton, a Csa lád em -
lék mû nél tar tot ták. Po li ti ku sok,
pol gá rok és az ál do za tok le szár -
ma zot tai is le rót ták ke gye le tü ket.

1942 ja nu ár já ban a ma gyar ka to -
nai ala ku la tok raz zi át in dí tot tak a
vis  sza fog lalt Bács ka Saj kás-vi dé -
kén. A túl ka pás ba tor kol ló ak ci ó nak
több ezer szerb, zsi dó és ro ma nem -
ze ti sé gû sze mély esett ál do za tá ul,
de ma gya ro kat is ki vé gez tek. Az
ese mé nyek felelôseinek pe rét még
1943-ban, a Hor thy -rend szer alat ti
Ma gyar or szá gon tár gyal ni kezd ték.
A má so dik vi lág há bo rú után pe dig
Bu da pest ki ad ta Ju go szlá vi á nak a fô
vét ke se ket, ahol há bo rús bû nö sök -
ként ki vé gez ték ôket, ol vas ha tó a
Pan non RTV cik ké ben.

Az új vi dé ki meg em lé ke zé sen
Milos Vucevic pol gár mes ter rá mu -
ta tott, hogy a múlt ból ta nul ni kell,
és együtt kell meg aka dá lyoz ni az
ilyen ese mé nyek megismétlôdését.

Ha nem em lé ke zünk a múlt ra, a
ször nyû tör té ne lem és a még ször -
nyûbb bûn té nyek megismétlôdhet-
nek. A hír hedt új vi dé ki raz zi á ra,
amely ben tel jes csa lá do kat vit tek a
vesztôhelyre, nem azért kell em lé -

1943-ban leg alább ti zen öt zsi dó
kis lány ta lált me ne dé ket a ró mai
Santa Maria ai Mon ti-temp lom
pad lá sán. Az ak ko ri plé bá nos,
Guido Ciuffa utó da, Francesco
Pesce el me sél te a tör té ne tet, meg -
mu tat ta a gye re kek raj za it a bú vó -
hely fa lán. A holokauszt nem zet kö -
zi em lék nap ján közzétesszük el be -
szé lé sét.

Egy kis aj tó nyí lik a ré gi csigalép-
csôre, amely az ol tár mö gött visz fel
több mint húsz mé ter rel ma ga sabb ra.
Át ha lad az ap szis fö lött, és még fel -
jebb lét ra ve zet egé szen a ha rang to -
rony al já ig, ahon nan egy szûk és 
hos  szú fo lyo só kezdôdik. Francesco
Pesce, a ró mai Santa Maria ai Mon ti-
temp lom plé bá no sa ve ze ti a csa pa tot
elem lám pa fé nyé nél vis  sza a tör té ne -
lem be. Ah hoz a so ha vé get nem érô
1943-as tél hez, ami kor az Örök Vá -
rost a ná cik el fog lal ták, és zsi dók ez -
re it vit ték el megsemmisítô tá bo rok -
ba. Itt, en nek a 16. szá za di temp lom -
nak a pad lá sán, né hány lé pés re a Co -
los se um tól rej tet tek el és men tet tek
meg az el hur co lás tól leg alább ti zen öt,
a vá ros ne gyed ben la kó zsi dó kis lányt.

„Ezek nek a bolt ívek nek az ár nyé -
ká ban lel tem me ne dé ket” – ol vas ha tó
a gyer mek ma gas sá gú bú vó hely fa -
lán, fe let te alá írás, szén nel: Ai da
Sermoneta. Ki csit ar rébb raj zok lát -
ha tók: há zak, egy ha rang to rony,
fegy ve res ka to nák, gye re kek. Egy
ele gáns nôalak: Ta lán Esz ter ki-
rálynôt áb rá zol ja, aki nek egy ál do za -
ti ke nyér van a ke zé ben – ma gya ráz -
za a plé bá nos az elem lám pa fé nyé nél.

A lá nyok nagy ré szét a Szent Szív
nôvérei lát ták ven dé gül a plé bá nia
mel let ti bent la ká sos lány is ko lá ban. A
leg ne he zebb pil la na tok ban, ami kor a
ná cik át ku tat ták a há za kat és be zör -
get tek a ne gyed ko los to ra i nak ka pu -
ján is, a temp lom pad lá sán lévô sö tét
bú vó he lyen rej tet ték el ôket. Az
elôdöm, Guido Ciuffa he lyez te ôket
biz ton ság ba. Egyi kük még élet ben
van – me sé li Francesco atya –, so ha
nem tud ta el fe lej te ni a ka to nák lép te -
i nek za ját, mi kor a macs ka kö ve ken
jöt tek a Baccina ut ca felôl, a szen ve -
dést, hogy nem vol tak ott a szü le ik, és
a fé lel met, ami kor hív ták ôket, hogy
rejtôzzenek el oda fent, ami kor si et ve
fel kel lett men ni ük a csigalépcsôn és
fut va vé gig men ni a hos  szú fo lyo són a
bú vó hely re, ahol sok szor hos  szan
kel lett vá ra koz ni uk, amíg el nem múlt
a vész hely zet, mi köz ben a meny-

Egy ró mai temp lom
pad lá sá nak tit kai

Fo tó: Pan non RTV/Juhász Gé za

nyezetrôl le ló gó vil lany kör te len gé sét
fi gyel ték. A vil lany kör te ve ze té ke
még min dig ott van. És alat ta még ol -
vas ha tók a ne vek: Matilde, Carla,
Clelia, An na.

Ró ma nyílt vá ros ként ki volt szol -
gál tat va a né me tek nek, akik a fa lak
és si ká to rok kö zött ül döz ték a
menekülôket, a rejtôzködôket. A
meg szállt Ró má ban, ahol a pá pa ab -
la ka alatt is ott áll tak a ho rog ke resz -
te sek, a ná cik nak kö zel két ezer zsi dót
si ke rült el fog ni uk, akik kon cent rá ci -
ós tá bo rok ban vagy a Fosse
Ardeatine kôbányában lel ték ha lá lu -
kat. Kö rül be lül tí zez ren azon ban ma -
gán la kás ok ban, ko los to rok ban és
plé bá ni á kon, kór há zak ban, a Szent -
szék in téz mé nye i nél és szent szé ki te -
rü le te ken buj kál va élet ben ma rad tak.
Az ôket segítôk kö zül né há nyan Vi -
lág Iga za el is me rést kap tak.

Ma már is mert azok nak a ka to li kus
in téz mé nyek nek a név so ra, ame lyek -
ben Ró ma különbözô ne gye de i ben
be fo gad tak és el rej tet tek ül dö zöt te ket,
hogy meg ment sék ôket at tól a vér on -
tás tól, amely a zsi dó kö zös ség re
Ausch witz ban várt a soá ide jén. Ez a
ré gi plé bá nia és plé bá no sa, Giudo
Ciuffa is raj ta van a lis tán. 2007-ben
em lék táb lát ál lí tot tak a sek res tye mel -
lett, az olasz fôváros zsi dó kö zös sé ge
ez zel fe jez te ki kö szö ne tét az azon a
té len meg men tett éle te kért. A fel irat
így szól: „A Ma don na dei Mon ti plé -
bá no sa, az Is te ni Sze re tet Le á nyai és
a Szent Szív Le á nyai be fo gad ták Iz ra -
el ül dö zött és el nyo mott gyer me ke it.
E fa lak ár nyé ká ban me ne dék re lel tek,
és meg me ne kült az éle tük.” Szán dé -
ko san is mét li a fel irat azo kat a sza va -
kat, ame lye ket a ha rang to rony alat ti
bú vó hely fa lá ra ír tak. Ép pen az egyik
túlélô kez de mé nyez te, hogy ál lít sa -

nak már vány táb lát. A be fo ga dot tak
sze mély azo nos sá gát min dig diszk ré -
ten ke zel ték, és ez a mai na pig így
van. De tör té ne tük, amely azon idôk
tör té nel mé nek ré sze, ele ve nen él a vá -
ros ne gyed em lé ke ze té ben. Mint
ahogy a csa lád ne vek em lé ke is: Di
Veroli, Di Consiglio, Di Castro...

Ar ról az 1943. ok tó ber 16-i ró mai
haj nal ról, ami kor egész zsi dó csa lá -
do kat zsú fol tak ös  sze te her au tók ban,
hogy de por tál ják ôket, így ír nak a
plé bá nia mel let ti rend ház bent la ká sos
is ko lá já nak vis  sza em lé ke zé sé ben:
„A di á kok szá ma egy re nô. Nagy jö -
vés-me nés van ná lunk, sok em ber ké -
ri, hogy fo gad juk be. Né hány fi a tal
lány itt ke res me ne dé ket; má sok az
éle tü ket fenyegetô ül döz te tés elôl
buj kál nak. Át lép tük ve lük a ke re tet.
A házfônöknôt köz tisz te let ben ál ló
pa pok kér ték, hogy fo gad jon be
nagy szá mú, hat van nál is több kis fi út
és kis lányt, akik ná lunk biz ton ság ban
le het nek. Több ten ni va ló lett, de ez
az ir gal mas ság cse le ke de te, és Is ten
szám ba ve szi majd. Csak ôbenne van
a bi zo dal munk, ô tart meg min ket.
De mi kor ér már vé get ez a pusz tí tó
há bo rú?”

Francesco atya vis  sza hoz za a
feledésbôl azo kat a hét köz na pi em be -
re ket, akik ami kor a go nosz ko pog ta -
tott az aj ta ju kon, nagy bá tor ság gal
test vér ként vi sel ked tek. El me sé li a
zsi dó csa lá dok tör té ne tét, akik a plé -
bá nia tár sa dal mi éle té nek szer ves ré -
szei let tek. Ró mai csa lá dok vol tak,
te hát min den ki úgy te kin tett rá juk,
mint egy azon csa lád, Is ten né pe tag -
ja i ra. És e szo li dá ris, meg tar tó há ló a
bar bár ság ide jén még job ban
megerôsödött. Az iga zi test vé ri ség
ta nú bi zony sá ga it ôrizzük itt” –
mond ja a plé bá nos.

A temp lom elôtti té ren el me sé li,
hogy az em be rek ép pen ott men tet ték
meg a ná ci té boly tól a Di Veroli csa -
lád kis lá nyát, Estert. Rá ve tet ték ma -
gu kat a tiszt re, a lá bát ta pos va ki ál -
toz ta min den ki: „A kis test vé rem! Ô a
kis test vé rem! En ged jé tek el!” Ha a
ha rang to rony fe lé né zünk, lát szik a
csigalépcsô mel let ti kis ab lak... Azo -
kat a kis lá nyo kat – mond ja Francesco
atya – mind egy azon sze re tet men tet -
te meg: a nôvéreké, a plé bá no sé...
egy egész nép sze re te te, egy né pé,
amely itt egyet len csa lád dá vált.

(For dí tot ta: Thullner Zsu zsan na.
For rás és fo tó: Avvenire)

Ma gyar Ku rír

Tör té nel mi kéz fo gás Charles de Gaulle -lal 1963-ban

Az 1942-es hi deg na pok ra em lé kez tek Új vi dé ken
kez nünk, hogy ha ra got vagy ke se rû -
sé get érez zünk, vagy hogy a gyû lö -
let re gyû lö let tel vá la szol junk, ha -
nem hogy ez a fáj dal mas em lé ke zés
megerôsítsen min ket a to váb bi
harc ban a fa siz mus el len, a pa to ló -
gi ai gyû lö let és go nosz el len.”

Isaac Aziel fôrabbi a szer bi ai zsi -
dó hit köz ség ne vé ben mon dott be -
szé dé ben az 1941-es lit vá ni ai pog -

rom egy részletébôl idé zett az egy -
be gyûl tek nek, pél da ként és pár hu -
za mot von va.

250-es cso por tok ban ve zet ték el
az em be re ket, elôbb a fér fi a kat,
majd a nôket is, a zsi dó temetôbe, a
ki ásott sí ro kig. Rá juk pa ran csol tak,
hogy vetkôzzenek le, és áll ja nak a
nyi tott sí rok szé lé re. A lit ván ôrök
tar kón lôtték ôket, mi köz ben a he lyi

la ko sok biz tat ták ôket, sôt se gí tet tek
ne kik. A fô hó hér egy Ostrovakas
ne vû lit ván volt.

A pra vosz láv egy ház részérôl
Irinej bács kai püs pök em lé ke zett.
Hang sú lyoz ta, hogy a bûn tény nek
min dig van ne ve, és egyé nek vagy
egy egész ka to na ság tet tei mi att
nem bûnhôdhet egy tel jes nép.

A meg bo csá tás ma gasz tos ke resz -

tény pa ran cso lat. Az em lé ke zés
szent erény. A ha rag tar tás bûn.
Ezért em lé ke zünk, és imád ko zunk
Is ten hez min den ál do za tért, a meg -
bo csá tás sal pe dig jobb vi lá got és
jobb jövôt épí tünk a szer bek nek és
min den más nép nek, akik kel év szá -
zad okig osz toz tunk és osz to zunk az
élet té ren.

A meg em lé ke zé sen töb ben ko szo -
rúz tak. A tar to má nyi képviselôház
ne vé ben Pász tor Ist ván ház el nök,
Ma gyar or szág kép vi se le té ben pe dig
Pin tér At ti la belg rá di nagy kö vet
he lyez te el a ke gye let vi rá ga it.

Az 1942-es hi deg na pok után
1944–45-ben, a ju go szláv ka to nai
köz igaz ga tás ide jén bí ró sá gi el já rás
nél kü li meg tor lás ba kezd tek a par ti -
zán ala ku la tok Vaj da ság ban. En nek
nem csak ma gya rok es tek ál do za tá -
ul, ha nem más ként gon dol ko dó
szer bek és vaj da sá gi svá bok is.
Tomislav Nikolic szerb és Áder
Já nos ma gyar államfô 2013-ban
kö zö sen haj tott fe jet Csúrogon a két
nem zet ál do za ta i nak em lé ke elôtt, a
tör té nel mi meg bé ké lés je gyé ben. A
ma gyar államfô pe dig ko ráb ban a
szerb par la ment ben mon dott be szé -
dé ben bo csá na tot kért a má so dik vi -
lág há bo rú ide jén a ma gya rok ál tal
el kö ve tett bün te tet te kért.
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Egy Zoomon tar tott holokauszt-
megemlékezés so rán együtt ér zé sü -
ket fe jez ték ki az Egye sült Arab
Emír sé gek, Bahrein, Ma rok kó és
Sza úd-Ará bia képviselôi, akik hez
Észak-Ame ri ká ból, Eu ró pá ból és
Izraelbôl szá mo san csat la koz tak a
kibertérben.

Az újon nan lét re jött Saraka (ara -
bul Part ner ség) ne vû szer ve zet a zsi -
dó ál la mot akar ja job ban és ki egyen -
sú lyo zot tab ban meg is mer tet ni az
arab vi lág ban – az arab or szá gok és
Iz ra el if jú sá ga kö zöt ti kap cso la tok
lét re ho zá sá val. 2020 de cem be ré ben
arab fi a ta lok egy cso port ja iz ra e li
tör té nel mi és kul tu rá lis em lék he lye -

Agyunk ra ment
a vi lág jár vány
Eb ben a nyo mo rult ál ar cos bál ban for go ló -

dunk már csak nem egy esz ten de je. A keep dis-
tance lett a ti zen egye dik pa ran cso lat. Tá vol sá -
got tar tunk, fé lünk egy más tól, gya nak szunk
egy más ra. A hí rek ben egy éve ez a vezetô té ma.
Az egész boly gón, min den nyel ven. A csap ból is
a vi lág jár vány fo lyik.

Az internet bön gé szé se so rán ér de kes ki fe je zés -
re ta lál tam: pandemic fatigue. Vi lág jár vány-fá -
radt ság. Utá na néz tem a Google-ban, hány szor
for dul elô. Ma reg ge lig 895 ezer szer.

Az em be ri ség nek ele ge lett belôle. Lel ki prob -
lé mák je lent kez nek. A saj tó – ahol errôl egy ál ta -
lán ír hat nak – tö me ges engedetlenségrôl szá mol
be. A hû vö sebb ég haj la ton de pres  szió, dé lebb re
ag res  szió.

Iz ra el ben he tek óta szi go rí tott zár lat ban élünk.
Ha tó sá ga ink tilt ják a zárt he lyen öt fônél, sza bad
ég alatt tíz fônél több sze mély együtt lét ét. Ti los
más la ká sá ban tar tóz kod ni. Az óv in téz ke dé sek
ma guk ban fog lal ják ok ta tá si és kul tú rin téz mé -
nyek és nem élet fon tos sá gú cik ke ket áru sí tó üz le -
tek zár va tar tá sát is.

Nem min den ki ké pes és nem min den ki haj lan -
dó ezt be tar ta ni. Ultraortodox chászid zsi dó cso -
por tok ôrjöngését, Bné Brákban, Asdodban
rendôrautó, au tó busz fel gyúj tá sát, Je ru zsá lem ben
egy vil la mos meg ál ló tönk re té tel ét kény te len a
több ség lát ni és el vi sel ni. Ezek a szek ta cso por tok
– ko ránt sem az or szág val lá sos tár sa dal ma! – nem
fo gad ják el az elôvigyázatossági uta sí tá so kat,
fôként a gyü le ke zé si ti lal mat. Is ko lá ik, tal mud-tó -
ra tan há za ik és zsi na gó gá ik a ren del ke zés el le né -
re nyit va tar ta nak, a ha gyo má nyos esküvôkön

Jár vány ügyi szak em be rek ar ra
fi gyel mez tet nek, hogy Iz ra el nem
éri el a jár vány vis  sza szo rí tá sá hoz
szük sé ges nyáj im mu ni tást ad dig,
amíg a pa lesz tin te rü le te ken nem
lesz megfelelô az át ol tott ság. A pa -
lesz ti nok eköz ben az orosz vak ci na
mi att ag gód nak.

Iz ra el világelsôként ha sít a la kos ság
be ol tá sá val a ko ro na ví rus el len. A
leg fris sebb ada tok sze rint az ol tá si

Arab holokausztmegemlékezés
Az Áb ra hám-egyez mé nyek ho za dé ka

Masz kos graffiti egy fa lon a Gá zai öve zet ben

Iz ra el ér de ke a pa lesz ti nok
mielôbbi be ol tá sa

kam pány de cem be ri kez de te óta
2.688.234-en – az or szág la kos sá gá -
nak 29,17 szá za lé ka – kap ták meg az
elsô és 1.245.395-en a má so dik dó zis
vak ci nát, ír ja a Ki bic.

Ez zel szem ben Ciszjordániában és
a Gá zai öve zet ben egyelôre nyo ma
sincs az ol tás nak, leg ko ráb ban már ci -
us kö ze pén ér kez het va la men  nyi ol tó -
anyag a Pa lesz tin Ha tó ság hoz az
Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO)
COVAX prog ram já nak ke re té ben. A
sze gény or szá gok vak ci nák kal va ló
el lá tá sát cél zó prog ram tól a pa lesz ti -
nok ol tó anyag-szük ség le tük nagy já -
ból 20 szá za lé kát fog ják meg kap ni.

A Pa lesz tin Ha tó ság ezen túl a brit
AstraZeneca, az orosz Szput nyik V,
il let ve két má sik vak ci na gyár tó já val
kö tött meg ál la po dá so kat. A pa lesz tin
egész ség ügyi mi nisz té ri um egyik
tisztviselôje a Zmán Jiszráélnek, a Ti -
mes of Israel hé ber nyel vû ver zi ó já -
nak vi szont nagy bi zony ta lan ság ról
szá molt be az ol tó anyag ok ér ke zé sé -
vel kap cso lat ban. A ha tó ság rossz
anya gi hely ze te mi att sok eset ben
nem tud ják ugyan is ki fi zet ni a gyár -
tók ál tal elôre kért 50 szá za lé kos vé -
tel árat.

El mond ta to váb bá, hogy tar ta nak az
orosz vak ci ná tól ami att, hogy nincs
nem zet kö zi tu do má nyos kon szen zus a
Szput nyik V ha tá sos sá gá val és ve -
szély te len sé gé vel kap cso lat ban, il let -
ve a WHO sem adott en ge délyt az
orosz vak ci na sürgôsségi fel hasz ná lá -
sá ra. Putyin el nök ugyan kül dött
5000 adag vak ci nát aján dék ba, de
csak kont roll cso por tos tesz te lés után
ol ta ná nak ve le szé les kör ben ak kor is,

ha na gyobb men  nyi ség ér kez ne
belôle.

Az iz ra e li ol tó prog ram si ke re nyo -
mán el in dult a vi ta ar ról, hogy Iz ra el -
nek kell-e a pa lesz tin tok szá má ra se -
gít sé get nyúj ta ni a jár vány el le ni vé -
de ke zés ben, és ha igen, ak kor mi lyen
kö rû le gyen ez a se gít ség. Em ber jo gi
szer ve ze tek amel lett ér vel nek, hogy
az os lói egyez mény sze rint Iz ra el nek
kö te les sé ge együtt mû köd ni a pa lesz -
ti nok kal jár vány ide jén, ezért el kel le -
ne lát ni a Pa lesz tin Ha tó sá got is vak -
ci nák kal. Má sok vi szont azt han goz -
tat ják, hogy az együtt mû kö dés nem
ter jed ki ar ra, hogy a pa lesz ti nok nak
bár mit in gyen kel le ne kap ni uk
Izraeltôl.

A lap nak nyi lat ko zó iz ra e li jár -
vány ügyi szak em be rek sze rint a jo gi
és po li ti kai vi tán túl van egy egy sze -
rûbb, egész ség ügyi ve tü le te is an nak
a kér dés nek, hogy Iz ra el se gít se-e a
pa lesz ti no kat ab ban, hogy mi nél
elôbb ol tó anyag hoz jus sa nak. Több
meg kér de zett szak em ber is azt ál lít ja:
Iz ra el ér de ke, hogy a pa lesz ti nok nál
is mi nél ma ga sabb le gyen az át ol tott -
ság. Enélkül ugyan is Iz ra el ben sem
ala kul hat ki a jár vány vis  sza szo rí tá -
sá hoz szük sé ges nyáj im mu ni tás.

Na pi rend sze res ség gel több mint
100 ezer pa lesz tin ér ke zik Iz ra el be
vagy a ciszjordániai zsi dó te le pü lé -
sek re dol goz ni. So kan át utaz nak iz ra -
e li te rü le te ken, be vá sá rol nak, csa lá -
dot lá to gat nak. Amen  nyi ben ilyen
nagy szám ban ke ve red nek a be ol tat -
lan pa lesz ti nok az iz ra e li ek kel, az ko -
moly fertôzéshullámot okoz hat még
ab ban az eset ben is, ha Iz ra el el éri a
nyáj im mu ni tás hoz szük sé ges 60-80
szá za lék kö zöt ti be ol tott sá got. Iz ra el
és a pa lesz ti nok ugyan is egy jár vány -
ügyi egy ség nek szá mí ta nak a szak-
értôk sze rint.

Az iz ra e li vé del mi mi nisz té ri um
egyik ko ráb bi ma gas ran gú
tisztviselôje sze rint Iz ra el nek biz ton -
ság po li ti kai ér de ke is fûzôdhet a pa -
lesz ti nok se gí té sé hez az ol tás ban. Ha
ez a se gít ség nem is azt je len ti, hogy
Iz ra el a sa ját készleteibôl ad jon át
nagy men  nyi sé gû ol tó anya got, más -
képp, anya gi vagy lo gisz ti kai tá mo -
ga tás sal is so kat se gít het, pél dá ul az
ol tó anyag tá ro lá sá ban.

A szakértô ar ra is fel hív ta a fi gyel -
met, hogy a Hám ász ter ror szer ve zet
ál tal uralt Gá zai öve zet ben még ne he -
zebb a hely zet. Az iz ra e li és egyip to -
mi zár lat alatt lévô Gá zá ban már az
áram el lá tás is sok szor ko moly prob -
lé mát je lent, ami az ol tó anyag hû té sét
ve szé lyez te ti. A Hám ász va ló szí nû -
leg ra ké ták kal, rob ba nó lég göm bök -
kel és a ha tár ke rí tés hez ve zé nyelt tö -
me gek kel pró bál majd nyo mást gya -
ko rol ni Iz ra el re an nak ér de ké ben,
hogy ol tó anyag jut has son be az öve -
zet be. A biz ton ság po li ti kai szakértô
sze rint Iz ra el nek itt oko san kell ját -
sza nia.

ket ke re sett föl és iz ra e li ak ti vis ták -
kal és vezetôkkel ta lál ko zott. A
Saraka cso port tag jai a nem zet kö zi
holokauszt-emléknap al kal má val
online kon fe ren ci át tar tot tak, hogy
meg em lé kez ze nek az ál do za tok ról és
kö zös ak ció ter vet ala kít sa nak ki az
an ti sze mi tiz mus el le ni harc ban.
Hoz zá juk csat la koz tak ame ri kai, eu -
ró pai és iz ra e li részvevôk.

Amit Deri, a cso port ala pí tó ja nyi -
lat koz ta: Mi köz ben a nyu ga ti vi lág -
ban élô zsi dók és más val lá sú ak az
is ko la pad ban ta nul nak a soáról, az
arab or szá gok ban a holokausztta-
gadás az el fo ga dott nor ma – Irán ban
vagy Sza úd-Ará bi á ban élô ba rá ta im
so ha sem hal lot tak a zsidóüldö-
zésekrôl.

„A holokauszt is me ret len
tör té net a Kö zel -Ke le ten”

Ruvén Rivlin iz ra e li el nök is fel -
szó lalt az online ese mé nyen. El -
mond ta, mi lyen meg in dí tó volt ta -
pasz tal ni a különbözô val lá si fe le -
ke ze tek hez tar to zó fi a ta lok esz me -
cse ré jét. A de cem be ri iz ra e li kör -
uta zás so rán a Saraka 50 vezetôje
lá to ga tott el a Jad Vasembe. Ez út tal
holokauszttúlélôk és Iz ra el, va la -
mint az öböl-men ti ál la mok if jú sá gi
vezetôi – zsi dók, mosz li mok, ke resz -
té nyek, drú zok – vir tu á lis ta lál ko zó -
já nak le het tünk ta núi, akik egy sé ge -
sen nyil vá ní tot ták ki: so ha töb bé! –

tet te hoz zá. A vi lág jár vány le zár ta a
ha tá ro kat és el sza kí tott ben nün ket
egy más tól, de egy ben em lé kez te tett
ar ra, hogy mind nyá jan az em be ri -
ség ré szei va gyunk, és együtt kell
meg küz de nünk ez zel a ki hí vás sal.
Saj nos a pandémia nyo mán több 
ös  sze es kü vés-el mé let is láb ra ka -
pott, és so ka sod nak a zsi na gó gák és
zsi dó in téz mé nyek el le ni me rény le -
tek. Rivlin ar ra hí vott fel: az or szá -
gok azon le gye nek, hogy a So ha
töb bé! fo ga dal mat mind egyi kük te -
gye ma gá é vá. Ez elérhetô az IHRA
an ti sze mi tiz mus-de fi ní ci ó já nak al -
kal ma zá sá val, az an ti sze mi tiz mus és
a ra di ká lis gyû lö let ví ru sá nak ki ir -
tá sá val, a zé ró to le ran cia meg hir -
de té sé vel az an ti sze mi tiz mus sal, a

rassz iz mus sal és a szélsôséges-
ségekkel szem ben.

„Már nem vagy tok egye dül”
Ve ra Kriegel, Ausch witz túlélôje

megrendítô tör té ne tet mon dott el ar -
ról, hogy iker test vé ré vel, Ol gá val
ho gyan let tek dok tor Mengele kí sér -
le ti ala nyai. Be szé dét Szálem alej-
kum! kö szön tés sel kezd te, majd így
foly tat ta: Kí noz tak, szen ved tem, úgy
bán tak ve lem, mint egy ma jom mal.
Oda lett büsz ke sé gem, ön tu da tom –
az A26946 szá mú fo goly let tem, ezt
te to vál ták a ka rom ra. Ve ra és Ol ga
hat éve sek vol tak, ami kor 1942-ben
peszách ide jén a ná cik el hur col ták
ôket cseh szlo vá ki ai ott ho nuk ból. A
csa lád negy ven tag ja vé gez te a gáz -
kam rák ban.

Amjad Taha, a Saraka társ ala pí -
tó ja azt vá la szol ta Ve ra Kriegelnek,
hogy Bahreinben és min den bé két
szeretô em ber szí vé ben ott hon ra ta -
lált, és sür get te, hogy az arab vi lág -
ban az is ko lai tan anyag ré sze ként
sze re pel jen a ná ci zsi dó ül dö zés.
Hoz zá csat la ko zott a sza úd-ará bi ai
Majid Al-Sarrah: Bé két és sze re te -
tet hir de tünk; egy más test vé rei va -
gyunk, együt te sen rassz iz mus tól és
gyûlölettôl men tes vi lá got épít he tünk
föl. A bahreini Masael al-Semeri azt
üzen te Iz ra el nek és a zsi dók nak: Már
nem vagy tok egye dül.

Kriegel örö mét fe jez te ki an nak
hal la tán, hogy arab vezetôk gaz da gí -
ta ni kí ván ják tu dá su kat a múlt ról, és
azt mond ta: Bol dog és meg ha tott va -
gyok, mind nyá ja to kat ölel lek.

Az ese mé nyen a Saraka meg hir -
det te öt pont ból ál ló cse lek vé si ter vét
az an ti sze mi tiz mus vis  sza szo rí tá sá -
ra: a holokauszt tu da to sí tá sa az ok ta -
tás ban, val lá sok kö zöt ti pár be széd,
az IHRA an ti sze mi tiz mus-de fi ní ci ó -
já nak el fo ga dá sa, az online an ti sze -
mi tiz mus el le ni küz de lem, és a
bojkottmozgalom Iz ra el delegi-
timálására irá nyu ló tö rek vé sé nek
meg aka dá lyo zá sa.

Deri le szö gez te: Ezt a lehetôséget
az Áb ra hám-egyez mény kí nál ta föl
ne künk, és na gyon re mél jük, hogy to -
váb bi ha son ló ese mé nyek re a
jövôben is adó dik al ka lom. Be je len -
tet te, hogy a Saraka az idei jom
hásoá al kal má ból lá to ga tást szer vez
arab if jú sá gi vezetôknek Auschwitz-
Birkenauba.

JNS – Bassa Lász ló / Szom bat

szá zak vesz nek részt. A kiérkezô rendôröket meg -
tá mad ják, azok pe dig, né hol el ve szít ve az ide ge ik
fe let ti ural mat, ala po san hely ben hagy ják a rend -
bon tók fôkolomposait.

Az or szá got kor mány zó ko a lí ci ó ban részt vevô
ultraortodox képviselôk túl ka pá sok kal vá dol ják a
rend fenn tar tó erôket.

A má sik, vi lá gi ol dal sem min dig ta nú sít a hely -
zet ko moly sá gá nak megfelelô fe gyel met. A ja nu -
ár ban szo kat la nul me leg, nap sü té ses hét vé gén fi -
a ta lok tö me gei gyûl tek ös  sze a ten ger par ton és a
par kok ban. Tá vol ság tar tás, maszk vi se lés eszük -
ben sincs.

A rendôrség lé nye gé ben mind két eset ben te he -
tet len.

Gôzerôvel fo lyik a la kos ság be ol tá sa a Pfizer-
Biontech vak ci ná val. Ma reg ge li köz lés sze rint
2,7 mil lió iz ra e li ál lam pol gár kap ta meg az elsô,
1,4 mil lió a má so dik adag in jek ci ót.

A koronavírus-fertôzés azon ban gyor sab ban
ter jed, mint az ol tás. Az or szá gos jár vány hely zet
hi te les mérôszámai az az nap nyil ván tar tott sú lyos
be te gek, il let ve a jár vány kez de te óta elhalálozot-
tak szá ma. Mai adat: 1207 sú lyos be teg, kö zü lük
324 lélegeztetôgépre szo rul. A jár vány kez de te
óta ös  sze sen 4539 sze mély halt be le a SARS-
CoV-2 COVID-19 ví rus szövôdményeibe.

Az úgy ne ve zett brit mu táns je len leg a fer-
tôzések fe lé ért felelôs. A ko ráb ban is mert faj tá nál
ag res  szí veb ben ter jed, ami le las sí tot ta a ko ráb ban
ígé re tes ja vu lást. Az el múlt na pok ban azt is kö -
zöl ték, hogy ez a mu táns gye re ke ket és
serdülôkorúakat is meg tá mad. Hat ál la po tos asz -
 szony is életmentô ke ze lés re szo rult, ugyan csak a
brit va ri áns mi att.

A cél a nyáj im mu ni tás, amely a la kos ság 65-70
szá za lé kos át ol tott sá gá val érhetô el (amitôl még
mes  sze tar tunk). Ez le egy sze rû sít ve azt je len ti:
an  nyi em ber lett be olt va, hogy az ut cán, az üz let -
ben, a hi va tal ban nincs már kitôl el kap ni a ví rust.

Az óv in téz ke dé sek je gyé ben le zár ták a loddi
Ben Gurion repülôtér for gal mát úgy az Iz ra el be,
mint az Izraelbôl ki fe lé tar tó já ra tok szá má ra. El -
lent mon dá sos, hogy ez a ma gán gé pek re nem vo -
nat ko zik.

A szá raz föl di határátkelôket is le zár ták Jor dá -
nia, il let ve Egyip tom felôl. A Jor dán fo lyón
átívelô Allenby hí don foly ta tó dik az átmenô for -
ga lom Jor dá nia és a Pa lesz tin Au to nó mia te rü le te
kö zött.

A ja nu ár 31-ig meg hir de tett szi go rí tott zár la tot
a jár vány hely zet stag ná lá sá ra va ló te kin tet tel
meg hos  szab bí tot ták. Az in dok a sú lyos ál la pot ban
lévôk szá má nak vál to zat la nul ma gas, 1200 kö rü li
szá ma. Az egész ség ügy már is egy újabb, már ci u -
si, ne gye dik zár lat tal ri o gat, amen  nyi ben a jár -
vány mu ta tói nem ja vul nak lé nye ge sen.

A leg több vi ta a zár lat maj da ni fel ol dá sá nak
mód já val és üte mé vel kap cso la tos. Az egész ség -
ügyi felelôsök igen las sú, fo ko za tos ki lé pést kö -
ve tel nek.

Elsôként az is ko lai ok ta tás in dul na be, majd a
ke vés al kal ma zot tat fog lal koz ta tó hi va ta lok és
mun ka he lyek, ez után a ki sebb üz le tek, aho vá egy -
szer re csak egy vevô lép het ne be, ezt követôen a
kul tu rá lis in téz mé nyek, leg vé gül a pi a cok és a
plázák nyit hat ná nak.

Hal mos Lász ló



ÚJ ÉLET 51998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLET 52021. FEBRU ÁR 15.



ÚJ ÉLET6 1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET6 2021. FEB RU ÁR 15.

A Ko vács
Nincs, nem le het olyan ol va sónk,

aki ne is mer né Ko vács Gá bor írá -
sa it. Gál Ju li kolléganônk ar ra
kér te ôt, mu tas sa be ön ma gát, mit
mi lyen for rá sok ból me rít, ho gyan
ké szí ti min dig ol vas má nyos Zsi dó
Vi lág hír adó ját. Íme.

Új ság írói kap cso la tom az Új Élet -
tel mint egy húsz év vel ezelôtt
kezdôdött. Elôször egyes or szá gok
ke vés sé is mert zsi dó kö zös sé ge i nek
a történetérôl és a jelenérôl ír tam
cik ke ket (Ku ba, Ve ne zu e la, Kí na,
Tö rök or szág, Belarusz stb.). La tin-
Ame ri ká hoz kü lö nö sen von zó dom,
mert négy évig Pe ru ban vol tam ki -
kül de tés ben, de jól is me rem a
környezô or szá go kat is. A sors úgy
hoz ta, hogy év ti ze dek kel késôbb a
ki seb bik fi am is azon a kon ti nen sen,
Me xi kó ban dol go zott, és az egyik
uno kánk is ott szü le tett.

Az Új Élet ben az elsô ál lan dó ro -
va tom a Kül föl di Kitekintô volt, ami
2007 és 2009 kö zött rend sze re sen
meg je lent. A Zsi dó Vi lág hír adót
pon to san tíz év vel ezelôtt in dí tot tam
el Kar dos Pé ter fôszerkesztô úr ja -
vas la tá ra, és je len leg már a 125.
„szám nál” tar tunk. Az anya gok ös z -
sze ál lí tá sá nál nagy se gít sé gem re
van, hogy szá mos hír por tál lal ál lan -
dó kap cso lat ban va gyok, és több kül -
föl di új sá got is rend sze re sen ol va -
sok. Egy né hány so ros hír meg írá sa
azon ban gyak ran hos  szabb idôt vesz
igény be, mert sze re tek a té má ról
rész le te seb ben is tá jé ko zód ni. Pél dá -
ul egy adott or szág ban/vá ros ban
hány zsi dó élt a má so dik vi lág há bo -
rú elôtt, il let ve a vész kor szak után,
vagy meg pró bá lom job ban meg is -
mer ni a zsi dó kö zös ség nek vis  sza -
adott egy ko ri zsi na gó ga tör té ne tét. A
Covid-19 jár vány kö vet kez té ben a
kö zös sé gi te vé keny ség min de nütt le -
szû kült, és ál ta lá ban a di gi tá lis tér -
ben zaj lik. Ezért egy re ne he zebb új
és ér de kes in for má ci ók hoz jut ni.

Elôfordult, hogy va la me lyik írás ra
vis  sza jel zést is kap tam. Daniel
Kersffeld ecu a do ri tör té nész-po li to -
ló gus nak meg je lent egy köny ve a

Ami kor azt mon dom, hogy Ve len cét szép vá ros nak tar tom, és a pon tos -
ság ked vé ért hoz zá te szem, hogy „nem vol tam ott”, ak kor ta lán feltehetô,
hogy bi zo nyos elôismeretek alap ján mon dom, amit mon dok, tán van né -
mi tá jé ko zott sá gom e vá ros ról. Nyil ván lát tam ké pe ket, fil met, olyat is,
ame lyet ide gen for gal mi cél lal ké szí tet tek (at tól még nem rú tabb va la mi,
hogy a szép nek te kin tett ré sze it fog lal ják ös  sze), de olyat is, mely ép pen
a gond ja it mu tat ja be (vé de ke zés az egy re emelkedô víz szint tel, az új sze -
rû mér nö ki gát rend szert, mely egyi de jû leg kí ván ja vé de ni a vá rost és a
par ti vi zek ál lat vi lá gát, vagy pél dá ul a vá ros mû köd te té sé nek, az épü le -
tek megôrzésének egy re ne he zebb gond ja it, az egy re drá gább in gat lan -
árak mi att las san ki szo ru ló, de még is csak a vá ros ban dol go zó ôslakosság
uta zá si prob lé má it, stb.). Egy vá ros szép sé ge, vagy akár mi lyen sé ge még -
is csak rész ben a vá ros je len le gi ál la po ta i nak ös  szes sé ge. Ve len ce fo gal -
má hoz hoz zá tar to zik az önál ló vá ros ál lam sa já tos lég kör ének tör té nel mi,
iro dal mi és min den egyéb kul tu rá lis ve tü le te. Ha feltételezhetô, hogy a
má sik ezekrôl ren del ke zik va la mi lyen is me ret tel, ta lán megengedhetô ne -
ki, hogy ki mond ja; igen, ez a vá ros szép.

Mert az, hogy va la mi szép, nem je len ti, hogy tö ké le tes, a szép ben ben -
ne van az esendôség és mú lan dó ság, sôt az eset le ges ség is. A leg csú -
nyább ar cot egy át su ha nó mo soly, egy cin kos te kin tet, a gyö nyör, vagy a
fáj da lom szép pé, kí vá na tos sá, ked ves sé, vagy akár irígylésre mél tó vá is
te he ti. A szép ség te hát min dig a szemlélôben van.

Ké pe sek va gyunk-e meg lát ni, ez a kér dés. Ha egy mál la do zó ház fal fir -
ká já ban fel tud juk idéz ni gye rek ko run kat, egy om la do zó lépcsôház
savanyúkáposzta sza gá tól eszünk be tud jut ni egy haj da ni va sár na pi ebéd
han gu la ta, ak kor ta lán hi te le sen be tud juk jár ni a Dó zse-pa lo ta és az
Ólom bör tön mö göt ti kis ut cá kat, a prá gai óvá ros si ká to ra it, tör té ne te ket
tu dunk fel idéz ni, egy-egy épü let mel lett, a kép ze let be li fa la kat
ismerôsként símogatva meg.

Mert nem más az em ber se, mint egy vá ros. Is mer het jük egy mást akár -
mi óta, de meg csak szo rult sá gunk ban, szük ség ese tén. Kön  nyû do log
mo so lyog va sé tál ni, ne he zebb meg áll ni, és a má sik sze mé be néz ni. Va ló -
ság és kép ze let. Mi a va ló ság? Amit lá tok, amit ér zek? De hát mit lá tok,
mit ér zek? Lá tok egy ar cot, egy ala kot, ér zek egy csó kot, egy öle lést. Ez
a va ló ság? Az nem va ló ság, amit gon do lok ró la? Amit ô gon dol ró lam?

Most át ölel, hol nap tán el for dít ja fe jét, ha ész re vesz. Most ked ves, hol -
nap tán el árul, vesz tem re tör. Bíz ha tok-e ben ne? 

Szá mít ha tok-e rá? Rá bíz ha tom pén ze met, rá bíz ha tom az éle te met? Ez
va ló ság, vagy kép ze let? Nem e kép ze let a va ló ság, és amit va ló ság nak ér -
zünk csu pán il lú zió? Nem be fo lyá sol ja-e mai ér zék le te i met a hol na pi
vissza te kin tés elôérzete? Ba rát ság, meg bíz ha tó ság, be csü let, ön ér zet,
mind ez va ló ság, vagy kép ze let?

„...Végighúztam uj ja mat a kôhíd ér des pár ká nyán, be szív tam a ten ger
felôl érkezô hûs pá rát, és a gáz lám pák fény kö rén át sé tá ló pá ro kat lát va
meg érez tem, igen, itt hon va gyok.”

Mojzes Ivrat ro va ta
A kôhíd pár ká nya

or mány nak az Eu ró pá ból me ne kül tek
be fo ga dá sá val kap cso la tos 1933–45
kö zöt ti po li ti ká já ról, amirôl a mé di á -
ból ér te sül tem. A Zsi dó Vi lág hír adó -
ban meg je lent rö vid is mer te tést el -
küld tem a szerzônek, aki ezt pub li -
kál ta. Kap cso la tunk az óta is meg ma -
radt. Az ar gen tin nagy kö vet egy ta -
lál ko zónk so rán meg kö szön te, hogy
tá jé koz tat tam az ol va só kat ar ról a
filmrôl, amely be mu tat ja a Ke let-Eu -
ró pá ból ér ke zett zsi dók ál tal a 19.
szá zad vé gén ala pí tott Moses Ville
la kó i nak, a „zsi dó gauchóknak” a
tör té ne tét. Roman Kowalski volt len -
gyel nagykövettôl is kap tam vis  sza -
jel zést, aki a Frankel-zsinagógába is
el lá to ga tott. A tö rö kök nek tet szett,
hogy fog lal koz tunk a zsi dó val lá si és
kul tu rá lis örök ség megôrzéséért foly -
ta tott te vé keny sé gük kel.

Kö zép is ko lás ko rom óta új ság író
akar tam len ni, de a szán dé kom csak
hos  szas kitérôvel si ke rült. Az öt ve nes
évek ele jén el vé gez tem a MÚOSZ új -
ság író-is ko lá ját, de a mé di á ban va ló
el he lyez ke dé sem nem jött ös  sze.
Mun ka he lyem, a Me di cor Mû vek a
Mû sza ki Egye tem re ja va solt, me lyet
si ke re sen el vé gez tem, és 1962-ben
vil la mos mér nö ki dip lo mát sze rez tem.
Több év ti ze den ke resz tül különbözô
be osz tá sok ban a kül ke res ke de lem ben
dol goz tam, és a vi lág szá mos or szá gá -
ban meg for dul tam. Ered mé nyes mun -
ká mért több ször ki tün tet tek.

Ré gi ál mom hoz, az új ság írás hoz
csak a rend szer vál tás után tud tam
vis  sza tér ni. 1995 és 2006 kö zött A
Sza bad ság he ti lap, 2006 és 2011 kö -
zött a Tám pont kül po li ti kai szer-

kesztôje vol tam. Ezek ben az évek -
ben mint egy öt száz cik ket ír tam. A
Sza bad ság tól a lap irány vo na lá ban
és a szerkesztôség ös  sze té tel ében
tör tént vál to zá sok mi att tá voz tam.
2015 óta rend sze re sen meg je len nek
az írá sa im a Le Monde Diploma-
tique fran cia fo lyó irat ma gyar ki -
adá sá ban, ame lyek ben elsôsorban a
la tin-ame ri kai or szá gok kal fog lal ko -
zom. Ke vés sé is mert, hogy Uru -
guay ban mû kö dött egy „ma gyar”
hit köz ség is, amely nek a mon te vi de -
ói In de pen den cia rá di ó ban he ti mû -
so ra volt. Éve kig én vol tam az adás
bu da pes ti tu dó sí tó ja. Különbözô
pub li ká ci ó im je len tek meg több ha -
zai és kül föl di fo lyó irat ban. Tag ja
va gyok a MÚOSZ Kül- és Biz ton -
ság po li ti kai, va la mint Tu risz ti kai
Szak osz tá lyá nak. A – je len leg
szünetelô – szak osz tá lyi prog ra mok
lehetôséget ad tak a kül föl di dip lo -
ma ták és új ság írók vé le mé nyé nek
meg is me ré sé re is.

A val lá si szo ká so kat jól ismerô
neo lóg csa lád ban szü let tem. Szü le im
a nagy ün ne pe ken be zár ták az üz le tü -
ket és el men tek a temp lom ba. Gyer -
mek ko ro mat ne héz évek ben él tem
meg. A mai na pig nem fe lej tet tem el,
hogy ti zen két éves di ák ként 1944.
áp ri lis 5-én sár ga csil lag gal a ka bá to -
mon el men tem a Werbôczy (je len leg:
Petôfi) gim ná zi um ba, hogy a lé gi tá -
ma dás ok mi att fél be sza kí tott tan év
vé gén át ve gyem a bi zo nyít vá nyo mat.
Jól em lék szem ar ra is, hogy osz tály -
tár sa im kö zül kik mu tat tak szo li da ri -
tást irán tam, és kik for dul tak el
tôlem. A leg na gyobb meg pró bál ta -
tást jelentô idôszakot édes anyám mal
együtt a get tó ban vé szel tük át. Édes -
apám és több kö ze li ro ko nunk a
holokauszt so rán pusz tult el.

Csa lá dunk ha gyo má nyo san a
Bocs kai úti zsi na gó gá hoz kötôdött.
1945. ok tó ber 6-án ne kem volt az
elsô bár micvám a fel sza ba du lás után
új ra meg nyi tott temp lom ban, ahol
Benoschofsky Im re fôrabbi vé gez te
a szer tar tást. Em lé ke im ré sze, hogy
egy chanukkai ün nep sé gen itt is mer -
ked tem meg a fe le sé gem mel, aki vel
kö zel hat év ti ze de élünk együtt. A
hívek meg fo gyat ko zá sa és a zsi na gó -
ga el adá sa mi att a kö zös ség val lá si
éle te a múlt szá zad hat va nas éve i nek
közepétôl a Kár olyi Gás pár té ri
temp lom ban foly ta tó dott. 

Az Új Élet ben több írá som je lent
meg a Bocs kai úti zsi na gó ga és kö -
zös sé ge történetérôl, amely nek va ló -
szí nû leg én va gyok az egyik utol só
még élô ta nú ja. Kezdeményezôje
vol tam a TIT Stú di ó vá át ala kult épü -
let be já ra tá nál a soá 60. év for du ló ján
Kar dos Pé ter fôrabbi ál tal fel ava tott
em lék táb la lé te sí té sé nek. Mint egy ti -
zen öt év vel ezelôtt Lágy má nyos ról
át iga zol tam a la ká sunk hoz kö ze leb bi
Frankel kör zet be. A kö zel múlt ban a
kile elöl já ró já vá, va la mint a Mazsi-
hisz és a BZSH vá laszt má nyá nak
tag já vá vá lasz tot tak.

A rend szer vál tást követô évek ben
ak tí van részt vet tem a Mazsike te vé -
keny sé gé ben a szom ba ti klub es ték
prog ram ja i nak egyik szervezôjeként.
Meg hí vott ven dé ge im vol tak:
Schweitzer Jó zsef, Fe ke te Já nos,
Ger gely Ág nes, Far kas Ber ta lan,
Berecz Já nos, Bogyai Ka ta lin, Lé vai
Ka ta lin és má sok.

Sza bad idômben gyak ran fog lal ko -
zom a 20. szá zad tör té ne té vel, ezen
be lül fi gye lem mel kí sé rem a ko ra be -
li saj tó sze re pét. Hob bi ként ér de kel a
pol gá ri re pü lés, és ko moly gyûj te mé -
nyem van az elsôsorban an gol nyel -
ven megjelenô szak iro da lom ból.

Két fi unk és hat uno kánk van. A
leg na gyobb 26, a leg ki sebb egy éve
szü le tett. Nagy prob lé mát je lent,
hogy a je len le gi jár vá nyos idôszak
meg ne he zí ti a sze mé lyes ta lál ko zá -
so kat, amit azon ban a tech ni ka egy
ki csit eny hít. Sze re tek na gyo kat sé -
tál ni, amit most vis  sza kell fog ni. A
nya rat gár do nyi hét vé gi há zunk ban
töl töt tük, ahol több volt a moz gá si
lehetôség. A ker ti mun ka min dig fel -
üdü lést je lent, és gyak ran ha szon nal
is jár. A múlt év ben mint egy hat van
ki ló al mánk ter mett. 

2012-ben a Mû sza ki és Gaz da ság -
tu do má nyi Egye tem arany dip lo má -
val tün te tett ki. Ta valy meg kap tam a
MEASZ Rad nó ti ról el ne ve zett anti-
rasszista dí ját.

cím zett le vél lé nye ge az, hogy a
Rabbitesület sze rint a ki lé pett vagy
tag sá gu kat fel füg gesz tett rab bik nem
ke rül tek ki a Tes tü let jog ha tó sá ga
alól.

Tisz telt Vezetôség, Tisz telt Elöl -
já ró ság!

Markovics Zsolt fôrabbi úr nak a
kö zös Mazsihisz-BZSH vezetôségi
ülé sen el hang zott drá mai be je len -
té sét a Rabbitestületbôl va ló
kilépésérôl a következô na pok ban
a kül föl di és ha zai saj tó ban meg je -
lent cik kek fé nyé ben kor rekt nek,
elôremutatónak tart juk, a tag sá ga
fel füg gesz té se megfelelô és el vár -
ha tó lé pés volt.

Rad nó ti Zol tán fôrabbi úr olyan
testületbôl lé pett ki, mely nek hosz -
 szú évek óta nem is volt tag ja,
ebbôl adó dó an ér de mi mun kát a
tes tü let ben nem vég zett. En nek
tük ré ben nyi lat ko za ta ért he tet len,
mi több, visszatetszô.

Fináli Gá bor rab bi úr stá tu sza
már ko ráb ban fel füg gesz tés re ke -
rült a Rabbitestületben. A zsi dó
rabbinikus iro da lom nagy ja i nak
sem mi be vé te le és ki gú nyo lá sa mi -
att, va la mint Izraelrôl va ló igen -
csak de ho nesz tá ló írá sai nyo mán a
tes tü let több sé gi sza va zat tal a ren -
del ke zé sé re ál ló leg sú lyo sabb esz -
közt al kal maz ta, s tag sá gát fel füg -
gesz tet te.

Radvánszki Pé ter nem neo lóg
rab bi.

Tá jé koz ta tás a Rabbitestület ha tá ro za ta i ról
Nincs más út, mint a transzparencia, és a nyil vá nos ság tel jes be vo ná sa

– ol vas ha tó ab ban a ha tá ro zat ban, ame lyet a Rabbitestület jut ta tott el
hon la punk hoz. A tes tü let há rom té ma kap csán ho zott ha tá ro za to kat.

1. Re form kö zös sé gek fel vé te le a Mazsihiszbe 
A Mazsihisz a ma gyar neo lóg fe le ke zet, hi va ta lo san egy ház, a ma ga egy sé -

ges rend szer be fog lalt hit el ve i vel és vi lág né ze té vel. A re form hit köz sé gek hit -
el vei és vi lág né ze te több pon ton fel old ha tat la nul el tér a neo lóg val lás fi lo zó fi -
á tól. Szo ká sa ik, az ál ta luk kö ve tett ri tu á lis gya kor lat, a zsi dó ság de fi ní ci ó ja,
egész val lá si éle tük is gyö ke re sen el tér az ál ta lunk, neo ló gok ál tal val lott és
kö ve tett elvektôl, gya kor lat tól, val lá si élettôl. Ezen vi lá gos ér vek és az egy -
há zak ról szó ló tör vény ide vá gó pas  szu sa alap ján a Rabbitestület sem mi lyen
mó don nem lát lehetôséget a re form moz gal mak Mazsihiszhez va ló csat la ko -
zá sá ra, még tár sult tag ként sem. 

2. Bész Din – a ma gyar or szá gi neo lóg rabbinikus bí ró ság mû kö dé se
A Rabbitestület Áv Bész Dint vá lasz tott, s ez zel a tes tü let át ad ta a Bész Din

ös  sze hí vá sá nak jo gát az Áv Bész Din nek. Ezen ak tus sal az Áv Bész Dint ter -
he li a ki zá ró la gos felelôsség a Bész Din tag ja i nak ki vá lasz tá sá ért. Ez azt is je -
len ti, hogy Bész Dint csak és ki zá ró lag az Áv Bész Din hív hat ös  sze, il let ve
aka dá lyoz ta tá sa ese tén e jo got ese ti jel leg gel át ad hat ja az ál ta la ki vá lasz tott
rab bi nak. Min den más Bész Din ér vény te len, és dön té sei nem jog sze rû ek.

3. Vi lág saj tó ban meg je lent hí rek ki vizs gá lá sá nak ké ré se a Mazsihisz
igaz ga tó já tól

Tisz telt Igaz ga tó úr! 
Az el múlt na pok ban hé ber és an gol nyel vû zsi dó fo lyó irat ok ban meg je lent,

majd szá mos ma gyar saj tó or gá num ál tal is át vett cik kek ben sú lyos vá dak ér -
tek két neo lóg rab bit. Min den kor ban a kö zös ség fel ada ta, hogy rab bi jai, val -
lá si vezetôi er köl csi leg megkérdôjelezhetetlenek le gye nek. A Rabbitestület
egy ön te tû ha tá ro za ta alap ján nyo ma té ko san meg kér jük az ügy ve ze tést, hogy
azon na li ha tál  lyal, hi va ta lo san kezd je meg az ala pos vizs gá la tot, s ar ról a
Rabbitestület mel lett a köz vé le ményt is tá jé koz tas sa. A Mazsihisz meg íté lé se
az el múlt hó na pok so rán vég te le nül ne héz hely zet be ke rült. Nincs más út,
mint a transzparencia, és a nyil vá nos ság tel jes be vo ná sa. Eze ket a fo lya ma to -
kat meg kell ál lí ta ni és tisz táz ni kell a felmerülô ös  szes vá dat.

Kar dos Pé ter, Rabbitestület al el nö ke
Frölich Ró bert, or szá gos fôrabbi

Ró na Ta más, Rabbitestület el nö ke 
Schönberger And rás, Rabbitestület al el nö ke

A Mazsihisz re a gá lá sa sa ját hon lap ján
Az em lí tett transzparencia szel le mé ben tá jé koz tat juk ol va só in kat,

hogy a je len le gi Rabbitestületet a Mazsihisz ve ze té se nem te kin ti le gi tim -
nek, az alá írók kö zött szereplô Ró na Ta más pe dig már nem áll a
Mazsihisz al kal ma zá sá ban.

Kilépôk, felfüggesztôk, maradók
Ceterum censeo: az Alap sza bály

42/1 és a 3/1(a) pa ra gra fu sa fog lal -
ko zik a Rabbitestület jo ga i val és
kö te le zett sé ge i vel. A tes tü let mun -
ká ja e pa ra gra fu sok sze rint
kérhetô szá mon a rab bi kon, ám
ugyan úgy szá mon kérhetô a vi lá gi
ve ze té sen, ha az Alap sza bály ban
rög zí tett jo ga ink gya kor lá sát nem
te szik lehetôvé. A ki lé pett vagy
tag sá gu kat fel füg gesz tett rab bik
fen ti ek sze rint nem ke rül tek ki a
Tes tü let jog ha tó sá ga alól.

Min den jót kí ván va:
A Rabbitestület vezetôsége 

***
A fön ti Facebook-posztot a

Rabbitestület a következô bevezetô-
vel tet te köz zé: ,, Nem oly rég ki lé pett
a testületbôl, il let ve fel füg gesz tet te tag -
sá gát né hány rab bi. A Mazsihisz hon -
lap ján ol vas ha tó volt mind nyá juk ezt
indokló le ve le. A tes tü let kér te, hogy
re ak ci ó ját szin tén te gyék elérhetôvé a
hon la pon, ez a mai na pig nem tör tént
meg. Kény te le nek va gyunk a hallgat-
tassék meg a má sik fél is el ve alap ján
itt köz zé ten ni vá la szun kat.”

Ez zel kap cso lat ban tisz te let tel je -
lez zük a Rabbitestületnek, hogy eb -
ben az ügy ben sem a hon lap
szerkesztôi, sem a kom mu ni ká ci ós
osz tály ve ze té se nem ka pott sem mi -
lyen meg ke re sést. A ha son ló fél re ér -
té sek megelôzése ér de ké ben tisz te -
let tel új ra fi gyel mük be ajánl juk Köz -
le mény ro va tun kat, va la mint e-mail-
címünket: kommunikacio@mazsi-
hisz.hu.

(Folytatás az 2. oldalról)

Meghalt a sádchen
Szomorúan tudatjuk, hogy Mészáros

Gézáné, a mindannyiunk által tisztelt és sze-
retett Györgyi asszony életének 95. évében
családja körében elhunyt. A gyászoló család.

*
Györgyi asszony. Idôsebb olvasóink a

60-as, 70-es években már rendszeresen
találkozhattak nevével, mégpedig egyetlen
rovatban, a házassági hirdetések között.
Sádchen, matchmaker, házasságközvetí-
tô. Foglalkozásának három neve egyetlen
jelentésben. Hogy hányan köszönhették
neki boldog éveiket, évtizedeiket, arról
gyakran adtunk hírt lapunkban.

Drága Györgyi asszony! Isten hosszú élettel ajándékozott meg, ez volt
a jutalmad áldásos tevékenységedért.

Nyugodj békében!
Új Élet
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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 4800 Ft

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

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

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

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

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

Nyom dai mun kák:

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

ISSSN 0133-1353

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

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

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

Idôsgondozást, gye rek fel ügye le tet
vál la lok: 06-20-241-9450, 06-30-284-
2165.

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze lés
Bu da pes ten! Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák!
Dr. Bí ró An na, Lôrincz Pé ter, 06-70-
383-5004.

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, 06-70-505-
5620, 

24 órás há zi ápo lást vál lal nyug dí -
jas ápolónô nagy gya kor lat tal (fekvô-
beteg, pe len ká zás, sztóma stb.). Re fe -
ren cia van. 06-20-211-8688.

Nem ze dék megy és nem ze dék jön,
de a föld fönn áll örök ké. (Kohelet 1.
4.)

Meiszinger Ist ván, a le gen dás
Dob ut cai kó ser üz let emblema-
tikus alak ja, kó ser sá gi felügyelô, a
ma gyar or szá gi or to dox kö zös ség
meg be csült tag ja évek óta Nyír -
egy há zán él. Ott be szél ge tett ve le
So mos Pé ter a hit köz ség és az or to -
do xok sa já tos sá ga i ról, megítélé-
sérôl.

Gye rek ként hal lot tam, hogy az
or to do xok ná lunk szi go rúb ban
tart ják a val lást, és so kat tud nak
ró la (a „ná lunk szi go rúb ban” ön -
ma gá ban nem so kat je len tett, mert
mi, an nak el le né re, hogy meg tar -
tot tuk Nyír egy há zán az ös  szes ün -
ne pet, elég la zán ke zel tük a ha gyo -
má nyo kat), in nen ered he tett az
irán tuk ér zett tisz te le tem. Azt vi -
szont csak nem rég tud tam meg,
hogy a bu da pes ti or to dox hit köz -
ség vidékrôl oda ke rült tag ja i nak
kö szön het te a lé tét. Meiszinger Ist -
ván me sél te, aki so ká ig egy volt
kö zü lük, mielôtt nyug díj ba ment
és vis  sza köl tö zött szülôvárosába.

1992 ele jén ke rül tem Nyír egy há -
zá ról Bu da pest re, 97-ben pe dig a Pá -
va ut cai körzettôl az or to dox hit köz -
ség hez, amely nek ak kor még jól
mûködô, ak tív kö zös ség ként te kin té -
lye és sú lya volt a ma gyar or szá gi
zsi dó ság ban. Má ra el öre ge dett a tag -
ság, so kan meg hal tak, a lét szám mal
együtt a hit köz ség sú lya is csök kent.

Mû köd tet egy kó ser ét ter met,
egy hús bol tot, egy élel mi szer bol -
tot, mû köd tet egy mikvét, bár azt
csak né hány em ber hasz nál ja.
Mind ez azon ban már alig ha son lít
a ki lenc ve nes évek bu da pes ti or to -
do xi á já hoz.

Bu da pes ti, mon dom, bár em lé ke -
ze tem sze rint tôsgyökeres fôvárosi
mind ös  sze kettô volt köz tünk, ká bé
száz em ber kö zött, a töb bi mind
vidékrôl ke rült oda: Észak ke let-Ma -
gyar or szág ról, Kár pát al já ról, Er dély
különbözô részeirôl.

Ma a ki lenc ve nes évek lét szá má -
nak a fe lé re, 50-60 fôre te szik a
pes ti or to do xok szá mát. Ez re á lis -
nak tû nik?

A tör té nel mi hû ség hez hoz zá tar to -
zik, hogy akik a ki lenc ve nes évek ben
az or to do xi á hoz jár tak imád koz ni
vagy ott vol tak ta gok, nem mind vol -
tak egytôl egyig a pri vát élet ben is
streng (jid dis, je len té se: szi go rú an)
or to do xok. Volt, aki azért csat la ko zott
hoz zánk, mert a neo ló gok hoz nem
akart jár ni. Az zal együtt ná lunk al kal -
maz kod nia kel lett, ar ról szó sem le he -
tett, hogy mond juk imád ko zás köz -
ben ki megy és rá gyújt, vagy au tó val,
vil la mos sal ér ke zik a zsi na gó gá ba.

Deutsch Ró bert
lett az or to do xia

el nö ke
Deblinger Edu árd kö zel nyolc év

után tá vo zik a Ma gyar or szá gi Au -
to nóm Orthodox Iz ra e li ta Hit köz -
ség (MAOIH) el nö ki poszt já ról.

A MAOIH köz gyû lé se nagy több -
ség gel Deutsch Ró ber tet vá lasz tot ta
meg a szer ve zet el nö ké nek. A tiszt -
sé gért raj ta kí vül Deblinger Edu árd
és Kalmanovics Mik lós, a to ka ji
hit köz ség el nö ke is el in dult.

Deutsch Ró bert be szé dé ben
együtt mû kö dés re szó lí tott fel. Vé get
kell vet ni a kö zös sé ge ink köz ti sár do -
bá lás nak, és együtt kell dol goz nunk
a ma gyar or szá gi zsi dó ság fel vi rá -
goz ta tá sán – mond ta.

Prog ram já ban a Dob ut cai mé szár -
szék kibôvítése, a hit köz ség is ko la -
épü le te i nek jobb ki hasz ná lá sa, a zsi -
na gó gák hit élet ének fel vi rá goz ta tá -
sa, a Dessewffy ut cai zsi na gó ga, il -
let ve az Al ma ut cai Sze re tet ott hon
fel újí tá sá nak be fe je zé se sze re pel.

A MAOIH fôtitkára a köz gyû lés
tag ja i nak sza va za ta alap ján to vább ra
is Páskesz Zév ma rad. (Tu dó sí tónk -
tól)

– 1%. A Veszp ré mi Zsi dó Örök -
sé gi Ala pít vány kö szö ne tet mond
mind azok nak, akik a 2019. évi sze -
mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át az
ala pít vány ré szé re fel aján lot ták. Az
így ka pott 128.620 Ft-ot a „Tá gu ló
és szûkülô te rek. A veszp ré mi zsi dó -
ság tár sa da lom- és gaz da ság tör té ne -
te” cí mû mo no grá fia nyom dai költ -
sé ge i re for dí tot tuk a ku ra tó ri um dön -
té se alap ján. Re mél jük, hogy az el -
múlt esztendô ne héz sé ge i nek da cá ra
a 2020. évrôl szó ló be val lá suk ban
még töb ben fog ják 1%-os fel aján lá -
su kat ala pít vá nyunk ré szé re meg ten -
ni, amit elôre is kö szö nünk. Adó szá -
munk: 18927467-1-19.

A vi dé ki or to do xok ról
Be szél ge tés Meiszinger Ist ván nal

Meiszinger Ist ván
Fo tó: So mos Pé ter

Meg tör tént az is, hogy va la ki a
neo lóg kö zös ség tag ja ként mé lyeb -
ben be le me rült a val lás ba, és rá jött,
hogy ez nem ép pen az az élet for ma,
amirôl ol va sott vagy ta nult, és ak kor
át jött hoz zánk.

So ká ig az volt a hi va ta los adat,
hogy ös  sze sen száz ezer zsi dó él Ma -
gyar or szá gon: nyolc van ezer a
fôvárosban, a töb bi vi dé ken. A
Mazsihisz egyik elöl já ró ját egy ma -
gán be szél ge tés al kal má val meg kér -
dez ték, hon nan ve szik ezt a lét szá -
mot. Azt fe lel te: ös  sze ad tuk a hit köz -
sé gek tag lét szá mát, és az ered ményt
meg szo roz tuk egy át lag ma gyar csa -
lád lé lek szá má val, az az néggyel.

Ez nem hi te les, már csak azért
sem, mert a neo ló gok nál igen sû rûn
elôfordul, hogy a há zas társ nem zsi -
dó, és ha ép pen a fe le ség nem az, ak -
kor ma gá tól értetôdôen a gye re kek
sem azok. Mi u tán ná lunk ilyen kis
lét szám ról van szó, re á lis az adat.
Rá adá sul az or to do xok nál – a neo ló -
gok kal el len tét ben – csak a fér fi ak
szá mí ta nak tag nak, szó val a tel jes lé -
lek szám hoz ná lunk tény leg szo roz ni
kell a ta gok szá mát. Azt is hang sú -
lyoz ni kell, hogy ná lunk nem vol tak
ve gyes há zas sá gok.

És a for dí tott ja elôfordult, már -
mint hogy te vagy más or to dox el -
ment imád koz ni a neo ló gok hoz?

Mi nem jár tunk imád koz ni hoz zá -
juk, ami nem spon tán sze mé lyes dön -
tés volt, ha nem a hit köz sé günk al kal -
ma zot ta i nak ha tá ro zot tan meg volt
tilt va. Ak ko ri ban még szólt az or go -
na a Do hány ban, férfiak-nôk együtt
ül tek, ezért az is ten tisz te le te ken nem
vet tünk részt. Ha imád koz ni nem is,
de meg hí vá sok nak ele get té ve ren -
dez vé nyek re né ha el men tem, pél dá ul
bár micva ün nep ség re. Egyéb sza bá -
lya ink is vol tak, töb bek kö zött a
chászid szo ká sok kö ve té sé nek meg -
til tá sa. Vo nat ko zott ez egy sze rû tag ra
épp úgy, mint rab bi ra, szom ba ton és
ün ne pe ken a nyil vá nos imád ko zá sok
al kal má val ná lunk sen ki nem ve he -
tett fel strájmlit. Ezt be is tar tot ta
min den ki, a köz tünk élô chászidok is.

El is mert-e a ma gyar or to do xia
kül föld ön? Hogy ha tá roz meg ben -
ne te ket egy iz ra e li vagy egy ame ri -
kai kö zös ség?

Hoffmann Áron rab bi és az el nök,
Fixler Herman bá csi ide jé ben kül -
föld ön is te kin té lye volt a ma gyar or -
to do xi á nak. Hogy mást ne mond jak:
mind egy, hon nan jöt tek or to dox ven -
dé gek, a mi kó ser vá gá sun kat tel jes
bi za lom mal el fo gad ták, és ez nem
kis do log. Min dig együtt imád koz tak
ve lünk, nem kü lö nül tek el.

Fixler bá csi val ta lál koz tam Je -
ru zsá lem ben, mi kor ott él tem, egy
nem zet kö zi rabbikonferenciára
ér ke zett egy kül dött ség tag ja ként.
Apám tól tud tam, hogy ré gen
együtt dol goz tak Má té szal kán. Be -
mu tat koz tam, az tán meg kér dez -
tem, em lék szik-e Steinberger Fe ri -
re. Hogy ne – mond ta az öreg –, na -
gyon jó ban vol tunk. Te vagy a fia?
És mondd, mi lyen itt a parnósze
(jid dis, ma gya rul: meg él he tés)? A
vidékrôl oda ke rült öre gek ugyan -
azt a jid dist be szél ték? Ná lunk a
csa lád ban ugyan is több fé le di a lek -
tus jár ta (igaz, anyám Pes ten ta -

nul ta, nagy anyám Bilkén, a nagy -
bá tyám Bujon), per sze min den ki a
sa ját ját tar tot ta ere de ti nek.

Úgy tart ják, négy fé le jid dis van. A
klas  szi kus, amit a lubavicsi rebbe
na gyon szé pen be szélt, az az úgy ne -
ve zett né met jid dis. Ami en nél ke -
vés bé szép, az a len gyel, az tán van
az orosz jid dis, vé gül a ma gyar, ami
iga zá ból a ré gi Nagy-Ma gyar or szág
zsi dó sá gá nak a nyel ve volt.

Írás mód ban nincs kü lönb ség, ki ej -
tés ben vi szont van, és nem is ki csi.
Idôvel kény te len vol tam meg ta nul ni
va la me lyest, alap szin ten ma is el bol -
do gu lok, ko mo lyabb tó ra ma gya rá za -
tok meg ér té se azon ban már gon dot
okoz. Van olyan hé ber nyel vû ima -
köny vem és peszáchi haggadám, ami
jid dis for dí tá sú. Egyéb ként a há bo rú
elôtt az or to do xok egy más kö zött
nem be szél tek ma gya rul, a stétl nyel -
ve, a get tó nyel ve a jid dis volt.

A mai na pig ke ver nek jid dis sza -
va kat a ma gyar be széd be és for dít va,
de a nem zsi dó la kos ság kö ré ben is
köz hasz ná la tú lett több tu cat jid dis
és hé ber ere de tû szó és ki fe je zés.

Úgy vé lem, külsôségekben ré gen
nem na gyon lát szott itt, ki az or to -
dox: nem ló gott ki a ru ha alól a
cicesz, nem ért a vál lu kig a pa jesz.
Azok, aki ket Nyír egy há zán or to -
dox nak mond tak, in kább úgy néz -
tek ki, mint a sza bol csi pa raszt em -
be rek: nyakkendô nél kül, nyak nál
ös  sze gom bolt ing gel, fe ke te öl töny -
ben, ka lap ban. Külsôségekben
nem na gyon tûnt ki egy nyír egy há -
zi or to dox zsi dó a pi a con vá sár ló
tömegbôl.

Így van, nem ló gott ki a cicesz, de
ab ban biz tos va gyok, hogy az ing
alatt min den ki hor dott kis táleszt.
Több nyi re sza kál luk sem volt, de ab -
ban is biz tos va gyok, hogy a bo rot -
vál ko zás hoz nem zsi lett pen gét vagy
kést hasz nál tak. Volt egy Razor ne vû
fe hér kenôcs, ez zel be kel lett ken ni
az ar cot, és az le éget te a szôrt. Nem
volt ve szély te len do log, el kel lett ta -
lál ni a he lyes ada got. A szôrmarad-
ványokat pe dig fa kés sel húz ták le.
Mi u tán meg je len tek a pi a con a vil -
lany bo rot vák, szü le tett né hány rab-
binikus dön tés ar ra vo nat ko zó an, mi -
lyen gyárt má nyo kat le het hasz nál ni.

Volt olyan köz te tek, aki nem dol -
go zott, csak ta nu lás ból élt?

Az én idômben Pes ten ilyen már
nem volt, de ré gen elôfordult, nem is
volt olyan rit ka eset. Ami az eh hez és
a val lá sos élet vi tel hez szük sé ges
pénz for rá so kat il le ti: a szat má ri ak
még az én idômben is ko moly ös  sze -
gek kel tá mo gat ták a bu da pes ti or to -
do xi át. En nek ér zel mi oka is volt, hi -
szen a ki lenc ve nes évek ele jén még
él tek Ame ri ká ban azok az öre gek,
akik in nen men tek el, akik az egy ko -
ri Nagy-Ma gyar or szág te rü le tén nôt-
tek fel, ott vol tak jesivabócherek.
Mi u tán ki halt ez a nem ze dék, vé ge
lett a tá mo ga tás nak; a gye re ke ket,
uno ká kat már nem ér dek li Ma gyar -
or szág.

Né ha-né ha igaz, el jön nek pá ran
Új hely be, Nyírtassra, Bodrog-
keresztúrra, de – zá ró jel ben jegy zem
meg – elég rossz ta pasz ta la tok van -
nak az ide lá to ga tók kal. Ta lán min -
den ki nek jobb len ne, ha ott hon ma -
rad ná nak...

Ha nem is „fôállásban”, de volt
lehetôség a rend sze res ta nu lás ra?

A szer ve zett ta nu lás ab ból állt,
hogy min den hét köz nap, mincha
elôtt egy órá val ös  sze jött a tár sa ság,
le jött a rab bi, és ta ní tott. Ko moly ta -
nu lás folyt. A baj – leg alább is szá -
mom ra – az volt, hogy a rab bi jid di -
sül ta ní tott, amit az öre gek egytôl
egyig anya nyel vi szin ten be szél tek.
Késôbb meg tud tam, hogy Oberlan-
der rab bi la ká sán min den nap van
szer ve zett ta nu lás. Ak kor még nem
volt olyan számottevô itt a chábád,
mint ma, az EMIH pe dig egy ál ta lán
nem is lé te zett.

Báruch Oberlander meg kap ta a
Mazsihisztôl a ha ló dó Pá va ut cai
kör ze tet, de a la ká sán ta ní tott. Na -
gyon szí vé lye sen fo ga dott bár kit, aki
ta nu lá si szán dék kal jött hoz zá, per -
sze elsô lé pés ben min den kit egyen -

ként azon nal leellenôrzött, hogy zsi -
dó-e vagy nem.

Ak kor már el fo gad ha tó an be szélt
ma gya rul. El kezd tem hát hoz zá jár -
ni. Köz ben meg kap ta a Mazsihisztôl
a Vas vá ri Pál ut cai zsi na gó gát, és ak -
kor né ha meg pró bált meggyôzni,
hogy jár jak oda imád koz ni. Idônként
el is men tem a ked vé ért. Több ször
meg hí vott ebé del ni vagy va cso ráz ni.
Iga zá ból a mai na pig jó kap cso lat ban
va gyunk, de ne kem már ak kor nem
na gyon tet szett a chábád. Báruchtól
kap tam köny ve ket, so kat se gí tett,
rend sze re sen be szél get tünk – mind -
ad dig, amíg ki nem de rült szá má ra,
hogy belôlem az élet ben nem lesz
chábádnyik. On nan tól kezd ve be zá -
rul tak elôttem a ka puk. Nem kül dött
el, de meg szûn tek a meg hí vá sok, a
be szél ge té sek, míg vé gül ma gam tól
el ma rad tam.

Je ru zsá lem ben az ok ta tá si mi -
nisz té ri um fôépülete az ultraorto-
dox ne gyed szé lén van. Gyak ran
elôfordult, hogy egy-egy mun ká ba
igyekvô, rö vid uj jú vagy még in -
kább uj jat lan ru hát viselô höl gyet
le ön töt tek va la mi vel, hol tin tá val,
hol vi ze let tel. Egy szer meg kér dez -
tem egy jesivabóchert a belziektôl:
mi ért há bo rod tok fel, ha meg lát -
tok egy len gén öl tö zött nôt? Nem
bí zol ma gad ban, nem elég erôs a
hi ted, hogy el len állj a kí sér tés nek?
Nem tu dott el fo gad ha tó vá laszt
ad ni. Ná la tok mi volt a hely zet?
Jár ta tok pél dá ul strand ra, olyan
ren dez vé nyek re, ahol együtt szó -
ra koz tak fi a ta lok?

Ke rül tük az ilyen he lye ket, strand -
ra sem, szín ház ba, mo zi ba sem jár -
tunk. Ez nem hit köz sé gi til tás volt,
de le le het ve zet ni a tó rá ból. Az
1920-as évek ben volt az or to do xi á -
nak egy nagy rab bi ja, a nagy talmud-
tudós, Jákov Koppel Reich.

Föl me rült az öt let, hogy a bu da -
pes ti or to do xok ala pít sa nak egy
jesivát. Ez a nagy te kin té lyû rab bi
ne met mon dott, ar ra hi vat koz va,
hogy Bu da pest er re vi lá gi jel le ge mi -
att nem al kal mas. Mi van, ha az itt
ta nu ló bócherek ki men nek az ut cá ra,
mit fog nak lát ni? Ezért a fôvárosi
bóchereket in kább vi dék re küld ték
ta nul ni, Mun kács ra, Büdszentmi-
hályra, Új hely be. Bu da pes ten so ha
nem volt klas  szi kus jesiva. Ami az
or to dox külsôt il le ti: a ki lenc ve nes
évek ben, mi vel sámesz is vol tam,
elég gyak ran jár tam ügye ket in téz ni
az ön kor mány zat hoz és egyéb hi va -
ta lok ba. Kaf tán ban jár tam, ka lap ban,
sza kál lam volt, pa je szem a fü lem kö -
ré te ker ve, en nek el le né re en gem so -
ha sem mi lyen at ro ci tás nem ért.
Elôfordult, hogy meg bá mul tak vagy
egy to tál ré szeg pa sas be szólt va la -
mit, en nél több so ha nem tör tént. A
hi va ta lok ban vi szont a leg na gyobb
tisz te let tel fo gad tak.

En  nyit a múlt ról. Mi a jövô, ha
van egy ál ta lán? Nem fe nye ge ti az
or to dox hit köz sé get a meg szû nés
ve szé lye?

Mi u tán a ha gyo má nyos in téz mé -
nyek – a kó ser hús bolt, a kó ser ét te -
rem, a mûködô mikve – mind ott
van nak a Dob ut ca 35.-ben, nem
gon do lom, hogy meg szûn ne. A ha -
gyo má nyo kat, ha va la ki ke re si, ott
meg ta lál ja. A tag ság után pót lá sa
erôsen kér dé ses, a vi dé ki hát or szág
meg szûnt, ott már neo lóg zsi dók sem
na gyon él nek, or to do xok meg tud -
tom mal egy ál ta lán nem. Még is hi -
szek ben ne, hogy az or to do xia fenn -
ma rad, amíg zsi dók lesz nek Ma gyar -
or szá gon.

Ben nem Élô Ere det

NAP TÁR
Feb ru ár 19., pén tek Ádár 7. Gyer tya gyúj tás: 4.55

Zájin ádár

Feb ru ár 20., szom bat Ádár 8. Szom bat ki me ne te le: 6.02

Feb ru ár 25., csü tör tök Ádár 13. Esz ter böjt je

Feb ru ár 26., pén tek Ádár 14. Púrim, Gyer tya gyúj tás: 5.06

Feb ru ár 27., szom bat Ádár 15. Szom bat ki me ne te le: 6.12

Hírek, események
röviden
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Po tya utas ci ca alijázott a ten ge ren
Az uk rán Star Shine Shipping LTD lo gisz ti kai vál la lat a Facebook-

oldalán egy meglehetôsen szo kat lan tör té ne tet posz tolt, amely egy kí ván -
csi macs ká val esett meg.

Ami kor egy Uk raj ná ból Iz ra e lig két ezer ki lo mé tert meg tett, zárt kon té nert
há rom hét után ki nyi tot tak, a vál la lat mun ka tár sai egy szür ke macs kát ta lál -
tak ben ne. A kí ván csi ci ca ak kor búj ha tott be, ami kor az odes  szai kikötôben
a szál lít mányt be ra kod ták a kon té ner be, majd be zár ták.

Az ál lat kis sé fé lénk nek tûnt, de egyéb ként jó ál la pot ban volt an nak el le né -
re, hogy a hos  szú utat éle lem és víz nél kül tet te meg. A tár sa ság Facebook-
oldalán köz zé tett fo tó kon a po tya utas a szál lí tó kon té ner bel se jé ben egy ra kás
do boz te te jén ült. Az egyik ké pen né hány meg rá gott kar ton do boz is lát ha tó,
ame lye ket uk rán cu kor kák kal töl töt tek meg.

Bár csak ta lál gat ni le -
het, a macs ka ho gyan
él te túl a há rom he tes
uta zást, a cég mun ka tár -
sai és a kommentelôk
sze rint az édes sé gek és
a fém kon té ner ben le csa -
pó dott pá ra men tet ték
meg az éle tét. Az ál lat
tel jes mér ték ben fel -
épült, mi u tán a lo gisz ti -
kai vál la lat igaz ga tó ja
gon do zá sá ba vet te – ír ja
az odditycentral.com.

Travelo

Vir tu á lis tér ben ren dez ték meg
a NemEgyedül Zsi dó ne gye den in -
nen és túl cí mû sé tá ját, ame lyen
Er zsé bet vá ros köz pon ti ut cá it be -
jár va meg is mer tük a ma is mert
zsi dó ne gyed ki ala ku lá sá nak tör té -
ne tét, va la mint azt a fo lya ma tot,
amely nek so rán a pes ti zsi dó ság az
Or czy -há zat kinôve el ju tott a Do -
hány, a Rumbach és a Ka zin czy
ut cai zsi na gó gá kig. 

A NemEgyedül sé tá ját a vir tu á lis
tér ben ren dez ték meg, ami megle-
hetôsen szür re á lis él ményt je len tett:
a ka na pé kényelmébôl kis sé ne héz
volt át érez ni a zsi dó bel vá ros at -
mosz fé rá ját. „Sé tánk” va ló já ban do -
ku men tum film hez ha son lí tott, amely
ala po san be mu tat ja a leg fon to sabb
zsi dó épü le te ket és köz té ri al ko tá so -
kat a Ma dách tértôl a Ka zin czy ut cá -
ig. Megfelelô tá jé koz ta tást adott ah -
hoz, hogy ami kor majd va ló ban ar ra -
fe lé sé tá lunk, fel is mer jünk min dent,
ami a té má ba vág.

A sé tát Lemberger-Lakos Bor csa
idegenvezetô tart ja, aki a Ma dách
térrôl je lent ke zik be.

Az 1700-as évek má so dik fe lé ig
re pü lünk vis  sza az idôben, ami kor
Pest el kezd nö ve ked ni. A zsi dók ek -
kor a Zichy csa lád óbu dai bir to kán
él nek, ám az 1781-es év vál to zást
hoz. Ek kor ugyan is II. Jó zsef ki ad ja
a tü rel mi ren de le tet, amely sza ba -
dabb val lás gya kor lást biz to sít a ko -
ráb bi nál. Így az óbu dai zsi dók át te le -
ped het nek Pest re.

Ez idô tájt kez dik bir tok ba ven ni
Or czy Jó zsef bá ró 1756-ban épült
ba rokk épü le tét, az úgy ne ve zett Or -
czy -há zat, amely a mai Ma dách tér
ol da lá ban állt. Az épü let kö zel volt a
vá ros fal mel lett hú zó dó pi ac hoz, így
ha mar a zsi dó ne gyed élénk köz pont -
já vá vált. 

1829-ben kibôvítették egy eme let -
tel, így már 142 la kás nak adott he -
lyet. De nem csak la ká sok vol tak a
komp le xum ban, ha nem két ri tu á lis
fürdô, két zsi na gó ga, kó ser mé szár -
szék, ki ter jedt pin ce rend szer,
vendéglôk és egy is ko la is.

Le gen dás sá vált az itt mûködô
Or czy ká vé ház, amely Bu da pest
leg hosszabb éle tû ká vé zó ja volt:
1795-tôl 1936-ig fo gad ta ven dé ge it.

Az Or czy -há zat 1936-ban bon tot -
ták le, he lyé re épült fel 1939-re
Wälder Gyu la mo dern, klin ker tég -
lás, ár ká dos art deco bér há za.

Zukor Adolf tör té ne te, aki sze rint
a kö zön ség so ha sem té ved

A le gen da sze rint a ho lly woo di mozimogul, Zukor Adolf iro dá já ban ló -
gott egy álláskeresôket figyelmeztetô fel irat: „Nem elég ma gyar nak len -
ni.” A le gen da foly ta tá sa sze rint eh hez azon ban Zukor al ka lo mad tán hal -
kan hoz zá tet te: „De se gít het.” Zukor Adolf em lék ira ta elôször ol vas ha tó
ma gya rul.

A kö tet cím adá sa is jel zi, Zukor Adolf szá má ra a kö zön ség volt a minôség
elsô és egyet len fokmérôje. Úgy tû nik, ez a mé rés na gyon pon tos volt. Ho lly -
wood és a Paramount Pictures ma gyar ala pí tó ja ha tal mas si ke re ket ért el. A
ho lly woo di hí res sé gek sé tá nyán meg ta lál juk a ne vé vel fel ira to zott csil la got.
A kö zön ség so sem té ved cí mû em lék ira ta vég re ma gya rul is ol vas ha tó, ír ja a
Múlt-kor.

Sok szor és so kat hall hat tunk már ar ról, a ma gyar szár ma zá sú al ko tók jelen-
tôsen hoz zá já rul tak Ho lly wood si ke re i hez. Ugyan ak kor va ló já ban csak ke ve set
tu dunk ró luk, élet út juk ról és azok ról a fo lya ma tok ról, ame lyek a ma gya rok 
ho lly woo di si ke rei mö gött meg hú zód nak. En nek ékes bi zo nyí té ka, hogy mind -
ed dig vár nunk kel lett ar ra, hogy e tör té net egyik fôszereplôjének, Zukor Adolf -
nak az em lék ira ta ma gya rul is meg je len -
jen. A kö zön ség so ha sem té ved cí mû
kö te tet im má ron bár ki kéz be ve he ti.

Zukor sa ját be val lá sa sze rint – az er -
re irá nyu ló ké ré sek el le né re – so ká ig
ódz ko dott az írás tól, 80 éve sen is job -
ban fog lal koz tat ta a jövô épí té se, mint a
múlt ba ré ve dés. Sze ren csé re vé gül en -
ge dett ost rom ló i nak, és tol lat ra ga dott.
Sze mé lyes val lo má sa mel lett film tör té -
ne ti át te kin tést is ad, a mo zi fejlôdése, a
buk ta tók és si ke rek ugyan úgy ré szét
ké pe zik a kö tet nek, mint az ese mé -
nyek re adott ér zel mi re ak ci ói vagy ép -
pen a fil mes vi lá got mûködtetôk kö zöt -
ti em be ri kap cso la tok.

Zukor 1873-ban egy Zemp lén vár me -
gyei kis fa lu ban, Ricsén, zsi dó csa lád ba
szü le tett. Szü le it kis gye rek ként el ve szí tet te. A szá zad for du lón ter vek kel és
lel ke se dés sel tel ve csat la ko zott az észak ke le ti megyékbôl meg in dult nép ván -
dor lás hoz, mely nek cél ja mi más le he tett vol na, mint a tá vo li és ti tok za tos
Ame ri ka, amirôl ja va részt csak az emig rált ismerôsök leveleibôl tud tak va la -
mics két. A 14 éves Zukor min den fellelhetô köny vet el ol va sott a kontinens-
rôl, és úgy dön tött, ne ki vág az út nak. Mi kor szü lei ba rá ta i nak cí mé re meg ér -
ke zett, azon nal érez te, más vi lág ba ke rült: „Nem hök ken tem meg, hogy a
csap ból víz fo lyik, mert fel vol tam ké szül ve a cso dák ra.”

Zukor azok nak a tá bo rát vi szont már nem gya ra pí tot ta, akik két-há rom évig
tar tó ke mény gyá ri mun ká val ös  sze spó rolt pén zecs ké jük kel a zse bük ben ha -
za tér tek, és föl det vá sá rol tak. A föld he lyett ôt már egé szen ko rán a film kezd -
te iz gat ni.

Vé gig kö vet het jük, ho gyan vá gott be le a moz gó kép üz let be, akár csak azt,
hogy szin te az elsô pil la nat ban egy ér tel mû vé vált szá má ra, mi lyen ér zé keny
a mo zi kö zön sé ge. Zukor ma ga is sok szor be ült a nézôk kö zé, és fi gyel te a re -
ak ci ó i kat. Emel lett a me mo ár szerzôje el me sé li dön té si hely ze te it, koc ká zat -
vál la lá sa it, az öt le te i ben kételkedôk meggyôzését is: „Az em be rek azt mond -
ták, hogy meggyôzô kereskedô vol tam, a ma gam csen des mód ján. Bár mi is
igaz ebbôl, az biz tos, hogy nem ad tam fel. Ta lán az ön ma gam ba ve tett hi tem
tett meggyôzôvé.”

A sa ját gyár tá sú fil me kig vezetô út meglehetôsen me re dek volt, olyan ese -
mé nyek is ne he zí tet ték, mint pél dá ul stú di ó já nak le égé se. Az eset után így be -
szél tek ró la: „Ô Zukor, és nem két sé ges, hogy ma es te min de nét el vesz tet te.”
Zukor azon ban más képp gon dol ta, és tény leg nem ad ta fel.

Ér de kes ol vas ni, hogy még fel té te les mód ban be szél azok ról a film sztá rok -
ról, aki ket a kö zön ség ugyan úgy fog sze ret ni, mint a szín há zi szí né sze ket, sôt
le het, hogy túl is szár nyal ják majd azo kat. Ha bár a kö zön ség vi sel ke dé sé nek
ta nul má nyo zá sá val, a be vé te lek fi gye lé sé vel és a ra jon gói le ve lek elem zé sé -
vel ke mé nyen dol goz tak a „sztár rend szer” ki dol go zá sán, még is a sztár kul tusz
meg szü le té sén ma ga is meglepôdött.

Ez ol vas ha tó ki Mary Pickfordról írt so ra i ból is: „Az elsô nagy film sztár,
Mary fel emel ke dé se szen zá ci ós volt, de ki csit ijesztô is. So ha nem mer tem
eh hez ha son ló sikerrôl ál mod ni, leg alább is ar ról, hogy valakibôl ilyen gyor -
san sztár le het. Ha an nak ide jén ezt gon dol tam vol na, va ló szí nû leg ki vizs gál -
ta tom ma gam, ahogy olyan so kan ta ná csol ták is.”

Mint az ön élet rajz írók több sé ge, Zukor sem mu laszt ja el si ke re i nek di csé -
re tét meg em lí te ni, ugyan ak kor vis  sza em lé ke zé sé nek utol só mon da ta mu tat ja,
hogy nem csak a meg tett, ha nem a film ipar elôtt ál ló utat is pon to san ér zé kel -
te: „A film ipar egyelôre gyerekcipôben jár, és a leg iz gal ma sabb idôszak még
csak most kö vet ke zik.”

Or czy -ház For rás: bpep.fszek.hu

A bal ol da li fo tón a po tya utas, a má si kon pe dig a
szét rá gott do bo zok, amikbôl éle lem hez ju tott

A zsi dó ne gyed tit kai

A kis kör úton „ha la dunk to vább”,
ahol több tûz fa lat lá tunk. A zsi dó
ne gyed má ra a street art epi cent ru -
má vá vált: ha az As to ria fe lé ha la -
dunk, fel tû nik a Szí nes Vá ros Cso -
port A vá ros nak te vagy a ko vá sza
cí mû mun ká ja, amely a ta va szi ka -
ran tén alatt ké szült el. (Bu da pes ten
egyéb ként ez volt az elsô meg fes tett
tûz fal, elôször Victor Vasarely mû -
ve ke rült rá, ame lyet az óta né hány -
szor már új ra fes tet tek.) A Dob ut cá -
ba be kuk kant va San Miguel spa nyol
graffitimûvész mû ve fo gad, amely
Ángel Sanz Briz spa nyol ember-
mentô dip lo ma tá nak ál lít em lé ket.
A spa nyol úr 1944-ben mint egy öt -
ezer ma gyar zsi dót men tett meg az -
ál tal, hogy spa nyol út le ve let adott
ne kik.

E fest mény kü lön le ges sé ge, hogy
a pes ti get tó fa lá nak egyik ma rad -
vá nyá ra fúj ták fel.

De szá mos más mû al ko tás ra is
buk kan ha tunk a kör nyé ken. Ott van
pél dá ul a Do hány ut cai zsi na gó ga
mel lett egy lám pa osz lo pon Kolodkó
ge ril la mû vész újabb miniszobra: egy
sza kál las, ka la pos, biciklizô alak. Ô
Herzl Ti va dar, a ci o nis ta moz ga lom
meg ala pí tó ja és Iz ra el ál lam meg ál -
mo dó ja, aki a Do hány ut cá ban szü le -
tett 1860-ban.

El érünk az 1859-ben át adott Do -
hány ut cai zsi na gó gá hoz, ame lyet
azért épí tet tek, mert a val lá si kö zös -
ség kinôtte az Or czy -ház két temp lo -
mát. 1847-ben kezd tek el olyan te lek
után néz ni, amely kö zel esik a
fôútvonalhoz. Az új zsi na gó ga épí té -
sé re pá lyá za tot ír tak ki. A kor olyan
je les épí té szei, mint pl. Hild Jó zsef,

klas  szi cis ta stí lus ban nyúj tot ták be
pá lya mun ká i kat. Vé gül Ludwig
Förster né met épí tész, a bé csi aka dé -
mia ta ná ra nyer te a pá lyá za tot mór
stí lu sú zsi na gó ga ter vé vel. (Ko ráb -
ban ô ter vez te a bé csi nagy zsi na gó -
gát is.) Alig öt esztendô alatt vé gez -
tek a tel jes ki vi te le zés sel, ami an nak
ide jén is rekordidônek szá mí tott. A
Do hány ut ca neo lóg gyü le ke ze te az
Or czy -ház ud va ri temp lo má nak
közönségébôl lett.

A Do hány ut cai zsi na gó gá nál állt a
bu da pes ti get tó ka pu ja is, amely nek
1945. ja nu ár 18-i fel sza ba dí tá sá ról
em lék táb la tu dó sít. A ka pun be néz ve
temetôt lá tunk. Kö zel két ezer em ber
nyug szik itt hu szon két tö meg sír ban;
olya nok, akik a vész kor szak ide jén
vesz tet ték éle tü ket.

A kert mel lett van a Holokauszt
Em lék park. Itt lát ha tó a Var ga Im re
ál tal ter ve zett, vörösgránit ta lap za ton
ál ló, szo mo rú fü zet min tá zó em lék -
mû, amely nek le ve le i re ki-ki fel vé -
set he ti el hunyt hoz zá tar to zó ja ne vét.

Az Or czy -ház eme le ti zsi na gó gá -
já nak kon zer va tív hívôi 1872-ben a
Rumbach Se bes tyén ut cá ba köl töz -
tek to vább. Ez az épü let a Do hány
ut cai bazilikális el ren de zé sé vel
szem ben oktogonális alap raj zú, és
harmadakkora, mint a nagy zsi na -
gó ga. Tervezôje az oszt rák Otto
Wag ner, aki a bé csi sze cesz  szió
vezetô alak ja volt. A zsi na gó ga a
má so dik vi lág há bo rú óta ro mos
volt, re ha bi li tá ci ó ja 2019-ben
kezdôdött meg.

„Meg ál lunk” a Ka zin czy ut ca 55.-
nél, a hí res Wichmann-sörözô épü le -
té nél (ame lyet most le akar nak bon -
ta ni). Az egy kor Kis ke reszt ut ca 517.
szá mú, föld szin tes há zat 1834-ben
vá sá rol ta meg Schneider Jó zsef
kártyafestô, hogy ki sebb át ala kí tá sok
után itt ren dez hes se be pakligyártó
mû he lyét.

Eb ben az épü let ben al kot ta meg
1836-ban 36 la pos ma gyar kár tya -
cso mag ját.

A ke rü let mai na pig leg ki sebb
alap te rü le tû in gat la nát 1869-ben vá -
sá rol ta meg Rothauser Mór dísz mû-,
ru ha- és rövidáru-kereskedô, aki
Schusbeck Pál ter ve alap ján eme le tet
épít te tett tu laj do ná ra.

Eb ben az épü let ben késôbb bor -
dély ház is üze melt, amely nek gya -
ko ri ven dé ge volt Krúdy Gyu la,
Ady End re és Jó kai Mór is.

1906-tól a Ma gyar Te o zó fi ai Tár -
sa ság mû kö dött itt. Mi u tán a szer ve -
zet be ren dez ke dett a ház ban, a be já -
ra ti szár nyas aj tó ra rög tön fel he lyez -
ték a tár sa ság ko vá csolt vas szim bó -
lu mát. A ka pu dísz egy far ká ba ha ra -
pó, a böl cses sé get szim bo li zá ló kun-
dalini kí gyót áb rá zol, amely nek kö -
ze pén az éle tet jelképezô ANKH
egyip to mi ke reszt és a kö ré font ket-
tôs há rom szö gek fe szül nek. A Sa la -
mon pe csét je it kör be fo gó uroboro-
szok fe lett lát ha tó szvasz ti ká kat
1948-ig a tár sa ság jel mon da ta, a
„Nincs ma gasz to sabb val lás az igaz -
ság nál” vet te kö rül. Az épü le tet
1986-ban vá sá rol ta meg Wichmann
Ta más.

Vég ál lo má sunk a Ka zin czy ut cai
zsi na gó ga. Az Or czy -há zat utol só -
ként az or to do xia hagy ta el 1913-
ban. Az épü let ma val lá si komp le -
xum: is ko lák, ét ter mek, kó ser hen tes
és cuk rász dák is van nak itt.

Ko csis Ka ti ca / Kultúra.hu
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