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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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Eve Kugler el mond ta, hogy na -
gyon iz ga tott és bol dog, ami ért az
elsôk kö zött kap hat ta meg a vak -
ci nát.

A nyolc van ki lenc éves túlélô,
Eve Kugler az elsôk kö zött kap ta
meg a Pfizer cég ál tal ki fej lesz tett
Covid-19 vak ci nát, ami kor a brit
egész ség ügyi ha tó ság (NHS) el in -
dí tot ta tö me ges ol tá si prog ram ját az
Egye sült Ki rály ság ban.

Kugler as  szony mielôtt meg kap ta
a ne ki in gyen já ró ol tást, fel szó lí -

A bu da pes ti Do hány ut cai zsi na -
gó ga ud va rán, a Wal len berg Em -
lék park ban ta lál ha tó már vány táb -
lán im már az FTC le gen dás
játékos-edzôje, Tóth Po tya Ist ván
(1891–1945) is sze re pel azok kö -
zött, akik a vész kor szak ban zsi dó
éle te ket men tet tek. A sport em ber
ne vé vel ki egé szí tett táb lát ün ne pé -
lyes külsôségek kö zött lep lez ték le
a Fe renc vá ro si Tor na Club és a
Mazsihisz szer ve zé sé ben.

A le szár ma zot tak, Tóth Po tya Ist -
ván uno ká ja és két déd uno ká ja je len -
lét ében ren dez ték meg azt a szûk kö -
rû ün nep sé get, amely a Fra di le gen -
dás játékos-edzôjének ál lít em lé ket a
zsidómentôk Wal len berg Em lék -
park ban ta lál ha tó em lék táb lá ján.
Tóth Po tya Ist ván a vész kor szak ban
sok em bert búj tat va, több száz zsi dót
men tett meg a ha lál tól, ô ma ga azon -
ban nem él te túl a vi lág égést: a nem -
zet kö zi hí rû edzôt 1944 vé gén el fog -
ták, felelôsségre von ták az ül dö zöt -
tek meg se gí té se mi att, és 1945 ele jén
a nyi la sok ki vé gez ték.

Em lé ké nek megôrzésére a Fe renc -
vá ro si Tor na Club az utób bi évek ben
nagy gon dot for dít: ko ráb ban idôsza-
ki ki ál lí tást ren dez tek, majd a
Mazsihisszel kö zö sen meg em lé ke -

Hit ler re zi den ci á ja ma gyar
zsi dó belsôépítész bú to ra i val
A Sas fé szek, amely egy kor a Har ma dik Bi ro da lom ki emelt dip lo má ci -

ai jelentôségû épít mé nye volt, nap ja ink ban a Ba jor-Al pok ked velt ki lá tó -
pont ja, ahol a ba jor kony ha leg ja vát fel vo nul ta tó ét te rem mû kö dik.

A ro busz tus kôépület a Hit ler hez köthetô ke vés épen meg ma radt mû em lék
egyi ke, ezért jelentôs érdeklôdésre tart szá mot. Ugyan ak kor ha bár sok he lyen
ol vas ha tó, hogy a dik tá tor ked venc re zi den ci á ja volt, az igaz ság az, hogy ô
csak né hány al ka lom mal ke res te fel a he lyet, és ak kor is ko moly fenn tar tá sok -
kal vi sel te tett irán ta.

Meg fe szí tett mun ká val épült
A hír hedt Kehlsteinhaus, is mer tebb ne vén a Sas fé szek egy 1834 mé te res

ma gas ság ban, idil li kör nye zet ben ta lál ha tó hegy vi dé ki kôház, nem mes  sze
Berchtesgaden vá ro sá tól. A kö zel ben állt Hit ler má sik re zi den ci á ja, ahol va -
ló ban so kat tar tóz ko dott, az 1945-ben le bom bá zott Berghof.

Az épü le tet Mar -
tin Bormann, a
Nem ze ti szo ci a lis ta
Né met Mun kás párt
párt kan cel lá ri á já -
nak késôbbi vezetô-
je ren del te meg
1937 nya rán. Úgy
ter vez ték, hogy a
ház Hit ler 50. szü le -
tés nap já ra már tel -
je sen ké szen áll
majd, így a mun ká -
sok éjt nap pal lá té -
ve dol goz tak a pro -
jek ten, 12-en éle tü -
ket is vesz tet ték az
épít ke zés so rán. 13
hó nap le for gá sa
alatt nem csak az épü let ké szült el, ha nem a hoz zá vezetô út is, amely Né met -
or szág egyik leg ma ga sab ban fekvô út ja, öt ala gu tat és egy haj tû ka nyart is tar -
tal maz.

De ko ránt sem csak ezen le het fel jut ni a Sas fé szek hez: a hegy gyom rá ban
egy lu xus lif tet is ki ala kí tot tak, a bel se jét csi szolt sár ga réz zel, bôrrel és ve len -
cei tük rök kel de ko rál ták.

Az épü let fo ga dó szo bá já nak dí sze a Mus so li ni tól ka pott olasz vörös-
márvány kan dal ló, amely az évek so rán meg sé rült, a szö vet sé ges ka to nák ki -
sebb da ra bo kat ha sí tot tak le belôle, hogy szu ve nír ként ha za vi gyék ma guk kal.
A kony hát a lehetô leg job ban fel sze rel ték, ám nem volt jellemzô, hogy itt
fôztek vol na, ál ta lá ban csak meg me le gí tet ték a vá ros ban ké szí tett éte le ket.
Hit ler dol go zó szo bá ja is több nyi re hasz ná la ton kí vül ma radt. A be ren de zés -
hez vá lo ga tott bú to rok nagy részt olyan da ra bok vol tak, ame lye ket a zsi dó
szár ma zá sú ma gyar ame ri kai épí tész, belsôépítész, Paul Lász ló ter ve zett.

Hit ler fél ve kö ze lí tet te meg
Hit ler 1938-ban ke res te fel elôször az épü le tet, majd 1939. áp ri lis 20-án, az

50. szü le tés nap ján tar tott ava tó ün nep ség re tért vis  sza. Több for rás is em lí ti,
hogy a Führer nem ra jon gott a ma gas sá gért, és még an nál is job ban félt a lift-
tôl, ugyan is azt gon dol ta, hogy a szer ke ze tet kön  nyen vil lám csa pás ér he ti.

Bár Hit ler csak né hány al ka lom mal lá to gat ta meg a Sas fész ket, fon tos po -
li ti kai szö vet sé ge se it, pél dá ul Heinrich Himmlert, Joseph Goebbelst, il let ve
nem zet kö zi kül döt te ket fo gad va, a szo ros is me ret sé gi kö ré be tar to zó sze mé -
lyek rend re meg for dul tak itt. Gya ko ri ven dég volt pél dá ul a dik tá tor szeretô-
je, késôbbi fe le sé ge, Eva Bra un. 1944-ben a nô hú ga, Gretl esküvôjét követô
fo ga dást is a pa zar pa no rá má val rendelkezô hely szí nen tar tot ták.

Re mek ki lá tás, fi nom fo gá sok
A Kehlsteinhaus a má so dik vi lág há bo rút jó for mán sér tet le nül vé szel te át, a

há bo rú után pe dig a he lyi kor mány zó nak köszönhetôen nem sem mi sí tet ték
meg az épü le tet. Így az tán nap ja ink ban ki sebb át ala kí tá sok és fel újí tá sok után
az ere de ti ál la po tá ban lát ha tó. A Sas fész ket je len leg egy ala pít vány ke ze li, a
be vé te le ket jó té kony sá gi cé lok ra for dít ják.

Az épü le ten be lül a ba jor kony ha fo gá sa it kí ná ló ét te rem mû kö dik, kint pe -
dig sör ker tet ala kí tot tak ki. A ház sö tét múlt ját tab ló ki ál lí tá son és ve ze tett tú -
rá kon ke resz tül is mer he tik meg az érdeklôdôk. A tu ris tá kat vi szont va ló szí -
nû leg nem csak ez vonz za, hi szen a környékrôl lebilincselô ki lá tás nyí lik a
környezô he gyek re és te le pü lé sek re.

Járfás Esz ter / Femina

Tóth Po tya Ist ván em lé ke ze te
Kar dos Pé ter fôrabbi be szé de az ava tá son

Ked ves ba rá ta im, szur ko ló tár sa im! Azért jöt tünk el ma ide, hogy fel idéz -
zük az em lé két egy igaz em ber nek. Meg ké sett elég té tel ez Tóth Po tya Ist -
ván nak és le szár ma zot ta i nak egy aránt.

Hogy mi ért meg ké sett?
Mert ha lá la után év ti ze de kig ta bu volt a ne ve és a te vé keny sé ge.
Hogy hon nan tu dom?
Mi vel kö zel het ven esztendôvel ezelôtt lép tem át elôször a Ki ni zsi sport -

te lep ka pu ján, s hos  szú év ti ze de ken át hall gat tam a szur ko lók be szél ge té se -
it, me lyek ben szin te min den al ka lom mal fel idéz ték ös  sze ha son lí tás kép pen
a ré gi idôket, já té ko so kat, edzôket, de ezt a ne vet so ha nem hal lot tam ki ej -
te ni. Most már sej tem, mi ért. Vagy is me ret hi ány ból fa ka dó an, vagy
félelembôl. Én ez utób bi ra tip pe lek, mi vel az öt ve nes évek ben va gyunk, és
egy fradista zsidómentô ké pe nem fért rá a po li ti kai pa let tá ra.

Hogy mi ért nem?
„Mert ezek mind nyi la sok” – mond ta ak kor Rá ko si Má tyás. Az a Rá ko -

si, aki csak azo kat a nyi la so kat tûr te meg ma ga kö rül, akik párt já ban ta lál -
tak me ne dék re, mi vel ahogy ô ne vez te ôket, „ko ráb ban meg té vesz tett em -
be rek vol tak”.

Hogy ak kor még is mirôl szólt a köz be széd a le lá tó kon?
Hát pél dá ul ar ról, hogy szét szed ték a csa pa tot. Meg ar ról, hogy meg kell

bün tet ni a szur ko ló kat és az egye sü le tet. Azt az egye sü le tet, amely a fa siz -
mus ide jén elsôként állt ki, hogy til ta koz zon az úgy mond zsi dó MTK ki zá -
rá sa és meg szün te té se el len.

A nagy kö vet úr ál tal idé zett tal mu di rész, mi sze rint aki egy em bert meg -
ment, az egész vi lá got men ti meg, szo mo rú vég ki fej le tet ho zott Tóth Po tya
Ist ván éle té be. Ô, aki sok-sok ül dö zöt tet men tett meg, a sors kü lö nö sen ke -
gyet len já té ka foly tán sa ját ma gát nem tud ta meg men te ni.

Ovinu málkénu! Atyánk, ki rá lyunk, örök ké va ló Is te nünk! Töhi náfsaj
cöruro bicrajr háchájim – add, hogy lel ke fog lal tas sék be le az örök éle tû ek
kö te lé ké be!

Ezt a táb lát pe dig ara nyoz za be a ma gyar zsi dó ság há lá ja és kö szö ne te.

Föl ke rült Tóth Po tya Ist ván ne ve 
a zsidómentôk em lék táb lá já ra

zést is szer vez tek a tisz te le té re. Tóth
Po tyá nak em lé ket ál lí tot tak az FTC-
MVM Sport köz pont ban, ahol ró la
ne vez ték el az egyik edzôpályát, és
az ô ne vét vi se li a Groupama Aré na
egyik skyboxa is. Em lé ke ze té nek
megôrzését szol gál ja a kö zel múlt ban
az edzônaplóiból ki adott könyv is.

Nem vé let len, hogy Heisler And -
rás, a Mazsihisz el nö ke ün ne pi be -
szé dé ben kö szö ne tet mon dott az
FTC-nek és sze mély sze rint
Kubatov Gá bor el nök nek azért a
mis  szi ó ért, amit az egye sü let az anti-
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rasszizmus je gyé ben foly tat. Heisler
And rás föl idéz te most 96 éves nagy -
báty já nak alak ját, akit a vész kor -
szak ban a nyi la sok a Du ná ba akar tak
lôni, ô azon ban túl él te a vég ze tes nek
szánt go lyót.

Az Iz ra el ben élô nagy bá csit
Heisler azért em lí tet te meg, mert ô
zsi dó em ber lé té re meg rög zött
fradista, oly an  nyi ra, hogy 1944-ben
19 éve sen egyik zsi dó ba rát já val a
vé dett ház ból is ki szö kött egy Fra di-
meccs re. Ép pen ab ban az idôszak-
ban, ami kor a klub edzôje Tóth Po tya
Ist ván volt, az a kü lön le ges sport em -
ber, aki sa ját éle te koc káz ta tá sá val
em be rek szá za it men tet te meg, köz -
tük Gobbi Hil dát vagy a Latabár fi -
vé re ket. Heisler And rás föl ele ve ní -
tet te: 2018-ban, ami kor a Fe renc vá -
ros a Maccabi Tel-Aviv lab da rú gó -
csa pa tát fo gad ta az Üllôi úton,
Kubatov Gá bor FTC-el nök rend kí -
vül ke mé nyen és tisz te let re mél tó an
ki állt a rassz iz mus el len. „Ezt na -
gyon kö szön jük ne ked, Gá bor, és kö -
szön jük az egész FTC-nek” – fo gal -
ma zott Heisler And rás. 

Kubatov Gá bor hang sú lyoz ta: a
sport min den re meg ta nít, ar ra is,
amit nem ok tat nak is ko lá ban vagy
nem ta ní ta nak meg ott hon, olyas mit,
ami re a gyôzelem utá ni vágy he vé -
ben nem is gon do lunk.

A sport a leg na gyobb ta ní tók egyi -
ke, meg ta nít a fel ké szü lés re, a küz -
de lem re, a nagy va ló ság ra, ar ra,
hogy csa pat ban se gí te ni kell a gyön -
gét, s hogy a gyôzni aka rás nak van
ha tá ra, mert a gyôzelemért min dent
meg ten ni: nem le het. Min dent nem.

Az FTC el nö ke Tóth Po tya Ist vánt
spor to lói és em be ri ki vá ló ság nak ne -
vez te, aki azt tet te, amit a sport ból
ta nult: se gí tet te a gyen gé ket, va gyis
azo kat, akik re a fa ir play sza bá lyai
nem vol tak ér vé nye sek.

Jákov Hadas-Handelsman, Iz ra -
e l Ál lam bu da pes ti nagy kö ve te hôs-
nek ne vez te Tóth Po tya Ist vánt, és
hos  szan mél tat ta em be ri és spor to lói
ér de me it. Meg je gyez te: az ô
edzôakadémiája zsi dó di á ko kat is
fel vett, nél kü le az FTC nem arat ha -
tott vol na oly sok ha zai és nem zet kö -
zi gyôzelmet. A nagy kö vet sze rint a
sport em ber „vi lá gí tó to rony ként”
fény lett az em be ri ség leg sö té tebb
idôszakában, és an nak el le né re se gí -
tett a zsi dók nak, hogy tud ta: ez zel a
sa ját éle tét so dor ja ve szély be.

A ren dez vé nyen Sze ge di Pé ter
tör té nész ele ve ní tet te föl a sport em -
ber te vé keny sé gét, majd ifj. Tóth
Ist ván és Tóth Krisz ti na, a két ük -
uno ka kö szön te meg a jelenlévôknek
déd ap juk em lé ké nek megôrzését.

Kácsor Zsolt / Mazsihisz

A holokauszt 89 éves túlélôje az
elsôk kö zött kap ta meg az ol tást

tot ta a nagy kö zön sé get, hogy ol tas -
sa be ma gát, mert az éle tet ad ne -
künk.

Na gyon iz ga tott és bol dog va -
gyok, hogy meg kap tam ezt az ol tást.
Még a ba rá ta im nak és az Ame ri ká -
ban élô gyer me ke im nek is me sél tem
errôl.

Karen Pollock, a holokausztok-

tatási szer ve zet (Ho lo ca ust Edu-
cational Trust) ügyvezetô igaz ga tó -
ja sze rint a túlélôk szá má ra volt a
leg ne he zebb túl jut ni a vál sá gos
idôszakon. De rá juk jellemzôen a
leg ne he zebb kö rül mé nye ket is át vé -
szel ték, és ez zel mind an  nyi un kat
ins pi rál tak.

Cso dá la tos, hogy Eve meg kap ta
az ol tást, és remélhetôleg még szá -
mos sors tár sa kö ve ti ôt – mond ta.

Kugler as  szony, aki a né met or -
szá gi Hal lé ban szü le tett, hét éve sen

szem ta nú ja volt a kris tály éj sza ká -
nak, mielôtt 1939 jú ni u sá ban ha mis
ví zum mal si ke rült Fran cia or szág ba
me ne kül nie.

Ott meg ér te a ná ci meg szál lást,
mielôtt 1941-ben si ke rült ki jut nia
Ame ri ká ba, ahol nevelôotthonok-
ban élt Ruth nôvérével. Szü le ik
négy kon cent rá ci ós tá bort él tek túl
Fran cia or szág ban, és a csa lád tag ok
1946-ban ta lál koz tak új ra.

A holokausztoktatási köz pont út -
ján Kugler as  szony to vább ra is fi a -
ta lok ez re i vel oszt ja meg em lé ke it.

Szom bat
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Pandzarisz Di át kis is ko lás ko ra
óta is me rem, s az óta sem ve szí tem
szem elôl. Da la it kris tály tisz ta hang -
zás, mély sé ges át élés jel lem zi, meg -
je le né se, eg zo ti kus szép sé ge ma gá -
val ra ga dó.

– Kér lek, írj ar ról a nagy és ösz -
 sze tar tó csa lád ról, ami ben ne vel -
ked tél.

– Ne kem sze ren csém volt, mert tá -
mo ga tó és szeretô csa lá dot kap tam, és
ez rit ka kincs. A kin csek kel te li put -
tony mel lé azon ban meg kap tam a
transz ge ne rá ci ós tra u má kat, nem volt
szük ség kü lön érzékenyítô tré nin gek -
re. Ôseim drá má ja, a holokauszt, a
nép ir tás, az éhe zés, az ár va ház bár
idôben már tá vo li, de mé lyen kó dolt
örök ség. Sok szor mint ha ve lem tör tént
vol na, az eh hez kap cso ló dó ér zel mek,
a szo ron gás, a fé le lem vagy az ön ér ze -
tes ség a múlt ban gyökerezô, de a je len
éle tem hely ze te i re adott ér vé nyes re -
ak ci ók.

Úgy te kin tek ma gam ra, me ne kült
va gyok én is, Pandzarisz va gyok, mint
nagy pa pám, akit 9 éve sen me ne kí tet -
tek/ci bál tak ide Gö rög or szág ból egy
ma gyar ár va ház ba, és utá na hos  szú év -
ti ze de kig nem ta lál koz ha tott a szü le i -
vel és a test vé re i vel. Az tán itt van az
én egyik nagy pél da ké pem, Pi ros ka
dédmamám, aki egye dül ál ló zsi dó
anya ként küz döt te vé gig a get tós éve -
ket, két ka ron ülô pi ci gye rek kel. Két
gye re ket ne ve lek én is, egye dül ál ló
anya va gyok, és bár ne kem le ír ha tat la -
nul kön  nyebb, mint ne ki volt, még is
va la hol én va gyok Pi ros ka is. Nagy -
anyá im és az anyu kám, akik a leg na -
gyobb oda adás sal ál lí tot ták ma gu kat
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KÖNYV
Az aján dék

Meg je lent a cso dá la tos Edith Eva Eger új köny ve, Az aján dék. A szerzô
elôzô mû ve, A dön tés, na gyon sok em ber nek át ala kí tot ta az élet hez va ló hoz -
zá ál lá sát. Pél dá ul a hí res USA-be li te le ví zi ós sze mé lyi ség, Oprah Winfrey a
következôképp nyi lat ko zott ró la: Dr. Eger tör té ne te egy egész élet re meg vál -
toz ta tott.

Az aján dék szó min den ki szá má ra mást je lent. Van, aki nek egy szé pen be -
cso ma golt do boz jut eszé be a hal la tán, míg má sok nak le het ez egy olyan em -
be ri kap cso lat, mely ja vít ja/se gí ti az éle tét. Az aján dék, bár ki bár mit kap csol
is hoz zá a fe jé ben, kéttényezôs do log. Van egy adó és egy ka pó fél. Aján dé -

kot adunk vagy ka punk. Egyes ese tek ben
ma gun kat is meg tud juk aján dé koz ni va la mi -
vel, ez eset ben az adó és a ka pó fél azo nos.
Lát hat juk, hogy egy olyan egy sze rû nek tûnô
do log nak, mint az aján dék, men  nyi ér tel me -
zé se le het, és még nem is fog lal koz tunk az -
zal, amit gyak ran ész re sem ve szünk, és ez
ma ga az élet. Hi szen az élet aján dék.
Az elôzô be kez dés utol só mon da tát sem mi és
sen ki más nem tud ja job ban alá tá masz ta ni,
mint dr. Eger. A Kas sán szü le tett,
Auschwitzot túl élt, majd az USA-ba emig rált
pszichoterapeuta egész éle tét meg pró bál ta tá -
sok jel le mez ték, ahogy ezt A dön tés cí mû
best sel ler ben rész le te sen ki fej ti. El me sé li,
ho gyan ke rült sza bad láb ra sa ját börtönébôl.
Nem, nem a kon cent rá ci ós tá bor je len tet te
szá má ra a leg na gyobb kor lá to kat éle te meg -
élé sé ben, ha nem sa ját ma ga. To váb bá az zal
is szem be sí ti ol va só ját, mi kép pen vált az zá,

aki. A ha lál tor ká ból megmenekülô, an go lul nem beszélô be ván dor ló ból ho -
gyan lett or szá go san el is mert pszi cho ló gus, elôadó, köz éle ti sze mé lyi ség.
Edith Eva Eger csu pa op ti miz mus és jó ság. Ezért is ír ta meg csa lád ja un szo -
lá sá ra elsô köny vét, majd né hány év vel késôbb Az aján dék cí mû, most tár -
gyalt mû vét.

A mind ös  sze 208 ol da las kö tet al cí me: 12 életmentô lec ke. Dr. Edith Eger
hi va ta los ol da la sze rint több ezer em ber kö ve tel te, hogy le gyen foly ta tá sa A
dön tés nek. Az zal in do kol ták ké ré sü ket, hogy szük sé gük van még egy út mu -
ta tó ra sa ját éle tük job bá té te lé hez. Az aján dék ban Eger kibôvíti a gyó gyí tás
üze ne tét, és gya kor la ti út mu ta tó val szol gál, amely gyen gé den ar ra ösz tö nöz
min ket, hogy vál toz tas sunk azon gon do la ta in kon és vi sel ke dé sün kön, ame -
lyek fog va tart hat nak ben nün ket a múlt ban.

Dr. Eger le ír ja az ál ta la is mert ti zen két leg ál ta lá no sabb be be to no zó dott hi -
e del met – be le ért ve a fé lel met, a bá na tot, a ha ra got, a tit ko kat, a stresszt, a
bûn tu da tot, a szé gyent és az el ke rü lést –, va la mint azo kat az esz kö zö ket, ame -
lye ket fel fe de zett ezen uni ver zá lis ki hí vá sok ke ze lé sé re. Eger sa ját és be te gei
éle té nek tör té ne tei kí sé re té ben min den fe je zet hez el gon dol kod ta tó kér dé se ket
vet fel, mint pél dá ul: 

• Len nél sa ját ma gad fér je/fe le sé ge?
• Fejlôdsz vagy fo rogsz?
• Nem gyó gyít ha tod meg azt, amit nem ér zel.
Az em pá ti á val, éles lá tás sal és hu mor ral te li Az aján dék meg ra gad ja a

sebezhetôséget és a ki hí vá so kat, ame lyek kel mind an  nyi an szem be sü lünk, to -
váb bá bá to rí tást és ta ná cso kat ad a sze mé lyes börtönökbôl va ló ki tö rés hez,
hogy min den ki gyógy ulást ta lál jon és él vez hes se az éle tet.

Mint írá som ele jén em lí tet tem, az aján dék hoz két fél kell. Az adó már meg -
van, ne künk csak el kell ven nünk/fo gad nunk Az aján dé kot.
Fel hasz nált for rá sok:
https://dreditheger.com/
https://dreditheger.com/the-choice/
https://dreditheger.com/the-gift-2/

Mik lós Dó ri

A Dia

fér je ik és gye re ke ik szol gá la tá ba, apai
nagy ma mám, aki bri li áns eszé vel és
szik la ke mény sé gé vel kom pen zál ta el -
ra bolt gyer mek ko rát, hogy nem ta nul -
ha tott to vább, ha nem gyár ban kel lett
dol goz nia, és min den vi szon tag ság el -
le né re egy si ke res és nagy ívû éle tet
tud hat ma gá é nak, és fel ne velt egy
olyan em bert, mint az apám. Aki
mind an  nyi unk ap ja, védelmezôje,
orosz lán ja. Bár mit ho zok is lét re akár
szak ma i lag, akár a ma gán élet ben, az
mind tôlük el vá laszt ha tat lan.

– Ho gyan éled meg a zsi dó sá go -
dat, men  nyi re be fo lyá sol ja a mû vé -
sze te det? A Wes se lé nyi Ut cai Ala -
pít vá nyi Is ko la, az ott ta nul tak, az
imák dal la mai ha tot tak-e rád a
késôbbiek so rán?

– Gyer mek ko rom tól fog va zsi dó ne -
vel te tést kap tam, zsi dó is ko lák ba jár -
tam. A kis is ko lás ként meg ta nult szak -
rá lis da lok most is sze re pel nek a re per -
to á rom ban. Na gyon so kat adott ne kem

a Wes se lé nyi, a Lauder és a Scheiber.
A szá mom ra oly ked ves me ló di á kat
elôadásomban a YouTube-on több
szá zez ren meg hall gat ták már, s ugyan -
az zal a gye rek szív vel és sze re tet tel
éne kel tem el ôket Eu ró pa-szer te ren -
ge teg szín pa don is.

Ami már gye rek ként meg érin tett, az
a zsi dó ság belsô, sza va kon tú li ere je,
és ezen a csa tor nán ke resz tül ju tot tam
el a spi ri tu a li tás lé nye gé hez, amely vi -
szont túl mu tat a val lá sok kor lá tolt fo -
gal ma in. Azt hit tem, ha majd fel nö -
vök, szi go rú an val lá sos le szek, vi szont
ahogy cse pe red tem, a zsi dó ta ní tók
nem tud tak min den kér dé sem re vá la -
szol ni. Nem al kud tam meg a vak buz -
ga lom mal, a min den ki nek tetszô jó
kis lány sze re pe so sem volt ne kem va -
ló. Job ban ér de kelt az igaz ság an nál,
mint hogy má sok nak meg fe lel jek. So -
kat utaz tam éle tem so rán, pl. egy hó -
na pot töl töt tem egy iz ra e li kibucban,
fél évet ba ran gol tam Ne pál ban, In di á -
ban, el za rán do kol tam Thai föld, Kam -
bo dzsa, Egyip tom szent he lye i re, és
még hos  szan so rol hat nám. Fi gyel tem
az em be re ket, ta nul má nyoz tam, mi ben
hisz nek, ki mit vél ab szo lút igaz ság -
nak. Szá mom ra a ne pá li lá to ga tás tet te
fel az i-re a pon tot, ez után ke rül tem ar -
ra a vá gány ra, ame lyen az óta is ro bog
az éle tem.

A ta ní tá sok ré vén, me lye ket út ja im
so rán bölcs mesterektôl kap tam, fel is -
mer tem, mi az én dol gom az élet ben,
mi hez kell kez de nem a zsi dó sá gom -
mal. A sze fárd ze né vel va ló ta lál ko zá -
som olyan ter mé sze te sen és öneredôen
tör tént, ahogy a gyer mek fut any ja kar -
ja i ba. A sze fárd zsi dó ze ne kó dolt üze -
ne te egy ben az én hit val lá som is:
„Min den ha tárt át kell lép ni, min den
kor lá tot meg kell ha lad ni.”

A sze fárd zsi dó ze né ben ben ne van
a zsi dó ság kü lön fé le né pek kel va ló ta -
lál ko zá sa és egye sü lé se, a spa nyol, a
gö rög, a tö rök, az ar gen tin, az arab stb.
ha tá sok. Rög tön tud tam, ez én va gyok,
ez ne kem va ló.

– A zsi dó kul tú ra men  nyi re ré sze
a ze ne i sé ged nek? Kar ri e red so rán
több té má ban is meg szó lal tál, oly -
kor ját szó tár sa id is meg-meg vál toz -
tak. Mi ért?

A zsi dó ze nei kul tú rán, de fôként a
li tur gi kus, szak rá lis da lo kon és a sze -
fárd ze nén ke resz tül ju tot tam el a kü -
lön fé le ro kon nép ze nék hez. Mond hat -
ni, ez volt a ki in du ló pont. Ettôl el ru -
gasz kod va ta lál koz tam utá na más mû -
faj ok kal, dzses  szel, rock kal, pop ze né -
vel is volt dol gom, de so ha nem en -
ged tem az elveimbôl, nem kö töt tem
komp ro mis  szu mot, csak olyan ze nét
csi nál tam, amit tel jes mér ték ben öna-
zonosnak érez tem, és hi te le sen tud tam
elôadni.

– Kér lek, be szélj a ze nei pá lya fu -
tá sod ról, az el ért eredményeidrôl.
Mi re vagy a leg büsz kébb?

– Gye rek ko rom tól fog va sze re pel -
tem szín pa don, szín ház ban éne kel tem
mu si cal ben, utá na jött a kó rus, és ti né -
dzser ként, ti zen hét éve sen meg ala pí -
tot tam az elsô ko mo lyabb ze ne ka ro -
mat, mel  lyel sok klub ban fel lép tünk
sa ját szer ze mé nyek kel, sôt két al bu -

Pandzarisz Di á na. Kis lány
a zon go rá nál. 

mot is fel vet tünk, ma gam ír tam a ze nét
és a dal szö ve ge ket, an gol és ma gyar
nyel ven.

2012-ben lét re hoz tam a Dina Ze ne -
kart, és ki ad tuk az elsô al bu mot is, a
Durme, durmét a Ró zsa völ gyi Ki adó
gon do zá sá ban, így is mert meg en gem
a ha zai és a kül föl di kö zön ség. A kri ti -
ku sok na gyon po zi tí van nyi lat koz tak a
Dina Ze ne kar ról, és rám ra gasz tot ták,
hogy én va gyok „a sze fárd ze ne nagy -
kö ve te”. Ren ge teg hely re el ju tot tunk,
ját szot tunk fesz ti vá lo kon, dzsessz klu -
bok ban, zsi na gó gák ban, kon zu lá tu so -
kon, ele gáns kon cert ter mek ben. Eu ró -
pai tur né ink so rán el ju tot tunk Ír or -
szág ba, Né met or szág ba, Svájc ba,
Auszt ri á ba, Ro má ni á ba, Len gyel or -
szág ba, Cseh or szág ba, Szlo vé ni á ba,
Bosz ni á ba.

Min den ko ri ked ven cem a Córdobá-
ban ren de zett Spa nyol Nem zet kö zi
Sze fárd Ze nei Fesz ti vál, aho va a tör té -
ne lem so rán elôször hív tak meg ma -
gyar szár ma zá sú énekesnôt. Fan tasz ti -
kus ér zés volt, hogy sa ját kö ze gük ben
éne kel het tem el a sze fárd da lo kat, ôsi
ladino nyel ven.

– A da lok nagy ré szét is te írod,
igaz? Be szél nél errôl, hogy tör té nik,
van-e mú zsád? Szö veg hoz za a dal -
la mot? Vagy for dít va?

– A zeneszerzôi mun kám min den
pro jek tem ben jelentôs sze re pet ját szik,
hi szen min dig hoz zá te szem a dal lam -
váz hoz a sa ját el kép ze lé se i met. A nép -
ze ne egyéb ként is egy or ga ni ku san
fejlôdô „élôlény”, és vég te le nül iz gal -
mas az evo lú ci ó ja, sok fé le képp „kifej-
lôdhet”, és a ked venc trük köm, ami kor
olyan da lok ba csem pé szek ne gyed -
han gos haj lí tá so kat, szo kat lan dí szí té -
se ket, me lyek ben elôzôleg nem volt,
hi szen ko ráb ban sen ki nek nem ju tott
eszé be ez a faj ta meg kö ze lí tés. A nép -
ze nén túl is van azon ban ze nei éle tem,
tel je sen sa ját szer ze mé nye ket is kom -
po ná lok, an gol nyel vû szö veg gel.

Van-e mú zsám? Igen, leg hû sé ge -
sebb mú zsám a fáj da lom, és az biz to -
san nem hagy el. A fáj da lom tett ér tem
a leg töb bet ze ne i leg, ál ta la nôttem fel.
Ezért is sze re tem an  nyi ra, min dig szá -
mít ha tok rá, ha el is tû nik, ga ran tál tan
vis  sza tér, és em lé kez tet, men  nyi re
üres, tö ré keny és mú lan dó az élet. A
fáj da lom a ze né vel gyö nyör ré ala kít -
ha tó, és ez ben ne a leg szebb. A sze re -
lem is nagy mú zsa, és a ze nén ke resz -
tül pár be szé det le het ve le foly tat ni, le -
het szid ni, szá mon kér ni, gyû löl ni, ma -
gasz tal ni, el me rül ni a mély sé ge i ben,
vagy épp a ma gas sá ga i ban szár nyal ni.
Sze re tem a sze rel met, na gyon él ve zem
és na gyon fáj is, pont olyan vég le tes,
mint a sze mé lyi sé gem, ezért test hez ál -
ló, és ott ho no san moz gok ben ne. A ze -
ne szer zés fo lya ma ta min dig más ként
tör té nik, de so ha nem gör csö sen. Van,
ami kor né hány nap alatt „ki gu rul” egy
dal, amit azon nal re mek mû nek ér zek,
van, ami kor éve kig érlelôdik, de vé gül
min den képp „vi lág szám” kell le gyen,
nem a nép sze rû sé ge, ha nem a hi te les -
sé ge okán.

– Mit je lent szá mod ra a ze ne, az
ének lés, min dol go zol mos tan ság?

– Most ér kez tem el egy olyan ál lo -

más hoz, ahol iga zán meg fo gal maz ha -
tom a hit val lást, ami a ze ném mö gött
rej lik. Ha ma ro san meg je le nik új vi lág -
ze nei al bu mom, a Dina’s World.

Az al bum ra rend ha gyó an sok fé le
nép ze nei ih le té sû dal ke rült fel, köz tük
iz ra e li, hé ber szak rá lis, arab, spa nyol,
ör mény, kurd, gö rög, ma gyar, in di ai,
mind ere de ti nyel ven.

Ha tal mas do log van születôben. Ez
nem csak ze ne, nem csak egy vi lág ze -
nei al bum. Én nem ze nész ként mû kö -
döm. A ze ném „sá mán ének”. Meg idé -
zi az ôseim szel le mét, a nem ze ti hôs
ma ce dón ük apá mat, a holokauszt-
túlélô dédszüleimet, az ôseimet, a ta ní -
tó im je len lét ét. A han gok ban ben ne
van az ös  szes át élt tra u ma és fáj da lom,
a lét for ga tag min den gyö nyö re és
szen ve dé se. Át él tem és meg szen ved -
tem, hogy el éne kel hes sem, hogy tu -
das sam az zal, aki hall ja, nincs egye -
dül.

Ez a le mez éle tem mér föld kö ve i nek
gyûj te mé nye egy élet-al bum ban. Sem -
mi nem vé let le nül ke rült fel a le mez re,
min den dal nak tör té ne te van, éve kig
ér lel tem ma gam ban ôket. Olyan tör té -
ne tek ezek, me lyek mind nyá junk kal
meg es tek, min den ki a ré sze, bár hon -
nan is jött. Ezen a vi lág ze nei al bu mon
a kü lön fé le né pek nem vesz nek ös  sze
egy más sal, na gyon is jó ba rá tok, sôt,
csa lád tag ok.

– Ho gyan tu dod ös  sze egyez tet ni a
ze né lést az anya ság gal? Ösz tön zöd a
gye re ke ket, hogy mu zsi kál ja nak?

– Szá mom ra min dig a gye re kek vol -
tak az elsôk, a leg fon to sab bak. Nincs
az a si ker, pénz, szak mai el is mert ség,
amely akár csak meg kö ze lí te né a gyer-
mek-szülô kap cso lat ér té két. A ze né -
lés és az anya ság ös  sze egyez te té sé ben
a szü le im nyúj tot ták és nyújt ják a leg -
na gyobb se gít sé get: ami kor kon cer tez -
tem vagy épp stú di ó ban vol tam, ôk vi -
gyáz tak a fi úk ra. A ze ne min dig is
szer ves ré szét ké pez te az anya sá gom
gya kor lá sá nak, a gye re kek már az
anya méh ben a ked venc da la i mat hall -
gat ták, el kí sér tek a kon cer tek re a
Müpába vagy a stú di ó ba, ki csi emb ri -
ó ként, a ha sam ban.

– Ho gyan éled meg a ví ru sos
idôszakot? Mik a ter ve id a jövôre
néz ve?

– A ví ru sos idôszak szin te tel je sen
el vet te a fel lé pé sek lehetôségét, de
adott va la mi fon to sat: idôt az al ko tás -
ra, a be fe lé for du lás ra. Így tud tam fel -
ké szül ni az új vi lág ze nei al bum stú -
dió mun ká i ra, és ta lál tunk idôt a pró -
bák ra és a fel vé tel re is. Azt ter ve zem,
hogy a jár vány hely zet ál tal ke let ke zett
tér ben ze nét szer zek, fel vé te le ket ké -
szí tek, be pó to lom, ami idôhiány mi att
ko ráb ban el ma radt, és ezt követôen
szé pen elôjövök majd az zal, amit al -
kot tam. Nagy ag go da lom mal tölt el a
ze né szek pénz te len sé ge, a ze nei kul tú -
ra pusz tu lá sa, de hi szem, hogy ha bor -
zasz tó ne héz is, de együtt kell mû köd -
nünk a kö rül mé nyek kel. A hi te les és
ôszinte mû vé szi ön ki fe je zés, akár az
áram ló víz, utat ta lál majd ma gá nak.
– Kö szö nöm, és to váb bi si ke re ket
kí vá nok.

gáljuli
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Egy nap pal a holokauszt nem -
zet kö zi em lék nap ja elôtt, mely az
ausch witzi kon cent rá ci ós tá bor
fel sza ba dí tá sá nak dá tu mát je lö li,
Iz ra el köz zé tet te a még élet ben
lévô holokauszttúlélôkrôl ké szí tett
sta tisz ti ká it, fel fed ve azt is, hogy
mint egy 900 túlélô halt meg a ko -
ro na ví rus kö vet kez té ben.

A sta tisz ti kai hi va tal sze rint kö rül -
be lül 5300 holokauszttúlélô fer-
tôzôdött meg ko ro na ví rus sal, ez zel a
ha lá lo zá si arány a túlélôk kö zött 17
szá za lék, ami csak ki csi vel ma ga -
sabb az össz la kos ság azo nos kor cso -
port já nál ta pasz talt 16%-os ha lá lo zá -
si arány nál, ír ja az ujkelet.live.

Az iz ra e li ál la mi szer vek túlélô-
ként ha tá roz nak meg min den kit, aki
„ki volt té ve” a ná ci re zsim nek, be le -
ért ve azo kat is, akik a ná ci Né met or -
szág ál tal meg hó dí tott vagy
1933–1945 kö zött köz vet len ná ci be -
fo lyás alatt ál ló or szá gok ban él tek,
va la mint azo kat, akik a ná cik mi att
me ne kül tek el e területekrôl.

A 2020. de cem be ri ada tok sze rint
179.600 holokauszttúlélô él Iz ra el -
ben. 3000 to váb bi sze mélyt is mer tek
el túlélôként 2020-ban, míg 17.000
sze mély hunyt el, köz tük 900 a ko ro -
na ví rus kö vet kez té ben.

Az Iz ra el ben élô túlélôk kö rül be lül
két har ma da, dur ván 64% Eu ró pá ban
szü le tett. 11,8 szá za lék Ro má ni á ból,
1,8 szá za lé kuk Né met or szág ból
vagy Auszt ri á ból, míg 1,5 szá za lé -
kuk Ma gyar or szág ról szár ma zik.

Kö rül be lül 40 szá za lé kuk 1951-ig
alijázott, és több mint har ma duk az
1990-es évek be ván dor lá si hul lá má -
val ér ke zett a volt Szov jet uni ó ból.

A fenn ma ra dó ré szük arab és mu -
zul mán or szá gok ból szár ma zik.

Az el is mert túlélôk 16%-a ma rok -
kói, míg 4%-a tu né zi ai, a Vichy-kor-
mány ül dö zött jei, és 2%-a al gé ri ai és
lí bi ai zsi dó. To váb bi 11% a Farhud
né ven is mert 1941-es ira ki pog rom
túlélôje.

A túlélôk kö rül be lül 60%-a nô. A
túlélôk mind egyi ke 75 év fö löt ti, kb.
17%-uk 90 éves és idôsebb, 850 pe -
dig már be töl töt te a 100. élet év ét.

Covid-19 és an ti sze mi tiz mus
A Covid-19 új an ti sze mi tiz mus-

hul lá mot vál tott ki egy olyan idô-
szakban, amit már a neo ná ciz mus és
a fe hér felsôbbrendûség felerôsödése
jel le mez, mond ta António Guter-
res, az ENSZ fôtitkára.

Az ENSZ vezetôje nem zet kö zi lé -
pé se ket sür ge tett a pro pa gan da és a
dezinformáció el le ni küz de lem ér de -
ké ben is, va la mint a má so dik vi lág há -
bo rú alat ti ná ci tet tek ok ta tá sá nak ki -
ter jesz té sét szor gal maz ta, hang sú lyoz -
va, hogy az ame ri kai fi a ta lok csak nem
két har ma da nem tud ja, hogy hat mil lió
zsi dót öl tek meg a holokauszt so rán.

El fut Ausch witz ba egy sze ge di fér fi
600 ezer lé pés a holokauszt ma gyar or -

szá gi ál do za ta i ért, ez zel a cím mel je len -
tet te be Orosz Gá bor zsi dó szár ma zá sú
sze ge di fu tó, hogy idén ôsszel el fut a leg -
hí re sebb ha lál tá bor hoz.

Azt gon do lom, hogy nem csak zsi dó ként,
ha nem apa ként, em ber ként és spor to ló ként
is em lé kez nünk és em lé kez te tünk kell, hogy
a fe lej tés ne sok szo roz za meg a vesz te sé -
get. Ezért is dön töt tem úgy, hogy ezen a
szo mo rú év for du lón mél tó em lé ket kí vá nok
ál lí ta ni az ál do za tok nak. 2021. ok tó ber 2-
án a bu da pes ti Do hány ut cai zsi na gó gá tól
fut va in du lok el Auschwitz-Birkenauba,
érint ve Szlo vá ki át, mint egy 400 km-t meg -
té ve. Az út vo na lat úgy vá lasz tot tam meg,
hogy pon to san 600 ezer lé pést te gyek meg, em lé ket ál lít va ez zel min den egyes
ma gyar ál do zat nak – ír ta Orosz a Szegedernek kül dött le ve lé ben.

Orosz Gá bor 42 éves, sze ge di la kos. Ti zen egy éve fut rend sze re sen, hosz -
 szabb, az az ult ra tá vo kat (a ma ra to ni táv nál hos  szab ba kat) pe dig 2017 óta.
2018-ban az 50 km-es Or szá gos Baj nok sá gon nyílt ka te gó ri á ban he te dik he -
lye zést ért el, ezen kí vül szá mos más ver seny ta pasz ta lat tal is ren del ke zik
(UltraBalaton, 6–12 órás ver se nyek stb.). Er re a 400 km-es táv ra edzôje, Ma -
ráz Zsu zsan na Spartathlon-gyôztes ult ra fu tó se gít sé gé vel ké szül fel Sze ge -
den, de ta vas  szal tíz na pos edzôtáborba vo nul majd a Za lai-domb ság ba.

Az Auschwitz-Birkenau kon cent rá ci ós tá bort 80 év vel ezelôtt, 1941 ok tó -
be ré ben kezd ték el épí te ni, késôbb itt több száz ezer ma gyar lel te ha lá lát. Ezen
al ka lom ból kí ván Orosz mél tó em lé ket ál lí ta ni az el huny tak nak az zal, hogy
2021. ok tó ber 2-án fut va in dul el Ausch witz ba, aho vá a ma gyar ál do za tok
tisz te le té re ös  sze sen 600 ezer lé pést meg té ve ér ke zik majd meg.

Szûcs Dá ni el / Szegeder

Ma rad nak a „zsi dó disz nók”
a temp lo mok fa lán

Szá mos kö zép ko ri né met temp lo mon ék te len ked nek úgy ne ve zett „zsi -
dó disz nó” szob rok. A zsi dó el le nes al ko tá sok est le ges el tá vo lí tá sá ról évek
óta foly nak vi ták. Ba jor or szág ban most dön tés szü le tett a sor suk ról.

A né me tül Judensau né ven is mert szob rok ból egye dül Ba jor or szág ban kö -
zel egy tu cat van, töb bek kö zött Regensburg hí res szé kes egy há zá nak a fa lán.
Ezek ál ta lá ban zsi dó kat áb rá zol nak obsz cén hely ze tek ben a tisz tá ta lan nak te -
kin tett disz nók kal. Fel ada tuk a vá ros ban le te le ped ni kí vá nó zsi dók el ri asz tá -
sa, il let ve az ott élôk le já ra tá sa volt.

Ferenc pápa Bruck Edith
otthonában

Ferenc pápa meglátogatta római otthonában Bruck Edith magyar
származású írónôt, holokauszttúlélôt – tájékoztatott a szentszéki szóvivôi
hivatal közleménye alapján az MTI.

Egyórás találkozóju-
kon a 89 éves írónô a
koncentrációs táborok-
ban tapasztaltakról be-
szélt a nála öt évvel fiata-
labb katolikus egyházfô-
nek. A jelenkor félelmei-
rôl és reményeirôl is szó
esett, illetve arról, hogy
milyen fontos az emléke-
zés a múltra, és ebben
milyen szerepe van az
idôsebb korosztálynak.

Ferenc pápát elkísér-
te Andrea Monda, az
Osservatore Romano
szentszéki napilap fô-
szerkesztôje. Monda sze-
rint a pápát megragadta Bruck Edith cikke, amely a holokauszt nemzetközi
emléknapján jelent meg az újságban. Az egyházfô ezután személyesen is meg
akarta ismerni az írónôt.

Ferenc pápa „bocsánatot kért az Úrtól az emberiség nevében” – idézte az
újságíró az egyházfô szavait. A pápa egyúttal köszönetet mondott Bruck
Edithnek, amiért tanúvallomásával nem hagyja, hogy feledésbe merüljenek a
nácizmus mártírjává vált zsidó nép szenvedései.

A Tiszakarádon 1932-ben született Bruck Edith családját deportálták.
Több koncentrációs táborban tartották fogva, megjárta többek között
Auschwitzot, Dachaut és Bergen-Belsent. Szülei és a fivére Dachauban hal-
tak meg. Edith és lánytestvére túlélte a soát. 1945 után Magyarországon,
Csehszlovákiában és Izraelben élt. 1954-ben Olaszországba költözött. Az
olasz irodalmi élet legismertebb alakjaival került kapcsolatba, barátságot
kötött a szintén holokauszttúlélô Primo Levi íróval. Újságíróként, rendezô-
ként is dolgozott. Magyar szerzôk, köztük József Attila, Radnóti Miklós és
Illyés Gyula mûveit fordította olaszra.

Ér vé nyes és ered mé nyes volt a
Mazsihisz ál tal a Sze re tet kór ház
fôigazgatói poszt já ra ki írt pá lyá -
zat. En nek ered mé nye sze rint a
Szö vet ség fenn tar tá sá ban mûködô
in téz mény vezetôjének dr. She-
mesh Assafot ne vez ték ki 2021.
feb ru ár 16-i ha tál  lyal.

A Mazsihisz Vezetôsége leg utób bi
ülé sén a Sze re tet kór ház intézmény-
vezetôi-fôigazgatói pá lyá za tát ér vé -
nyes nek és ered mé nyes nek nyil vá ní -
tot ta, ezért föl kér te Ku nos Pé ter
ügyvezetô igaz ga tót, hogy kös sön
munkaszerzôdést a gyôztes dr.
Shemesh Assaffal.

Az 1972-ben szü le tett Shemesh
Assaf an nak ide jén or vo si ta nul má -
nyai mi att ér ke zett Bu da pest re
Izraelbôl, és már 28 éve él a ma gyar
fôvárosban. A sürgôsségi el lá tás a
szen ve dé lye, de a sürgôsségi szak -
vizs gán kí vül ren del ke zik bel gyó -
gyász és in ten zív szak vizs gá val is.

Fo tó: Orosz Gá bor / Facebook

Judensau a wit ten ber gi temp lom fa lán, ahol Lu ther pré di kált (A szerzô
fel vé te le)

Dr. Shemesh Assaf lett 
a Sze re tet kór ház fôigazgatója

Ed dig egy bu da pes ti kór ház
sürgôsségi osz tá lyá nak he lyet tes
vezetôjeként dol go zott, ezen kí vül
or vos ként hu za mo sabb ide je se gí ti a

Mazsihiszt és an nak Biz ton sá gi
Szol gá la tát, to váb bá Iz ra el bu da pes -
ti nagy kö vet ség ét és a Maccabi
VAC-ot is.

Ta valy 900 holokauszttúlélô hunyt el
a ko ro na ví rus kö vet kez té ben Iz ra el ben

Guterres az auschwitz-birkenaui
ha lál tá bor fel sza ba dí tá sá nak 76. év -
for du ló ján tar tott ren dez vé nyen szó -
lalt fel, a ko ro na ví rus mi att vir tu á lis
for má ban.

A fôtitkár sze rint a pandémia sú -
lyos bí tot ta a rég óta fenn ál ló igaz -
ság ta lan sá go kat és meg osz tott sá got.

A zsi dó kat és a jár ványt összekötô
pro pa gan da – az a vád pél dá ul,
hogy a vi lág ura lom ra va ló tö rek vés
ré sze ként hoz ták lét re a ví rust –
nevetséges len ne, ha nem len ne
olyan ve szé lyes... Ez csak a leg utób -
bi an ti sze mi ta meg nyil vá nu lás,
amely vis  sza nyú lik a 14. szá zad ra,
ami kor a zsi dó kat a bubópestis ter -
je dé sé vel vá dol ták.

Guterres sze rint szo mo rú, de nem
meglepô, hogy a jár vány a
holokauszttagadás újabb fel tö ré sét,
tor zí tá so kat és a tör té ne lem ba ga tel -
li zá lá sát vál tot ta ki.

Eu ró pá ban, az Egye sült Ál la mok -
ban és má sutt fe hér felsôbbrendûek
szer vez ked nek és to bo roz nak ha tá ro -

kon át nyú ló an, a ná cik szim bó lu ma i -
val és szó for du la ta i val, va la mint
gyil kos am bí ci ó ik kal meg ko ro náz va
– mond ta. Tra gi kus, hogy év ti ze dek
ár nyé ka után a neo ná cik és esz mé ik
mos ta ná ban egy re job ban ter jed nek.

Guterres úgy vé li, a ha gyo má nyos
mé dia szét esé se és a kö zös sé gi mé -
dia nö ve ke dé se hoz zá já rul a té nyek
meg osz tá sá nak hi á nyá hoz.

Ös  sze han golt glo bá lis fel lé pés re
van szük ség, hogy szö vet sé get épít -
sünk a neo ná ciz mus és a fe hér fel-
sôbbrendûség erôsödése és el ter je -
dé se el len. Le kell gyôznünk a pro pa -
gan dát és a dezinformációt is.

Az EU Iz ra el ben
Idén az EU iz ra e li nagy kö ve tei

részt vesz nek a Zsi dó Vi lág kong -
res  szus #WeRemember kam pá nyá -
ban a nem zet kö zi em lék nap okán,
kö zöl te Twitteren Emanuel Giauf-
ret, az EU iz ra e li kö ve te, mond ván:
kö te les sé günk ta nul ni a múlt ból és
em lé kez ni a holokauszt ál do za ta i ra.

Az ese ten ként he ves ér zel me ket ki vál tó vi tá nak a je lek sze rint most vé ge
sza kadt: nem fog ják el tá vo lí ta ni a gya láz ko dó kôfaragványokat. Így dön tött
az Iz ra e li ta Val lá si Kö zös sé gek Tar to má nyi Szö vet sé ge (Landesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden), a ke resz tény egy há zak és az ál la mi in téz mé -
nyek képviselôibôl ál ló ke rek asz tal-kon fe ren cia. Egy ben ál lást fog lal tak ar ra
vo nat ko zó an, hogy mi ként ér de mes bán ni ezek kel a gúny szob rok kal.

A temp lo mo kon és más épü le te ken ta lál ha tó úgy ne ve zett „zsi dó disz nó” áb -
rá zo lá so kat jól lát ha tó és egy ér tel mû ma gya rá zat tal kell el lát ni – je len tet te ki
Mün chen ben a ba jor or szá gi an ti sze mi tiz mus el le ni küz de le mért felelôs tar to -
má nyi biz tos, Ludwig Spaenle.

A té ma az év ele jén kü lö nös fi gyel met ka pott. Michael Düllmann, egy zsi -
dó szár ma zá sú nyug dí jas bí ró ság hoz for dult a Szászország-Anhalt tar to mány -
ban ta lál ha tó wit ten ber gi Szent Má ria-temp lom ol da lán lát ha tó szo bor mi att.
Itt pré di kált egy ko ron Lu ther Már ton. A fel pe res az zal ér velt, hogy a zsi dó hi -
tû em be re ket gyak ran gya láz zák „zsi dó disz nó ként”. Kö ve te lé se az al ko tás
el tá vo lí tá sa és – eset leg – mú ze um ban történô el he lye zé se volt. Az al pe res
egy ház köz ség ez zel szem ben úgy lát ja, hogy tör té nel mi emlékrôl van szó. A
te rü le ti leg il le té kes bí ró ság vé gül el uta sí tot ta Düllmann be ad vá nyát, aki vi -
szont be je len tet te, hogy nem ad ja fel, a végsôkig fog küz de ni.

Ba jor or szág ban a kerekasztal most egy han gú lag az ilyen szob rok el tá vo lí -
tá sa el len sza va zott. In dok lá suk sze rint ha eze ket a rossz in du la tú szob ro kat
ki vés nék az ere de ti helyükrôl és egy mú ze um ban he lyez nék el, si ma mû tárgy -
 gyá vál ná nak. Ne héz len ne megfelelô mó don meg ér tet ni az em be rek kel, mi -
kor és mi ért al kot ták meg ôket. Ezen fe lül nem tud nák a ma már in kább
figyelmeztetônek tekinthetô funk ci ó ju kat be töl te ni. El tün te té sük he lyett in -
kább meg kell ma gya ráz ni a szel le mi, kul tu rá lis és egy ház tör té ne ti hát te ret.
Mi nél rész le te sebb in for má ci ó kat kell ren del ke zés re bo csá ta ni, pél dá ul QR-
kódok se gít sé gé vel – szól a kerekasztal ál lás pont ja. Je len leg több ilyen plasz -
ti ka alatt ol vas ha tók ma gya rá zó szö ve gek, me lyek va ló ban el ha tá ro lód nak
mind a kö zép ko ri, mind a mo dern an ti sze mi tiz mus tól.

A regensburgi táb la szö ve ge:
Ezen osz lop te te jén, amely a kö zép ko ri zsi dó get tó irá nyá ba mu ta tott, az

úgy ne ve zett „zsi dó ko ca” gú nya lak ja ta lál ha tó. A disz nó cse cse i nek zsi dók
es nek ne ki. Ezt a szob rot, mint egy le tûnt idôszak kôbôl ké szült bi zony sá gát,
ko rá val ös  sze füg gés ben kell vizs gál ni. Zsi dó el le nes tar tal ma a mai megfi-
gyelôtôl ide gen. A ke resz tény ség és a zsi dó ság kap cso la tát nap ja ink ban a to -
le ran cia és a köl csö nös tisz te let jel lem zi.

Pol gár György (Düs sel dorf) / Szom bat
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Rio de Ja ne i ró ban holokauszt-
emlékmûvet avat tak

Az em lék mû, egy 24 mé ter ma gas to rony Dél-Ame ri ka egyik leg is mer -
tebb jel ké pé vel, a Cu kor sü veg -heg  gyel néz far kas sze met.

A to rony a tíz pa ran cso la tot jelképezô tíz részbôl áll. A leg al só fel ira ta: Ne
ölj! Alat ta pe dig föld alat ti szin te ken nagy ki ter je dé sû in te rak tív ki ál lí tó ter -
mek ta lál ha tók.

Az ava tó ün nep sé gen szá mos kor mány za ti tisztségviselô és a zsi dó kö zös -
ség képviselôi je len tek meg. Jair Bolsonaro el nö köt Fabio Wajngarten
köz le ke dé si és hír köz lé si mi nisz ter kép vi sel te, aki nek nagy any ja holokauszt-
túlélô volt. Ott volt Luiz Fux, Bra zí lia legfelsôbb bí ró sá gá nak el nö ke, aki ro -
má ni ai me ne kül tek gyer me ke ként szü le tett Ri ó ban, és az év ele je óta vi se li
ezt a köz jo gi mél tó sá got. Be szé dé ben Elie Wiesel sza va it idéz te: Az em be ri -
ség leg na gyobb el -
len sé ge a kö zöny. A
holokauszt a kö -
zöny mi att jö he tett
lét re. Nem em lé -
kez ni a holokausz-
tra azt je len ti, hogy
eze ket az em be re -
ket is mé tel ten meg -
ölik.

Az em lék mû a
Jichák Rabin ne vét
viselô park te te jén
áll, ahon nan lé leg -
zet el ál lí tó lát vány tá rul a szemlélô elé. Alap kö vét Marcelo Crivella fôpol-
gármester, buz gó evan gé li u mi ke resz tény, Iz ra el és a he lyi kö zös ség ba rát ja
he lyez te el 2017-ben. A ma gán ada ko zás ból emelt to rony öt le te Gerson
Berghertôl, a vá ro si ön kor mány zat egy ko ri képviselôjétôl szár ma zik. Öz ve -
gye, Teresa Bergher fel szó la lá sá ban hang sú lyoz ta az em lék mû jelentôségét
a felnövekvô nem ze dé kek ok ta tá sá ban. Fia, Ary, aki ko ráb ban a vá ros zsi dó
kö zös sé gé nek el nö ke volt, em lé kez te tett ar ra, hogy édes ap ja har minc éven
ke resz tül küz dött azért, hogy ez az em be ri ség nek szánt fi gyel mez te tés tes tet
ölt sön. Ál ma mos tan ra vált va ló ság gá.

Az em lék köz pont nem ze ti és nem zet kö zi ki ál lí tá sok be fo ga dá sá ra is szol -
gál, ame lyek az em be ri jo gok, a to le ran cia és a hu ma niz mus fon tos sá gát
hang sú lyoz zák. Ha son ló nagy köz pon tok kal, a je ru zsá le mi és a wa shing to ni
holokausztmúzeumokkal és az amsz ter da mi An na Frank Ház zal ter vez nek
együtt mû köd ni.

Bra zí li á ban mint egy 120.000 zsi dó él, fe lük Sao Paulóban, 35 ez ren pe dig
Ri ó ban.

Ti mes of Israel – Bassa Lász ló /Szombat

Egy el fe le dett ma gyar ter vez te
New York imá dott iker tor nya it

Ami kor a ho lly woo di fil me ket néz zük, nem is sejt jük, hogy a New
York ban feltûnô ikonikus épü le tek so ka sá gát egy ma gyar ter ve z te. A
késôbb le rom bolt World Tra de Cen ter épü le tén is az ô tervezôirodája
dol go zott, amit a ha lá la után a fi ai vit tek to vább. Kö vet kez zék Róth Im -
re ka lan dos éle te, aki re Ame ri ká ban Emery Rothként em lé kez nek.

1871-ben szü le tett a fel vi dé ki Gálszécsen, a he lyi vendéglôs gyer me ke ként
lát ta meg a nap vi lá got. Bár hét test vé re volt, az ét te rem nek köszönhetôen jól
él tek. Az idill az tán szer te fosz lott, a kis
Im re 13 esztendôs volt, mi kor az édes -
ap ja vá rat la nul el hunyt, a vendéglô pe -
dig ha ma ro san tönk re ment.

A csa lád el sze gé nye dett, az any já nak
pe dig azt ta ná csol ták, hogy he lyez ze el
a gye re ke ket gaz da gabb ro ko nok nál.
Így tet ték fel egy Ame ri ká ba tar tó ha jó -
ra Róth Im rét, aki nek azt mond ták,
ezen túl Chi ca gó ban fog él ni. A gye rek
fél ve ült fel az óce án já ró ra, nem tud ta,
mi vár rá a ten ge ren tú lon, ám az biz to -
san eszé be sem ju tott, hogy év ti ze dek -
kel késôbb Ame ri ka egyik leg hí re sebb
épí té sze lesz.

Pe dig így tör tént. Chi ca gó ban ha mar
ész re vet ték, hogy ki vá ló an raj zol és
kre a tív el me, így egy he lyi épí tész iro da
ta non ca lett, majd fel fe dez te ma gá nak a
kor el is mert New York-i épí té sze,
Richard Hunt, és a Nagy Al má ba csá bí -
tot ta. És in nen nem volt meg ál lás. Róth Im re, im már Emery Roth né ven, 27
éves ko ra el le né re sa ját tervezôirodát nyi tott. Kar ri er je ele jén job bá ra a ma -
gyar ko ló ni á tól ka pott fel ké ré se ket (pél dá ul egy ele gáns ét te rem meg ter ve zé -
sé re), de kel lett is a pénz, hi szen meg há za so dott, fe le sé ge pe dig négy gyer -
mek kel aján dé koz ta meg.

Az tán a hír név is meg ta lál ta, hi szen 1903-ban ôt kér ték fel az ele gáns Ho -
tel Belleclaire meg ter ve zé sé re. A vég ered mény le nyû göz te New Yor kot, és
ettôl kezd ve vá lo gat ha tott a meg bí zá sok kö zött. Késôbb ô ál mod ta meg a Ritz
Ho tel Towert, ami ak ko ri ban a ma ga 42 eme le té vel az elsô felhôkarcolónak
szá mí tott. A Ritz Ho tel ki né zet ében is a lu xust, a gaz dag sá got jel ké pez te, nem
vé let len, hogy a har min cas-negy ve nes évek ben min den va la mi reva ló sztár ott
akart meg száll ni.

Róth Im re az ame ri kai fil mek ben oly sok szor feltûnô Central Park kör nyé -
kén is több épü le tet ter ve zett, pél dá ul a Beresford-házat, amely ma is a Nagy
Al ma egyik leg is mer tebb épü le te. A Gálszécsrôl szár ma zó ma gyar al kot ta
meg késôbb a vá ros elsô iker tor nyát is, a szin tén a Central Park nál ta lál ha tó
San Remót.

Az 1930-ban át adott há zat kez det ben ide gen ked ve fo gad ták a kri ti ku sok,
ám New York az óta is az iker tor nyok bû vö le té ben él. Nem mel lé ke sen az
Eldoradónak hí vott iker tor nyos épü let is az ô mun ká ja. Róth Im re re mél te,
hogy két fia to vább vi szi az ak kor már nagy hí rû tervezôirodát. Így is tör tént.
Julian és Richard már egé szen fi a ta lon csat la ko zott a tervezôcsapathoz, majd
ami kor Róth Im re 1947-ben, 77 éves ko rá ban örök re el aludt, át vet ték a cé get.

Az Emery Roth iro da késôbb szám ta lan hí res New York-i épü le tet ter ve -
zett. A leg is mer tebb már nincs meg. Róth Im re két fia (már egyi kük sem él)
ott volt a 2001-ben le rom bolt World Tra de Cen ter meg szü le té sé nél is.

Az iker tor nyo kat le dön töt ték, Róth Im re élet mû ve vi szont hal ha tat lan.
Nyu god jék bé ké ben! Új ság mú ze um

Lu xem burg
A kor mány és a zsi dó kö zös sé get

irá nyí tó ta nács (CIL) meg ál la po dott
a holokauszt ide jén tör vény te le nül
ki sa já tí tott ja va kért fizetendô kár pót -
lás ról. En nek ér tel mé ben a lu xem -
bur gi túlélôkre történô em lé ke zés -
ként egy mil lió eurót kap a Zsi dó
Kár pót lá si Vi lág szer ve zet (WJRO),
amit a Claims Conference köz ve tí té -
sé vel osz ta nak szét. Har minc esz-
tendôn ke resz tül évi 120.000
euróban ré sze sül a Lu xem bur gi Soá
Em lé ke zet Ala pít vány, va la mint
meg nö velt anya gi tá mo ga tás hoz jut a
Má so dik Vi lág há bo rú Em lé ke ze té -
nek Bi zott sá ga is. Az egyez mény
sze rint a kor mány megfelelô pénz -
ügyi ala pot biz to sít a vész kor szak
ok ta tá sá ra és he lyi ese mé nye i nek to -
váb bi ku ta tá sá ra. A meg ál la po dást
egyrészrôl Xavier Bettel mi nisz ter -
el nök és Pierre Gramegna pénz -
ügy mi nisz ter, másrészrôl Al bert
Aflalo, a CIL el nö ke ír ta alá.

Az elsô zsi na gó ga 1815-ben lé te -
sült Lu xem burg ban. 1930 és 1940
kö zött a né met or szá gi me ne kül tek
mi att hit test vé re ink szá ma 1500-ról
4000-re nö ve ke dett. A ná cik 1945
zsi dót hur col tak el, akik kö zül csak
36-an tér tek vis  sza. Je len leg mint egy
1200 zsi dó él az or szág ban.

Por tu gá lia
Az or szág má so dik leg na gyobb

vá ro sá ban, Por tó ban né hány he te
nyílt meg a holokausztmúzeum, me -
lyet a he lyi zsi dók kez de mé nyez tek.
A Covid-19 jár vány mi att az ün nep -
sé gen csak a hit köz ség né hány tag ja,
Porto püs pö ke és a vá ros muszlim
kö zös sé gé nek vezetôje vett részt. Az
in téz mény em lé ket ál lít an nak a sok
ezer zsi dó me ne kült nek is, akik
1940–41-ben a sem le ges Por tu gá li án
ke resz tül pró bál tak az USA-ba vagy
Dél-Ame ri ká ba el jut ni. A ha gyo má -
nyos tab lók mel lett au di o vi zu á lis
esz kö zök se gí tik a lá to ga tó kat. A
rendezôk fel ál lí tot tak egy ausch witzi
ba rak kot, és lát ha tó az egy ko ri tá bor
be já ra tá nál el he lye zett hír hedt Arbeit
macht frei fel irat is. A mú ze um ok ta -
tá si és ku ta tá si lehetôséget biz to sít
majd az érdeklôdôknek. Az épü let -
ben mo zi, ok ta tó köz pont és kon fe -
ren cia te rem ta lál ha tó.

A ki ál lí tás nem csak az ál do za tok -
ról szól, ha nem be mu tat ja az ember-
mentôket is, köz tük Aristides Sousa
Mendes egy ko ri bor deaux -i fô-
konzult, aki több ezer ül dö zött nek
se gí tett. A mú ze um kap cso ló dik a
por tu gál kor mány 2020-ban el fo ga -
dott „So ha nem fe lej tünk” prog ram -
já hoz.

Por tó ban mint egy öt száz zsi dó él,
akik har minc különbözô or szág ból
szár maz nak. Több sé gük az el múlt
évek ben te le pe dett le, amit az ink vi -
zí ció mi att el me ne kül tek le szár ma -
zot ta i nak fel aján lott por tu gál ál lam -
pol gár ság tett lehetôvé.

Ro má nia–Uk raj na
Az Eu ró pai Unió 259.000 eurót

biz to sít Máramarossziget és Ivano-
Frankivszk vá ro sok nak a ha tár men -
ti ré gi ók zsi dó kul tu rá lis örök sé gé -
nek megôrzésére. A pro jekt ke re té -
ben kí vül-be lül meg újul a No bel-dí -
jas Elie Wiesel szülôházában lé te sült
máramarosszigeti em lék mú ze um,
va la mint re no vál nak két zsi dó csa lá -
di há zat a he lyi skan zen ben.

Ivano-Frankivszkben vízbetöréstôl
meg sé rült az 1894 és 1899 kö zött
épült Tempel mû em lék zsi na gó ga,
me lyet Wihelm Stiassny bé csi épí -
tész ter ve zett. A zsi dó kö zös ség már
ko ráb ban ak ci ót szer ve zett a leg -
szük sé ge sebb ja ví tá sok el vég zé sé re.
A pol gár mes ter sze rint a tá mo ga tás
lehetôvé te szi a vi lá gí tás és a csa tor -
nák rend be ho za ta lát.

Mind két vá ros ban zsi dó kul tu rá lis
fesz ti vált és más prog ra mo kat ren -
dez nek. Tab ló kat he lyez nek el, me -
lyek be mu tat ják a zsi dó örök ség
hely szí ne it, az egy ko ri kö zös sé gek
je les sze mé lye it, és ha tá ro kon át nyú -
ló út vo na lat aján la nak a lá to ga tók ré -

Az egyik iker to rony Emery Roth
életmûvébôl Fo tó: Wikipedia

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

Al bert Aflalo alá ír ja a lu xem bur gi meg ál la po dást
Fo tó: SIP / Julien Warnand

A por tói holokausztmúzeum

Mû em lék zsi na gó ga Ivano-Frankivszkban

Abraham Lehrer, a Né met or szá gi
Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak al el -
nö ke

szé re. Az EU tá mo gat ja a zsi dó örök -
ség gel kap cso la tos ter ve ket, me lyek
olyan ke let- és kö zép-eu ró pai te le pü -
lé se ket is érin te nek, ahol kis kö zös -
sé gek lé tez nek, vagy már nem is él -
nek zsi dók.

Né met or szág
A Hárec iz ra e li na pi lap hos  szabb

írás ban fog lal ko zott a bevándor-
lásellenes né met szélsôjobboldali
párt, az AfD 2018-ban ala kult zsi dó
ta go za tá val. Az új ság idé zi a 25
éves Artur Abramovichnak, a hi -
va ta lo san mint egy két tu cat nyi ta got
szám lá ló cso port társ el nök ének
meglepô nyi lat ko za tát, mi sze rint
„sok zsi dó tá mo gat ja a pár tot”.
Abramovich sze rint az AfD nem an -
ti sze mi ta párt, de le het nek an ti sze -
mi ta tag jai. Ki je len tet te, hogy „csak
a jobb ol da li pár tok har col nak Nyu -
gat-Eu ró pá ban a növekvô gyû lö let
és a ra di ká lis isz lám el len”. A 2017.
évi Bun des tag-vá lasz tá son har ma -
dik he lyet el ért párt elsôsorban a
szov jet utód ál lam ok ból ér ke zett be -
ván dor ló kat – a 200.000 fôs zsi dó
kö zös ség tag ja i nak 80-90 szá za lé ka
is on nan szár ma zik – igyek szik
meg szó lí ta ni.

A 76 év nyi szü net után 2014-tôl
új ra megjelenô Jüdische Rundschau
is az AfD po li ti ká ját nép sze rû sí ti. A

cik kek Angela Merkel kan cel lárt és
a po li ti kai eli tet tá mad ják, mert „Iz -
ra el-el le ne sek, és lehetôvé te szik az
iszlamisták zsi dó el le nes te vé keny sé -
gét”. Abraham Lehrer, a Né met or -
szá gi Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak
(CCJG) al el nö ke sze rint bi zo nyá ra
zsi dók is sza vaz tak az Al ter na tí vok -
ra, de ezek „rossz he lyen van nak”. A
ta nács ko ráb bi nyi lat ko za ta hang sú -
lyoz ta, hogy „az AfD szít ja a gyû lö -
le tet és ta gad ja a holokausztot. An ti -
de mok ra ti kus és szélsôjobboldali
szer ve zet.”

Ko vács
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28 ka to na
vesz tet te 

éle tét 2020-ban
Az Iz ra e li Vé del mi Erôk 28 ka -

to ná ja halt meg 2020 fo lya mán,
kö zöl te a ka to na ság.

Az Iz ra e li Vé del mi Erôk Sze mély -
ze ti Ál lo má nyi Igaz ga tó sá gá nak pa -
rancs no ka, Moti Al moz vezérôrnagy
sze rint az ön gyil kos ság to vább ra is
vezetô ha lá lok, leg alább ki lenc, szol -
gá la tát teljesítô ka to na ve tett vé get
az éle té nek. Al moz sze rint vizs gál -
ják egy ti ze dik ka to na le het sé ges ön -
gyil kos sá gá nak ügyét is, ol vas ha tó
az ujkelet.live cik ké ben.

A ki lenc ka to ná ból hét nél nem
volt is me re tes, hogy szuicid ve szé -
lyez te tett ség áll na fenn, kettônél
azon ban je lent kez tek az ön gyil kos -
sá gi szán dék ra mu ta tó je lek.

A kilencbôl nyolc fér fi volt, kö zü -
lük öt har ci egységbôl ér ke zett. Az
ön gyil kos sá got elkövetôk egyi ke
sem volt ma gá nyos ka to na, az az
olyan, aki nek vagy nincs csa lád ja Iz -
ra el ben, vagy van, de nem tá mo gat -
ja.

A kü lön fé le pre ven ci ós prog ra mok
ered mé nye ként a had se reg ben ala -
cso nyabb az ön gyil kos sá gi arány,
mint az ál ta lá nos la kos ság és a vi lág
szá mos ka to na sá ga kö ré ben.

Csak ta valy volt ala cso nyabb a ha -
lá lo zá sok szá ma a had se reg ben, ak -
kor 27 esetrôl szá mol tak be, be le vé -
ve Zachari Baumel fôtörzsôrmestert
is, aki nek a holt test ét 2019-ben, 38
év vel a li ba no ni há bo rú Szul tán
Jakub-i csa tá ját követôen szál lí tot ták
ha za.

A 2020-as év ben volt a leg ala cso -
nyabb a biz ton sá gi ese mé nyek kel
összefüggô ha lál ese tek szá ma, szám
sze rint 3. A 21 éves Amit Ben-Igál
fôtörzsôrmestert má jus 12-én öl ték
meg Szamária Pa lesz tin Ha tó ság hoz
tar to zó te rü le tén, Jábed fa lu ban, egy
le tar tóz ta tá si ak ció köz ben. Ben-Igál
volt az egyet len ka to na, aki ta valy
„ope ra tív te vé keny ség” so rán vesz -
tet te éle tét. Sáj Ochajon rab bi, va la -
mint Esz ter Horgen ter ror tá ma dás
kö vet kez té ben halt meg.

Az ön gyil kos ság után a következô
vezetô ha lá lok a had se reg ben az au -
tó bal eset volt, hat ka to na ha lá lá val.

Öt ka to na hunyt el be teg ség kö vet -
kez té ben ta valy, bár egyik sem a ko -
ro na ví rus mi att.

No vem ber 24-én, egy kisrepülô-
gép le zu ha ná sa kor éle tét vesz tet te a
légierô tiszt je és ka dét ja. A bal eset
pon tos okát még vizs gál ják.

Két, szol gá la tát teljesítô ka to na
vesz tet te éle tét mun ka bal eset ben,
há rom pe dig más kö rül mé nyek kö -
zött, egyi kük nél az ön gyil kos ság
lehetôségét is vizs gál ják.

Kor só ban el te me tett 
csecsemô ma rad vá nya i ra

buk kan tak
Egy ré gész cso port fel tárt egy nagy já ból 3800 éves kor sót az iz ra e li

Jaffában. A kor só ban meglepô dol got fe dez tek föl: egy csecsemô csont vá -
zát. Bár az óko ri csecsemôtemetések nem kü lö nö seb ben rit kák, még is
rej tély, hogy a meg ta lált csecsemô holt test ét mi ért pont kor só ba rej tet -
ték.

Meg kö ze lít het jük gya kor la ti ol dal ról is: te gyük fel, hogy a test olyan tö ré -
keny volt, hogy szük sé gét érez ték, hogy meg véd jék a környezettôl, még ak kor
is, ha már ha lott volt. De ér tel mez het jük úgy is, hogy a kor só majd nem olyan,
mint az anya méh – va gyis vis  sza ad ták a csecsemôt a Föld anyá nak, így biz to -
sít va az anya szim bo li kus vé del mét – mond ta a Live Science-nek Joáv Árbel,
az Iz ra e li Ré gé sze ti Ha tó ság ku ta tó ja, aki tag ja volt a kor sót felfedezô ré gész -
cso port nak. A té má val fog lal ko zó ta nul má nyuk az Atiqot cí mû szak lap 100.
szá má ban je lent meg.

Fo gya ték kal élôknek 
ter vez tek masz ko kat

Hal lás sé rül tek nek, si ke tek nek és autistáknak is ké szí tet tek masz ko kat
a Becalél Mû vé sze ti Egye tem ipar mû vész sza kán ta nu lók. 

De cem ber ben volt a fo gya ték kal élôk nem zet kö zi vi lág nap ja, ez al ka lom -
ból a Becalél Mû vé sze ti Egye tem ipar mû vész sza kán in no va tív ko ro na ví rus-
masz ko kat ké szí tet tek az ilyen ne héz ség gel küzdôk szá má ra, ír ja a jpost.com
nyo mán a Ki bic.

Az iz ra e li di-
zájner ká vé gé pe
cu ki és szerethetô
al ter na tí vát kí nál
a fé mes monst ru -
mok he lyett.

A Moon Coffe
Maker egy da rá ló -
val fel sze relt kom -
pakt eszp res  szó -
gép, amely nem -
csak életmentô ká -
vét fôz ne künk, de
még a kony hánk -
ban is jól mu tat.
Tervezôje, az iz ra -
e li Roee Ben
Jehuda ki mon dot -
tan olyan esz közt
sze re tett vol na al -
kot ni, ami a bo -
nyo lult kávéfôzôk
ri deg steampunk
esz té ti ká ját le tisz -
tult és szerethetô
külsôvel he lyet te -
sí ti.

Jehuda a De sign Milknek azt
mond ta, olyan eszp res  szó gé pet akart
ter vez ni, amely min den re ké pes,
ami re egy vér pro fi olasz kávéfôzô,
ugyan ak kor cu ki, bá jos ka rak te re
van, így azo kat sem ri aszt ja el a
kávéfôzéstôl, akik még nem ta lál tak

A hiperbar oxi gén te rá pia
(HBOT) egész sé ges idôsödô felnôt-
teknél meg ál lít hat ja a vér sej tek
öre ge dé sét, és meg for dít hat ja az
öre ge dés fo lya ma tát a Tel-Avi vi
Egye tem (TAU) és az iz ra e li Samír
kór ház kö zös ku ta tá sa sze rint.

A ku ta tók 35 egész sé ges, 64 éves
vagy an nál idôsebb sze mély nek 60
hiperbar oxi gén ke ze lést ad tak 90 na -
pos idôtartam alatt. A ku ta tás ban
részt vevôktôl vér min tá kat vet tek a

A spe ci á lis masz kok hal lás sé rül tek, si ke tek, az autizmus különbözô for má -
já val élôk, il let ve olya nok szá má ra ké szül tek, akik nek koc ká za tos a jár vány
mi att el hagy ni az ott ho nu kat.

A masz kok több eset ben nem is néz nek ki úgy, mint a ha gyo má nyos ver zi -
ók, még is ugyan úgy mû köd nek, és ki szû rik a ví ru so kat. Az egyik pél dá ul
elekt ro mos mezô lét re ho zá sa se gít sé gé vel tart ja tá vol a ve szé lyes ré szecs ké -
ket.

A dizájn az Élj ve le, érezd, mint ha nem len ne fan tá zia ne vet kap ta. A masz -
kot az orr lyu kak ba kell he lyez ni, így lát ha tó ma rad az arc al só ré sze is, ami
se gít a hal lás sé rül tek szá má ra, hogy meg ért sék az illetô be szé dét.

te rá pia elôtt, alatt és után, va la mint
kis idôvel a ke ze lés so ro zat be fe je zé se
után. A tu dó sok a vér ben lévô külön-
bözô im mun sej te ket vizs gál ták, és 
ös  sze ha son lí tot ták az ered mé nye ket.
Azt fi gyel ték meg, hogy a hiperbar,
va gyis túl nyo má sos kam rá ban el töl -
tött idô mi ként hat az öre ge dés sel és
an nak be teg sé ge i vel kap cso la tos két
fô fo lya mat ra: a telomerek (min den
kro mo szó ma mind két vé gén elhe-
lyezkedô védôrégiók) hos  szá ra, va la -
mint az öreg és ros  szul mûködô sej tek
fel hal mo zó dá sá ra a szer ve zet ben.

A jaffai fel tá rá son nem csak a csecsemô holt test ét tar tal ma zó kor só (jobb -
ra), ha nem dom bor mû vek (bal ra), pénz ér mék, ke rá mia- és üveg tör me lé kek
és leg alább két ló csont váz ma rad vá nyai is elôkerültek.

Fo tó: Joáv Árbel / Iz ra e li Ré gé sze ti Ha tó ság

Bá jo san mo dern kávéfôzô
ment meg a fá radt ság tól

rá a lel kük mé lyén élô baristára. Sze -
rin tünk ez egy ér tel mû en si ke rült is
ne ki, így a hó fe hér, ívelt vo na lak kal
dol go zó Moon Coffe Maker nem
csak a kof fe in nek köszönhetôen dob -
ja majd fel a reg ge lün ket!

marieclaire.hu

A hiperbar oxi gén te rá pia
vissza for dít hat ja az öre ge dést

Az Aging cí mû tu do má nyos
szak fo lyó irat ban meg je lent ta nul -
má nyuk sze rint a vér ben ta lál ha tó
im mun sej tek re fi gyel tek, és meg ál -
la pí tot ták, hogy a telomerek akár
38 szá za lék kal hos  szab bak ká vál tak
a kezeléstôl, mi köz ben ese ten ként
37 szá za lék kal is csök kent az
öregedô sej tek je len lé te. Az ered -
mé nyek azt mu tat ták, hogy a ke ze -
lé sek két fô szem pont ból va ló já ban
meg for dí tot ták az öre ge dés fo lya -

ma tát: a telomerek 20–38 szá za lék -
kal hos  szab bak let tek, no ha el mé le -
ti leg rö vi dül ni ük kel lett vol na az
idô elôrehaladtával, és sejt tí pus tól
függôen jelentôsen, 11–37 szá za -
lék kal csök kent az öregedô sej tek
szá za lé kos ará nya a tel jes sejt po pu -
lá ci ó ban.

A ku ta tást Sáj Efrati pro fes  szor, a
TAU or vo si és ne u ro ló gi ai ka rá nak
pro fes  szo ra, egy ben a Samír kór ház
hiperbar or vo si köz pont já nak ala pí -
tó igaz ga tó ja, va la mint Amir
Hadanny, a köz pont ku ta tá si igaz -

ga tó or vo sa ve zet te. Efrati hang sú -
lyoz ta, hogy míg ko ráb ban elsôsor-
ban fej sé rül tek nél, agy vér zé sen át -
esett be te gek nél fi gyel ték a hiperbar
oxi gén kam ra ha tá sát, ez út tal egész -
sé ges idôs em be rek vol tak az ala -
nyok, s ná luk ku tat ták, hogy az ilyen
ke ze lé sek ké pe sek-e le las sí ta ni, le ál -
lí ta ni vagy akár meg for dí ta ni a nor -
má lis öre ge dé si fo lya ma tot a sej tek
szint jén.

Je len leg elsôsorban a telomer rö vi -
dü lé sét te kin tik az öre ge dés bi o ló gi -
ai alap já nak, ezt pró bál ják hos  szab -
bí ta ni gyógy sze rek kel, élet mód-vál -
toz ta tás sal és in ten zív test moz gás sal.
A tel-avi vi ku ta tók be bi zo nyí tot ták,
hogy ha son ló ha tást le het el ér ni
HBOT te rá pi á val is, az öre ge dés 
vis  sza for dít ha tó, leg alább is az
alapvetô sejtmolekuláris szin ten.

Medical Online

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

A 4000 éve ala pí tott Jaffa ma Tel-Aviv óvá ro si ré sze, Tel-Aviv–Jaffa Je ru -
zsá lem után Iz ra el má so dik leg né pe sebb vá ro sa. Jaffán ala kí tot ták ki a vi lág
egyik elsô kikötôjét is. A tér ség már 900 év vel az idôszámításunk elôtt fo lya -
ma to san la kott volt. És an nak el le né re, hogy a csecsemôtemetés ezen mód ja
ne künk va ló szí nû leg szo kat lan nak tû nik, Arbel sze rint ez be vett szo kás volt a
ré gi ó ban. Mint el mond ta, Iz ra el ben több tör té nel mi kor sza kot is is me rünk – a
bronz kor tól a múlt szá za dig –, ami kor kor só ban te met ték az új szü löt te ket.

A fel tá rás so rán a ré gé szek 30 különbözô pénz ér mét is ta lál tak. Ezek nem
kötôdtek egy konk rét tör té nel mi kor szak hoz: akad tak köz tük az osz mán idôk-
ben, a ke resz tes had já rat ok alatt, il let ve a hel lén kor ban ver tek is. Ezen kí vül
meg ta lál ták két ló ma rad vá nya it; szá mos, az osz mán idôkben ké szült ke rá -
mia da ra bot; 95 üveg edény-tö re dé ket a ró mai kor ból; 232 ten ge ri kagy lót;
szá raz föl di csi gá kat; il let ve há rom gyöngy ház gom bot.

He gyes hal mi Ri chárd / Qubit
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Több száz ma gyar ne ve ma radt
fenn, akik éle tü ket sem félt ve óv -
ták zsi dó ba rá ta i kat, vagy akár
ide ge ne ket is. A Vi lág Iga zai kö zül
nem egy köthetô a XII. ke rü let hez,
köz tük volt a hír hedt nyi las
vezetô, Kun pá ter köz vet len szom -
széd ja is.

Egy kar sza lag és egy fegy ver –
mind ös  sze en  nyi re volt szük ség
1945 te lén, hogy a nyi la sok kö vet -
kez mé nyek nél kül ga ráz dál kod ja nak
a fôvárosban. Kun And rás és tár sai
több száz em bert mé szá rol tak le a
Ma ros ut cai kór ház ban, a Bí ró Dá ni -
el kór ház ban és az Al ma ut cai sze re -
tet ott hon ban.

„Ek ko ri ban a pes ti zsi dó ság több -
sé ge a get tók ban pró bált túl él ni, a
nyi la sok egy ki sebb ré szü ket de por -
tál ták. En nek oka az volt, hogy ma ga
Szálasi Fe renc sem ra jon gott a de -
por tá lás öt le té ért” – mond ja Len-
thár Ba lázs tör té nész. „Szálasinak
per sze nem a fe le ba rá ti sze re tet mi att
nem tet szett a de por tá lás, ha nem az
volt ve le a ba ja, hogy ez ál tal a zsi dók
né met tá bo rok ba, ha di üze mek be
men nek dol goz ni, ho lott ô azt sze ret -
te vol na, ha a kény szer mun ká juk kal
in kább a hun ga ris ta há bo rús erôfe-
szítéseket se gí tik.”

Té ve dés len ne azt gon dol nunk,
hogy az ak ko ri ma gyar la kos ság
min den tag ja ér zé ket le nül fi gyel te az
ese mé nye ket.

A XII. ke rü le ti Apor Vil mos té ren
ál ló Iga zak Fa lá ra vés ve ta lál juk a
má so dik vi lág há bo rú ide jén tevé-
kenykedô embermentôk ne vét.

Nagy ré szü ket a je ru zsá le mi Jad
Vasem In té zet már a Vi lág Iga za ki -
tün te tés ben ré sze sí tet te, de eb ben a
cikk ben meg em lí tünk olya no kat is,
akik nem kap tak ilyen el is me rést.

A tér név adó ja, Apor Vil mos gyôri
püs pök ma ga is szá za kat búj ta tott és
se gí tett ol ta lom le vél hez. Gyôr ost ro -
má nál halt vér ta nú ha lált: egy szov jet
ka to na lôtte meg, ami kor meg ta gad -

ta a re zi den ci á ján rejtôzô me ne kül -
tek ki adá sát.

A leg több embermentô ne ve azon -
ban ma is me ret le nül cseng, an nak el -
le né re, hogy nagy szü le ink, déd-
szüleink szom széd sá gá ban lak tak,
sôt, so kan ne kik is kö szön het jük az
éle tün ket.

Ép pen Kun pá ter köl tö zött
a szom széd já ba

Kálló Fe renc, az az Kálló es pe res
ne vét ma egy sashegyi ut ca is ôrzi.
Kálló a mai Al ko tás ut cá ban lévô
helyôrségi kór ház lel ké sze volt. A
hu ma nis ta pap mind vé gig ki állt a
zsi dó ság mel lett, még ha ezt a leg na -
gyobb ti tok ban tet te is: ele in te csak
szö kött mun ka szol gá la to so kat, majd
1944-tôl zsi dók szá za it men tet te
meg, akik kö zül so kak szá má ra ô
ma ga ál lí tott ki ke reszt le ve let. Ez a
te vé keny sé ge azon ban idôvel a nyi -
la sok nak is sze met szúrt.

Az es pe rest csel lel si ke rült tôrbe
csal ni uk: ok tó ber 28-án egy nyi las
ke res te fel Kállót Már vány ut cai la -
ká sán az zal az ürüg  gyel, hogy egy
be teg nek kel le ne fel ad nia az utol só
ke ne tet. A pap ter mé sze te sen ve le
tar tott.

Holt test ét más nap ta lál ták meg, a
bon co lás sze rint egy gép pisz toly lö -
vés sel vé gez ték ki. Ma a Far kas ré ti
temetôben nyug szik, sír ját 2013-ban
új ra szen tel ték.

Mind ös  sze né hány sa rok kal ar -
rébb, a Bö ször ményi úton élt dr.
Zolnay Kál mán, az Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um mun ka tár sa. Zolnay
ugyan ál la mi tisztviselô volt, de nem
ér tett egyet a zsi dó el le nes po li ti ká -
val. Ha mis ke reszt le vél lel szök tet te
meg ba rát ja, a mun ka szol gá lat ra el -
hur colt dr. Benkô Gyu la fe le sé gét, az
ál la po tos Klein Er zsé be tet és kis fi át,
Mi hályt a csil la gos há zak egyikébôl.
Anya és fia, va la mint az ad dig ra
meg szü le tett ki sebb test vér, Já nos a

Luk ács fürdô mel let ti gyógy szál ló -
ban ta lált me ne dé ket. Késôbb egy
nyi las raz zia al kal má val az itt tar tóz -
ko dók kö zül 35 fôt el hur col tak és a
je ges Du ná ba lôttek, Benkô csa lád ja
azon ban – a pa pí rok nak há la – ép
bôrrel úsz ta meg az ak ci ót.

A nyi las kor mány ha ta lom át vé te le
után dr. Zolnay Bö ször mé nyi úti la -
ká sá ban foly tat ta a zsi dó men tést. A
la kás kul csát bi zal mi em be ré re, a
ház mes ter re bíz ta, így ô akár Zolnay
tá vol lét ében is bár mi kor been ged te a
se gít sé get kérôket.

Vé gül azon ban ma ga Zolnay is
buj kál ni kény sze rült: sze ren csét len -
sé gé re a Kun pá ter ként hír hedt té vált
nyi las gyil kos, Kun And rás ép pen
ab ba a ház ba köl tö zött be, ahol a
tisztviselô la ká sa is volt.

Tôle pár száz mé ter re, a mai Tu rul-
szo bor helyétôl nem mes  sze la kott
Urr Ida, aki la ká sa ab la ká ból éj je len -
ként lát hat ta, ho gyan lö vik agyon a
Ki rály há gó tér re hur colt zsi dó kat. A
Svéd Vö rös ke reszt nél is prak ti zá ló
orvosnô hi va tá sá hoz mél tó an véd te az
em be ri éle tet: nem csak la ká sán, de
egy kü lön er re a cél ra bé relt ház ban is
me ne dé ket nyúj tott a rejtôzködôknek.
Ar ra is volt pél da, hogy ma ga áll ta el
az aj tót az érkezô nyi la sok elôl, míg a
búj ta tot tak, dr. Árvai Irén és lá nya,
Be á ta a hát só ka pun ke resz tül el me -
ne kül het tek. Urr Idá nak a gyó gyí tás
mel lett a vers írás volt a szen ve dé lye,
lí rá ját töb bek közt a há bo rú rém sé gei
ih let ték: „üres a vá ros / va gon ba pré -
selt gyá ro sok / pé kek / sze mem be
néz nek” – ír ta pél dá ul.

A XII. ke rü le ti nyi las ház köz vet -
len kö ze lé ben nyúj tott zsi dó gye re -
kek nek me ne dé ket a kör nyé ken egy
jó mó dú as  szony, Zsindelyné Tüdôs
Klá ra is, aki az Ope ra ház jelmezter-
vezôje és a hí res Pánt li ka Sza lon tu -
laj do no sa volt, ahol né pi es ih le té sû
ru há it árul ták. Má so dik fér je, Zsin -
dely Fe renc ke res ke del mi és köz le -
ke dés ügyi mi nisz ter, ô ma ga pe dig

A cé lunk egyet len, nem túl is mert
kép re irá nyí ta ni a fi gyel met. A kép,
mond hat ni, Ma gyar or szág leg sö té -
tebb bugy ra i ból ke rült elô: egy sza -
vak kal el nem mond ha tó ször nyû ség
le zá rá sa és egy iga zán sö tét kor kez -
de te két sze mély ké pé ben egy szer re
van raj ta.

Most még is in kább a bal ol da li
szereplôre fi gyel jünk, Kun And rás -
ra, a ki ug rott mi no ri ta szer ze tes re,
an ti sze mi ta tö meg gyil kos ra. Sze mé -
lye és a XII. ke rü let nyi las szer ve ze -
té nek te vé keny sé ge ma is na pi ren den
van.

Két év az egy ház ban
Kun And rás 1911. no vem ber 8-án

szü le tett Nyír bá tor ban a csa lád har -
ma dik gyer me ke ként. Szü lei mind -
há rom fi u kat val lá sos szel lem ben ne -
vel ték. Hu szon há rom éve sen test vé -
ré vel, Kun La jos sal együtt Ró má ban
a fe ren ce sek tá mo ga tá sá val ta nult
böl csé sze tet és te o ló gi át. A szél-
sôjobboldali gon dol ko dás fi a tal ko rá -
tól fog va jellemzô volt rá, a fa sisz ta
Olasz or szág ban töl tött idôszak eb -
ben csak megerôsítette. Pap pá har -
minc éve sen szen tel ték, mi no ri ta
szer ze tes nek állt, de szer ze te si kar ri -
er je csu pán két évig tar tott, az egy -
ház tól sa ját el ha tá ro zá sá ból kér te a
rend el ha gyá sát.

1944-ben a né met meg szál lás után
ta lál ko zott Szálasival, majd be lé pett
a Nyi las ke resz tes Párt ba, ok tó ber ben
már ak tív sze re pet vál lalt a nyi las ha -
ta lom át vé tel ben. Ez után a XII. ke rü -
le ti nyi las szer ve zet egyik vezetôje

Számonkérés. Balra Kun páter, jobbra Péter Gábor
Fo tó: Fortepan

az Or szá gos Re for má tus Nôszövet-
ség ala pí tó ja volt. A ki ter jedt kap -
cso lat rend szer rel bí ró nô Is ten he gyi
úti vil lá já ban zsi dó csa lá do kat rej te -
ge tett, de a svéd kö vet ség gel együtt -
mû kö dés ben több he lyen is lé te sí tett
bú vó he lye ket. Men le ve le ket szer zett
zsi dó gye re kek és felnôttek szá má ra,
vagy épp a Svéd Vö rös ke reszt vé del -
me alá he lyez te ôket, mint egy 70-80
em bert ment ve így meg a ha lál tól.

„Ne fe led kez zünk meg Ocskay
Lász ló szá za dos ról sem, aki 1944-
ben és 45-ben Bu da pes ten mint egy
2500 em bert men tett meg” – mond ja
Lenthár.

„Mi vel Ocskay sze mé lye nem
passzolt az 1945 utá ni ha zug an ti fa -
sisz ta narratívába, ezért fe le dés re
ítél ték, ho lott a kor szak egyik leg -
tisz tes sé ge sebb em be re volt.”

A ma gyar Schindlernek is ne ve zett
ka to na tiszt a tri a no ni bé ke dik tá tum
után ci vil pá lyá ra lé pett, 1943-ban
azon ban új ra szol gá lat ra je lent ke zett
a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség be,
ami re feltehetôen a segítô szán dék
ve zé rel te. Ocskay az úgy ne ve zett
ruhagyûjtô szá zad pa rancs no ka lett:
az ô fel ada tuk volt, hogy a né met
had se reg nek ru há kat sze rez ze nek,
tisz tít sa nak és ja vít sa nak.

Az ele in te 200 fôbôl ál ló ala ku lat
1944 vé gé re két és fél ezer fôre duz -
zadt, nôk és gye re kek is részt vet tek
ben ne. A nyi la sok ha ta lom át vé te le
után Ocskay rá vet te a Waffen-SS
ala ku la tok egyi két, hogy vé del mez -
zék a szá muk ra hasz nos mun kát
végzô szá zad tag ja it. Vé gül nem csak
a nyi la sok tól, ha nem késôbb a Vö rös
Hadseregtôl is si ke rült meg óv nia
ôket.

Ma gát Ocskayt ne me si szár ma zá sa
és nyu ga ti kap cso la tai mi att meg hur -
col ták, ezért 1948-ban el hagy ta az
or szá got. Éle te vé gé ig az Egye sült
Ál la mok ban dol go zott éjjeliôrként.
Azelôtt halt meg, hogy az ál ta la
men tet tek rá ta lál hat tak vol na.

A XII. ke rü le ti nyi las tö meg gyil kos, 
aki még a nyi la sok nak is sok volt

lett, hír hedt ne ve egy há zi múlt já ra
vis  sza utal va „Kun pá ter” volt. A ve -
ze té se alatt em be ri és  szel fel nem
fog ha tó ke gyet len, túl nyo mó több sé -
gé ben an ti sze mi ta tö meg gyil kos sá -
gok vet ték kez de tü ket, a ke rü le ti
párt szer ve zet több mint 1300 em bert
lôtt a Du ná ba. Errôl a XII. ke rü le ti
nyi las rém ura lom ról és ko runk em lé -
ke zet po li ti ká já ról szólt a 444 nem rég
be mu ta tott do ku men tum film je (bár a
film készítôinek nem nyi lat ko zott,
késôbb in ter jút adott a té má ról a nyi -
las nagy ap ja mi att „perzselô szé -
gyent érzô” Pokorni Zol tán ke rü le ti
pol gár mes ter). Ko ráb ban már fog lal -
ko zott a XII. ke rü let nyi las múlt já val
Térey Já nos az Át ke lés Bu da pes ten
cím mel meg je lent ver ses no vel lás -
kö tet ében is – Téreyrôl nem rég ír -
tunk –, il let ve Marlenka cí mû re gé -
nyé ben Finy Pet ra is.

Kun pá ter ámok fu tá sa nem me rült
ki a sza dis ta gyil kos sá gok ban, tár sa -
i val ra bolt, fosz to ga tott. Ön ké nyes
vi sel ke dé sét vé gül még a nyi las ha -
tó sá gok sem tûr het ték to vább, el fog -
ták és bör tön be zár ták. A börtönbôl
az orosz csa pa tok en ged ték sza ba -
don, mint min den ki mást, aki ket a
bör tö nök ben ta lál tak. Az ut cán is -
mer ték fel szö kés köz ben, ott hely -
ben le tar tóz tat ták, így ke rült a nép bí -
ró ság elé.

Je gyet is ve het tek rá
A fel vé tel 1945 szep tem be ré ben, a

nép bí ró sá gi tár gya lást megelôzô
vizs gá lat so rán ké szült a Bu da pes ti
Tör vény szék Markó ut cai épü le té -

ben. A vizs gá la ti sza kaszt követôen
a tár gya lás, az íté let hir de tés és a ki -
vég zés egyet len nap alatt le is zaj lott.
A tár gya ló te rem és az ud var, ahol a
ki vég zé se ket tar tot ták, töm ve volt,
aki akart, je gyet ve he tett rá, még az
ud var ra nézô ab la kok is mind meg -
tel tek.

Nem le het pon to san tud ni, hogy
ezt a ké pet ki ké szí tet te, egé szen
mos ta ná ig a szerzôjét nem azo no sí -
tot ták be. Ez a fel vé tel Bauer Sán dor
anya gá val együtt ke rült a Fortepan
gyûj te mé nyé hez, Bauer a Ma gyar
Táv ira ti Iro dá nak (mai MTVA) és
elôdjének, a Ma gyar Film iro dá nak
(Mafirt) is fo tó zott, de nem va ló szí -
nû, hogy az ak kor még csak ti zen -
négy éves fo tó ri por ter a nép bí ró sá gi

tár gya lá so kat fény ké pez het te. A
Fortepan ké pe in több fo tós is egy ér -
tel mû en kivehetô, a nép bí ró sá gi
ülésekrôl, tár gya lá sok ról és a vizs gá -
la tok ról az egész saj tó tu dó sí tott. Ha -
son ló ké pe ket a tár gya lás ról szó ló ta -
nul má nyok ban, cik kek ben is ta lál ha -
tunk, Kun pu ló ve re és in ge mind -
egyi ken meg egye zik, feltehetôen az
el já rás so rán egé szen a ki vég zé sé ig
ugyan azt a ru hát vi sel te.

A tör té ne tet és szereplôit is mer ve,
ne héz sza ba dul ni a kép erejétôl. Ta -
lán a kép bal ol da lán ál ló Kun min -
den ér ze lem nél kü li arc ki fe je zé se az
elsô do log, ami meg ra gad ja a te kin -
te tet. Tud ha tó, hogy elsô ki hall ga tá -
sán min dent ta ga dott, az tán a tár gya -
lás elôtt ki lenc nap pal be val lot ta a

rendôrségi ki hall ga tá so kon is mer te -
tett ke gyet len gyil kos sá go kat és kín -
zá so kat, de késôbb ezt a val lo má sát
vis  sza von ta, s innentôl kezd ve vé gig
ta ga dott.

Szi go rú aj kak
Ve le szem ben ül Pé ter Gá bor, a

Po li ti kai Ren dé sze ti Osz tály vezetô-
je, a helyzetbôl fa ka dó fö lénnyel az
ar cán.

Pé ter Gá bor (szü le tett Eisenberger
Benjamin) sze gény zsi dó csa lád ból
szár ma zott, szabólegénybôl lett a
Kom mu nis ták Ma gyar or szá gi Párt -
já nak vezetôségi tag ja, a há bo rú után
az ÁVH megszervezôje és vezetôje,
ne vé hez kötôdnek a kon cep ci ós pe -
rek le ve zény lé sei is. Kun And rás
bal ján még élet le nül, de jól lát ha tó
há rom arc, te kin te tük Pé ter Gá bor ra
szegezôdik, az asz ta lon kéz zel írt
ira tok.

Szin tén nem is mer jük az ere de ti
kép ki vá gást; le het, hogy a tel jes fel -
vé tel van elôttünk, to váb bi arc ki fe je -
zé se ket nem lá tunk, de a hát tér ben
ki raj zo ló dó test tar tás ok: a kar ba tett
kéz, a szi go rú aj kak is fe szült fi gyel -
met mu tat nak. A középsô alak eny -
hén elôredôl, ta lán azért, hogy job -
ban hall ja a vizs gá la tot, és még meg -
bú jik egy arc a bal lon ka bá tos mö -
gött, te kin te te a képmezô életlen-
ségétôl in kább kí sér te ti es csak, mint
kifejezô. Van, aki Pé tert, van, aki
Kunt né zi, min den te kin tet, így a mi -
énk, is a két fôszereplô kö zött ci ká -
zik.

Barakonyi Sza bolcs / Te lex

(Folytatás a 7. oldalon)

Hit ler port ré já val és 
nyi las nak öl töz ve te rel ték el
a gya nút

Ist ván End re több nyel ven be szélt,
így lett te le fon köz pon tos a Gel lért
Szál ló ban, ahol a né met meg szál lást
követôen sok ma gas ran gú tisz tet
szál lá sol tak el.

Egy éj jel zsi dó nôk és gye re kek
csen get tek be hoz zá: „Ma gá nak is
van nak gyer me kei, van fe le sé ge, se -
gít sen raj tunk, nem aka runk meg hal -
ni!” – kö nyö rög tek ne ki.

A fér fi er re ott, a Gel lért Szál ló ban
lévô iro dá já ban rej tet te el ôket. Más -
nap a fe le sé gé vel kö zös há rom szo -
bás la ká sá ban ta lált ne kik bú vó he -
lyet, ahol egé szen Bu da fel sza ba du -
lá sá ig ma rad hat tak, élel mi szert pe -
dig gyak ran a Gel lért ben mûködô
né met tisz ti kony há ról si ke rült ne kik
ha za csem pész nie. Az aj ta já ra Hit ler
port ré ját rak ta ki, így ma gát el kö te le -
zett ná ci nak tet tet ve úsz ta meg a nyi -
la sok ház ku ta tá sa it.

De nem csak a te le fon köz pon tos
ját szot ta el, hogy szim pa ti zál a nem -
ze ti szo ci a lis ták kal: egy bá tor ti né -
dzser, Várkonyi Ri chárd at tól sem ri -
adt vis  sza, hogy nyi las kar sza la got
húz va szök tes se meg Berkovits
Ivánt. A Várkonyi fi vé rek – két gaz -
dag, bal lon- és vi har ka bá to kat gyár tó
vál lal ko zó – cé gük rak tár he lyi sé-
gében búj tat tak több csa lá dot, így
Berkovitsékat is, akik nek egyik ro -
ko na, Iván azon ban egy Hollán ut cai
vé dett ház ban tar tóz ko dott.

Ami kor a ház mes ter ott fel ki a bált:
„Berkovits, gye re le, jöt tek, hogy el -
vi gye nek!”, a ha lál ra vált fér fi nem
mást, mint Várkonyi Gyu la 15 éves
fi át, Ri chár dot és ba rát ját pil lan tot ta
meg az ut cán nyi las egyen ru há ban.

A fi úk úgy tet tek, mint akik ma -
guk kal hur col ják Berkovitsot, hogy
ki hall gas sák. Va ló já ban azon ban a

Az érem má sik ol da la

Igaz em be rek a XII. ke rü let ben
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A díj jal az egyik leg is mer tebb
ame ri kai filmrendezô jelentôs al -
ko tói mun ká ját és ön zet len fi lant -
róp te vé keny sé gét, így elsôsorban
a USC Soá Ala pít vány lét re ho zá -
sát is me rik el, va la mint az an ti sze -
mi tiz mus és az in to le ran cia más
for mái el le ni fel lé pé sét.

A díj tör té ne té ben elôször 200.000
zsi dó sza va zott hat kontinensrôl, ír ja
a Szom bat.

A több szö rös Os car-dí jas Steven
Spielberg filmrendezô kap ta a leg -
több vok sot, ami jelentôsen hoz zá já -
rult a ki tün te tést odaítélô bi zott ság
dön té sé hez.

– 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.

Fá jó szív vel tu dat juk, hogy a
keszt he lyi hit köz ség legidôsebb tag -
ja, Fürst Lászlóné (Bá rány Ka ta lin)
holokauszttúlélô 91 éves ko rá ban
örök re el aludt. Te me té se a keszt he lyi
temetôben volt, Dar vas Ist ván rab bi
és Fe ke te Dá ni el kán tor bú csúz ta tó -
já val. Gyá szol ják: gyer me kei, me -
nye, ve je, uno kái és déd uno kái.

Dr. Orbán Judit hosszú szenve-
dés után visszaadta lelkét Terem-
tôjének. Az óbudai sírkertben édes-
apján és testvérén kívül megjelentek
volt munkatársai is, akik az egyházi
szertartás után búcsúztatták a fiata-
lon elhunyt jogásznôt. A temetésen
Kardos Péter fôrabbi és Kardos
László fôkántor funkcionáltak.

Ki bo rul tak Szijjártó Pé ter
követôi

A kül gaz da sá gi és kül ügy mi nisz ter a hi va ta los Facebook-oldalára
posz tol ta ki, amint ép pen a Roth schild csa lád képviselôivel tár gyal Pá -
rizs ban. A kommentelôk pe dig az an ti sze mi ta ös  sze es kü vés-el mé le tek szí -
nes pa let tá já val je lez ték nem tet szé sü ket.

Szijjártó Pé ter fo lya ma to san posz tol min den na pi tevékenységérôl hi va ta -
los Facebook-oldalán, amely több mint 220 ezer követôvel ren del ke zik. Ta -

Steven Spielberg a Ge ne zis díj
idei ki tün te tett je

Az 1 mil lió dol lár ral já ró Ge ne zis
dí jat olyan zsi dó sze mé lyi sé gek nek
ad ják, akik ki ma gas ló szak mai te vé -
keny sé get foly tat nak, el kö te le zet tek
a zsi dó ér té kek iránt, és hoz zá já rul -
nak a vi lág job bá té te lé hez.

Ta valy Natan Saranszkij egy ko ri
refuznyik, orosz el len zé ki ci o nis ta
ak ti vis ta, késôbbi iz ra e li po li ti kus
kap ta az el is me rést, aki a ko ro na ví -
rus-jár vány el le ni küz de lem re aján -
lot ta fel az ös  sze get.

(Kép for rá sa: Szijjártó Pé ter Facebook-oldala.)

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

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.

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapot. 0620/522-
5690, 061/328-439.

valy nyá ron még ak kor is ér kez tek a ke mény mun ká val töl tött órák ról szó ló
be jegy zé sek, ami kor a mi nisz ter ép pen egy ál la mi köz be szer zé se ken gaz da -
go dó oli gar cha lu xus jacht ján nya ralt az Ad ri án, ol vas ha tó a Ki bic cik ké ben.

Ez út tal azon ban Szijjártó nem nya ral ni ment Pá rizs ba, ha nem részt vett a
MEDEF fran cia vál lal ko zói szö vet ség üz le ti fó ru mán, ahol töb bek kö zött a
Roth schild csa lád dal foly ta tott meg be szé lé se ket. Hogy mirôl tár gyalt a nagy
múl tú zsi dó csa lád képviselôivel, az nem de rült ab ból a poszt ból, amely ben a
mi nisz ter ezt a tényt kö zöl te né hány fo tó és a következô kísérôszöveg tár sa -
sá gá ban:

„A Roth schild csa lád tör té ne te az 1700-as évek re nyú lik vis  sza, ôk al kot ják
a vi lág egyik leg gaz da gabb és leg be fo lyá so sabb ban kár di nasz ti á ját, vál la la tuk
a vi lág egyik leg na gyobb pénz ügyi szol gál ta tást nyúj tó tár sa sá ga. Erôteljesen
je len van nak Kö zép-Eu ró pá ban, mi is szí ve sen mû kö dünk ve lük együtt.”

A Roth schild csa lád pusz ta em lí té se és a „szí ve sen mû kö dünk ve lük
együtt” ki té tel vi szont an  nyi ra fel zak lat ta a mi nisz ter követôit, hogy a kom-
mentelôk egy ré sze már azt pe dze get te, töb bet nem fog a Fi desz re sza vaz ni.
Ami azért an  nyi ra nem is meglepô, ha meg néz zük a hoz zá szó lá sok ban gya -
kor ta elôforduló kulcs sza va kat: hát tér ha ta lom, So ros, ör dög, rab szol ga ság, el -
len ség, karvalytôke, szabadkômûves, ha za áru ló, bûnözôk, gyil ko sok, vi lág -
ura lom.

A fel so ro lást még le het ne foly tat ni, a bôséges, kö zel 2000 meg jegy zés ben
szin te az ös  szes létezô an ti sze mi ta ös  sze es kü vés-el mé let meg ta lál ha tó. Né há -
nyan, hogy nyo ma té ko sít sák mon da ni va ló ju kat, még az ös  sze es kü vés-el mé -
le te ket megerôsíteni vélt írá so kat és vi de ó kat is meg osz tot tak.

Vé gül íme egy re mek re si ke re dett, ös  sze fog la ló jel le gû hoz zá szó lás, hogy
azok is ízelítôk kap ja nak, akik nem sze ret né nek be le ol vas ni a mi nisz ter poszt -
já hoz ér ke zett kommenthalomba:

„A va la mi ko ri Rothék akikbôl Rothschildok let tek a vi lág tör té ne lem egyik
leg ne ga tí vabb szereplôi. Mil li ók éle tét tet ték tönk re: So ha nem sza bad ben -
nük bíz ni, mert csak az a ma guk ér de ke it né zik! So ha nem sza bad el fe lej te ni,
hogy az I. és II. V.H. és Tri a non ne kik köszönhetô aho gyan Hit ler, Le nin és
Sztá lin is!”

csa lá di rej tek hely re vit ték, ahol meg -
ér te a fel sza ba du lást.

A meg té vesz tés cél já val hord ta a
nyi las kar sza la got Szalai Pál is. A fér -
fi 20 éves ko ra kö rül még a nyi las ke -
resz tes moz ga lom szü le té sé nél is je -
len volt, a negy ve nes évek re azon ban
vég képp ki áb rán dult belôle. Ami kor
1944 ok tó be ré ben a nyi la sok vis  sza -
hív ták, hogy le gyen a párt összekötô-
je a rendôrséggel, szín leg csat la ko zott
is hoz zá juk. Eb ben a po zí ci ó ban lá to -
gat ta vé gig a zsi dók há za it, ahol azon -
ban elôre fi gyel mez tet te a la kó kat,
hogy min de nü ket vi gyék ma guk kal.
Sôt, sza bályt ho zott ar ról is, hogy a
nyi la sok csak a tu laj do no sok je len lét -
ében vi het nek el ér ték tár gya kat, így
ele jét vet te a fosz to ga tá sok nak.

De cem ber ben az tán Szalai a svéd
embermentô Raoul Wal len berg gel
tár gyalt, aki nek se gít sé gé vel si ke rült
a get tó la kók étel- és víz el lá tá sát biz -
to sí ta nia. Tu do má sá ra ju tott: a nyi la -
sok a get tó fel rob ban tá sá ra ké szül nek,
hogy an nak la kói ne ér jék meg a
szov jet csa pa tok ér ke zé sét.

„Mi vel Szalai a Nyi las ke resz tes
Párt összekötôje volt a rendôrségen,
idôben tá jé koz tat ta Gerhard Schmid-
huber né met vezérôrnagyot ar ról,
hogy nyi las és SS-ala ku la tok vé reng -
zés re ké szül nek a get tó ban. A né met

Hírek, események
röviden

Ezt is ma gam nak.

Mert:
jó do log kap ni,
de még jobb do log ad ni.

Ebbôl pe dig az jön,
hogy leg jobb do log
a vi lá gon,
az, ha az em ber
ma gá nak ad.

Ne sze!

Mojzes Ivrat ro va ta

Adok-Kapok

Halálozások

(Folytatás a 6. oldalról)

Igaz em be rek a XII. ke rü let ben
tá bor nok er re meg aka dá lyoz ta a
készülô mé szár lást, a két get tó la kói
így él het ték túl a vá ros ost ro mát” –
mond ja Lenthár Ba lázs.

Elôszeretettel hú zott nyi las ke resz -
tes kar sza la got Szalkay Ist ván is, aki a
nyi las raz zi ák hoz is csat la ko zott, ám
az el fo gott zsi dó kat sza ba don en ged te
vagy sa ját la ká sá ra vit te.

1944 de cem be ré ben egy egész
mun ka szol gá la tos szá za dot tar tóz ta -
tott le, akik már be vol tak va go ní roz -
va a Jó zsef vá ro si pá lya ud va ron, és in -
dul tak vol na a mun ka tá bor ok fe lé.
Ek kor lé pett köz be a nyi las nak öl tö -
zött Szalkay – így a vo nat uta sai
mind an  nyi an meg me ne kül tek a de -
por tá lás elôl.

A fér fi sa ját ott ho ná ban an  nyi zsi -
dót búj ta tott, hogy vé gül már 17-18
em ber rel élt egy la kás ban, rá adá sul az
ös  sze zsú folt em be rek a szom szé dok
mi att pis  szen ni sem mer tek.

Szin tén ru ha cse ré vel, de más faj ta
trük kel si ke rült Falaky Jó zsef nek sze -
rel mét, a tex til mun kás Schachter Sa -
rol tát meg men te nie, aki nek 1944 ok -
tó be ré ben kel lett kény szer mun ká ra
je lent kez nie. A fér fi Pünkösd-
fürdônél utol ér te azt a ha lál me ne tet,
ami nek Sa rol ta is ré sze se volt. Si ke -
rült sár ga csil lag nél kü li ruhát te rí te -
nie rá, így a nô ki lép he tett a sor ból.
Innentôl ket tes ben buj kál tak, meg ér -
ték a fôváros fel sza ba du lá sát, és ös  sze
is há za sod tak. Falaky egyéb ként
rend sze re sen élel mi szert vitt a Po zso -
nyi úti vé dett há zak ba, va la mint a
késôbb Kun pá ter és tár sai vé reng zé -
sé nek ál do za tul esett Bí ró Dá ni el kór -
ház ba is. 

A buj do sók nak ter mé sze te sen ha -
mis ok má nyok ra is szük sé gük volt.
Már-már nagy üze mi lép ték ben ál lí -
tot ta elô eze ket a bal ol da li szel le mi sé -
gû Berkó Pál, aki nyom dász ként az
or szág ak ko ri egyik leg jobb szedôjét,
Weintraub (késôbb Vér tes) Már tont
búj tat ta. Egy kü lö nös vé let len foly tán
ná la kö tött ki a ki vá ló gra fi kus Káldor
Lász ló is, aki szin te bár mi lyen pe csé -
tet ké pes volt kéz zel át má sol ni.

A fér fi ak együtt gyár tot tak ha mis
ke reszt le ve le ket, szü le té si bi zo nyít vá -
nyo kat, anya köny vi és há zas sá gi ki -
vo na to kat is. A ve lük rejtôzködô
Vágvölgyi Ti bor hu szon öt fé le be tû tí -
pus sal tu dott ír ni, így ké pes volt min -
den irat nak egye di meg je le nést köl -
csö nöz ni. Berkóhoz még Jó zsef At ti -
la nôvére, Jó zsef Jo lán is gyak ran for -
dult ha mis ira to kért. Jo lán ugyan is
Ba la ton szár szón bé relt üdülôkben
búj ta tott ül dö zött csa lá do kat, a pa pí -
ro kért cse ré be pe dig egy szer egy író -
gé pet vitt Berkóéknak.

So ros György 
és Heller Ág nes megmentôi

Ami kor a nyi la sok át vet ték a ha tal -
mat, Szé kely Zsig mond a ba rát ját,
Hal mi Gyu lát és an nak fe le sé gét,
Bánóczy Luj zát kér te meg, hogy vi -
gyáz za nak tíz éves kis lá nyuk ra, Ág -
nes re. A szülôk ha mis pa pí rok kal buj -
kál tak, má sik gyer me kü ket – aho gyan
Ág nest is – ke resz tény szülôknél he -
lyez ték el. Halmiék a szí vük be zár ták

Ágit, akit csak vi dé ki uno ka hú guk -
ként mu tat tak be a szom szé dok nak. A
fel sza ba du lás után a Szé kely csa lád
új ra egye sült, Ágit pe dig késôbb
Heller Ág nes fi lo zó fus ként is mer het -
te meg az or szág.

Két jó ba rát kap cso la tá nak köszön-
hetô az is, hogy dr. So ros Ti va dar
ügy véd, or vos és író biz ton ság ba he -
lyez het te egész csa lád ját, így a 18
éves Pált és a 14 éves Györ gyöt is. Az
idôsebb So ros két ház kép vi se le tét is
el lát ta, az egyik a Már ci us 15. té ren
állt. En nek ve ze té sé vel Ba lázs Fe ren -
cet bíz ta meg, aki csa lád já val együtt
be is köl tö zött az épü let be. Dr. So ros
és Ba lázs Fe renc közt olyan mély ba -
rát ság ala kult ki, hogy a né met meg -
szál lás után a Ba lázs csa lád fel aján -
lot ta ira ta it a So ros csa lád tag ja i nak.
So ros anyó sát ki vé ve, akit a nyi la sok
el fog tak, az egész csa lád el ke rül het te
a de por tá lást.

A hí res sé gek közt is akadt, aki
szem be szállt a ná cik kal. Ilyen volt
Karády Ka ta lin, a kor szak ti tok za to -
san szép színésznôje. „Karádyt a né -
met meg szál lás után le is tar tóz tat ták,
hi szen a szeretôje nem volt más, mint
Ujszászy Ist ván vezérôrnagy, a ma -
gyar ka to nai kém el há rí tás fe je.
Vélhetôen ró la akar tak terhelô ada to -
kat ki ver ni belôle” – mond ja Lenthár.

A Ges ta po több hó na pig kí noz ta és
val lat ta a színésznôt, a ha ját tép ték,
fo ga it is ki ütöt ték. (Késôbb, már ame -
ri kai emig rá ci ó ja so rán me sélt az átél-
tekrôl, ami ket so ha nem si ke rült fel -
dol goz nia.)

Mi u tán ki en ged ték, Karády a nyi las
kor szak ban ül dö zöt té vált, da la it pe -
dig be til tot ták, mi vel úgy ta lál ták,
azok „ide ge nek a ma gyar lélektôl”.
Ün ne pelt mû vész ként több la kás sal is
ren del ke zett, ezek ben búj tat ta a rá -
szo ru ló kat. Va gyo ná nak ak kor is
hasz nát vet te, ami kor egy csa pat zsi -
dó kis gye re ket men tett meg at tól,
hogy a nyi la sok a Du ná ba lôjék ôket:
ék sze re ket és ara nyat adott ér tük cse -
ré be, majd ne kik is a la ká sá ban nyúj -
tott rej tek he lyet.

Ma már ke vés bé is mert Eôry Ka tó
ne ve, aki so ká ig volt a Nem ze ti Szín -
ház tár su la tá nak tag ja. Ô a nyi las ha -
ta lom át vé telt követôen fo gad ta la ká -
sá ba az ak kor 17 éves Ruttkai Évát és
édes any ját. Ami kor azon ban hely ze -
tük tart ha tat la nul ve szé lyes sé vált, ak -
kor lá nya, Mátyássy Er zsé bet ira ta it, a
sze ge di gim ná zi um di ák iga zol vá nyát,
de még egyen ru há ját is át ad ta Évá -
nak, aki így a már szov jet ké zen lévô
Sze ged re uta zott. Késôbb pe dig ér de -
kes mó don ma ga Ruttkai Éva ját szot -
ta el a Sza bó Mag da Abi gél cí mû
regényébôl ké szült film so ro zat ban
Horn Micit, a színésznôt, aki az ál ru -
há ban és ha mis pa pí rok kal buj ká ló
Vitay Ge or gi ná nak nyúj tott se gít sé -
get.

Sze ret lek Ma gyar or szág

Fo tó: Fortepan
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...és ide je van a ne ve tés nek

Ki lenc hó nap pal azu tán szü le -
tett, hogy a szü lei Ausch witz ból és
a mun ka szol gá lat ból vis  sza tér tek,
egy cigányzenésztôl ta nult elôször
a klezmerrôl, az tán az Ope rett -
szín ház ze ne ka ri ár ká ból ki emel -
ked ve hoz ta új ra di vat ba ott hon a
zsi dó nép ze nét.

Ami kor azt mond juk, ta lán nem
ér de mes gyer me ket nem ze ni és szül -
ni er re a rém sé ges és ijesztô vi lág ra,
nem árt – sok-sok tíz ezer túlélô mel -
lett – Já vo ri Fegya szü le i re gon dol -
nunk, akik nek a fia a há bo rú vé ge
után ke rek ki lenc hó nap pal, 1946.
feb ru ár 10-én szü le tett a so kat lá tott
Mun ká cson, amely még ek kor is
sok nem ze ti sé gû vá ros volt. Szü le té -
se kor az ab la kuk alatt ját szott
Galambosi Gyu la ci gány ze nész, az
elsô do log, amit meg hal lott a vi lág -
ból, a ze ne volt.

Ôhozzá ment el gye rek ként
Fegya, mert úgy érez te, hogy egyes
dal la mok na gyon erôsen meg in dít -
ják, ezekrôl sze re tett vol na töb bet
meg tud ni. Galambosi Gyu la is mer -
tet te meg a zsi dó nép ze né vel, a
klezmerrel, amely olyan jól har mo -
ni zál a ré gió más dal la ma i val. Ha
meg szó lal, szól ben ne egy rég el te -
me tett sokkultúrájúság, sok szí nû ség
is, egy el sül  lyedt, el pusz tí tott Kö -
zép-Eu ró pa em lé ke: en nek a ké sei
kö ve te és ta nú ja Já vo ri Fegya.

A Szov jet uni ó ból, ahol iga zán

Légy esett a ká vé ba – tan me se
Az olasz düh ro ham kö ze pet te föld höz vág ja a csé szét és el ro han.
A fran cia ki eme li a le gyet és meg is  sza a ká vét.
A kí nai meg eszi a le gyet és ki ön ti a ká vét.
Az orosz hang nél kül meg is  sza a ká vét lég  gyel együtt.
Az iz ra e li el ad ja a ká vét a fran ci á nak, a le gyet a kí na i nak, és ren del ma gá -

nak egy má sik ká vét. A ma ra dék pén zen ki fej leszt egy ké szü lé ket, amely meg -
aka dá lyoz za, hogy légy es sen a ká vés csé szé be.

A pa lesz tin meg vá dol ja az iz ra e lit, hogy ké sza kar va tett le gyet a ká vé ba,
majd til ta ko zik az ENSZ-nél Iz ra el tá ma dó fel lé pé se el len. Er re köl csönt kap
az EU-tól egy új csé sze ká vé ra, de a pén zen in kább rob ba nó anya got vesz, és
fel rob bant ja azt a ká vé há zat, ahol az olasz, a fran cia, a kí nai és az orosz ép -
pen együt te sen gyôzködik az iz ra e lit, hogy oda kell ad nia a ká vé ját a sze ren -
csét len pa lesz tin nak.

***
A ka szár nyá ban csö rög a te le fon. A kis ka to na fel ve szi:
– Me lyik ba rom te le fo nál éj fél kor?
– Tud ja ma ga, ki vel be szél? – kér de zi a te le fon ban lévô hang.
– Nem – fe lel a kis ka to na. – Ki vel?
– Ko vács ez re des sel.
– Ko vács ez re des, és ma ga tud ja, ki vel be szél?
– Nem.
– Ak kor máz lim van – mond ja, és le csap ja a kagy lót.

***
Kohn el megy a fog or vos hoz:
– Dok tor úr, men  nyi be ke rül a fog hú zás?
– Ér zés te le ní tés sel tíz ezer, anél kül hét.
– Rend ben – mond ja Kohn –, ak kor ké rek egy ér zés te le ní tést, és ad ja köl -

csön egy ki csit a fo gó ját.

Gyar ma ti And rea: így nem
lé pett be anyám a párt ba

Anyu kám így me sél te utóbb a történetet: Ezer rel kom bi nál tam, mi kép -
pen úsz hat nám meg a dol got. Gon dol ko dá si idôt kér tem. Ami nem volt
szép do log, hi szen tud tam, hogy a fônök úgy hi szi, azt gon do lom vé gig,
be lé pek-e, mi köz ben ne kem eszem ágá ban nem volt igent mon da ni, és az
ürügy ön tör tem a fe jem.

Gyar ma ti And rea olim pi ai ezüst ér mes, Eu ró pa-baj nok úszónô a 24.hu-n
köz zé tett so ro za tá nak mi na pi epi zód já ban édes any ja, Szé kely Éva olim pi ai
baj nok úszónô éle té nek ar ra az idôszakára em lé ke zik, ami kor 1952-ben, már
olim pi ai arany ér me után, be akar ták lép tet ni a párt ba.

A cikk vo nat ko zó ré szét idéz zük, ki egé szít ve Szé kely Éva videointerjújá-
nak rész le té vel, me lyet a USC Shoah Ala pít vány nak adott, s amely jól rí mel
végsô ér vé re, amel  lyel el há rí tot ta a párt szí ves in vi tá lá sát:

El telt egy hét, megint jött a fônök.
– Nos, ked ves Éva, si ke rült dön te ni?
Nyil ván uta sí tást haj tott vég -

re, járt vol na ne ki né hány pi -
ros pont, ha a ke mény Szé kely
Évát be csá bít ja a so ra ik ba. De
az én anyu ká mat más fá ból fa -
rag ták.

– Ne ha ra gud jon, még nem
tar tok ott, és nem len ne jó hit
nél kül csi nál ni a párt mun kát
sem.

Ne künk pe dig oda ha za így
ér té kel te az ese mé nye ket:
„Nem is tu dom, mi ben re mény -
ked tem, tán ab ban, hogy meg -
fe led kez nek ró lam. De nem
volt ek ko ra sze ren csém.”

El telt megint né hány hét, is -
mét elôkerült a fônök, és im -
már tü rel met len ség buj kált a
hang já ban.

– Éva – hm, már nem Évi ke –, las san el fogy a tü rel münk.
– Fônök úr, al szom rá még egyet, hol nap ra meg lesz a vá la szom – így édes -

anyám.
És azon az éj sza kán be ug rott a meg ol dás, az égi ek, az ôrzôangyal, vagy va -

la ki más odafentrôl se gít he tett.
Anyu más nap reg gel mo so lyog va lé pett be a pa ti ka aj ta ján, a fônök azon -

nal meg szó lí tot ta.
– Jó reg gelt, Éva, nos, mi a vá la sza?
– Dön töt tem, be lé pek. Csu pán egy fel tét elem van.
– Nagy sze rû, lát ja, még is csak okos lány ma ga. És mi len ne az az ap rócs ka

fel té tel?
– Ab ban a pil la nat ban ké rem a fel vé te le met a párt ba, amint a ná cik, akik a

há bo rú ban bán tot ták az enyé i met, ki lép nek on nan.
A fônöknek le esett az ál la, és ijed té ben be me ne kült a kuc kó já ba.
Anyu né hány na pig vár ta a fel mon dó le ve lét, de nem tör tént sem mi ilyes mi.

Rá adá sul a párt so ha töb bé nem in vi tál ta.
Egy jó öt let oly kor éle tet ment het, de leg alább is ön be csü lést.
A USC Shoah Ala pít vány nak adott videointerjúban Szé kely Éva fel idé zi

1944-et, ami kor Pes ten, a pin cé ben, ahol meg hú zód tak, egy nyi las fiú raz zi á -
zott, és ap ja az zal a mentôötlettel men tet te meg ágy ban fekvô lá nya éle tét,
hogy azt mond ta: be teg, nem tud men ni, ne vi gye el, bár a nyi las erôsködött.

Ap ja azt mond ta: a lány úszó baj nok, s egy szer még ma ga is büsz ke lesz rá.
Meg me ne kül tek.

Szé kely jól em lé ke zett rá késôbb: a nyi las egyik sze me szür ke volt, a má -
sik bar na. Ugyan ez a nyi las évek múl va egy ver se nyen az ál lam vé del mi ha -
tó ság ôrnagyaként dí jat adott át ne ki...

Szom bat

Ki volt az az em ber, aki be ve zet -
te „Hip pod ro mot” (Hyppolitnak is
le het mon da ni, csak ak kor sem mi
ér tel me) a Schneider-villába a ma -
gyar film tör té net egyik leg nép sze -
rûbb je le ne té ben? Egy el fe lej tett,
örök és zse ni á lis zsi dó mellék-
szereplô port ré ja.

Em lé kez nek a je le net re? Hát
hogy ne em lé kez né nek. Egy ál ta lán
van olyan em ber, aki nem lát ta a
Hyppolit, a la káj cí mû fil met?

So kat ta na kod tam azon, mi le het
en nek a film nek a tit ka. 1931-ben
ké szült, te hát 90 év vel ezelôtt, s ma
is ugyan olyan si ke re van, ugyan -
olyan jól le het raj ta szó ra koz ni, mint
ak kor, ami kor be mu tat ták. Egyes
mon da tai va ló sá gos szál ló igé vé let -
tek.

Jó, per sze, Szé kely Ist ván ren dez -
te, és Zágon Ist ván szín da rab já ból
Nóti Kár oly ír ta át film re, a ze né jét
pe dig Eisemann Mi hály sze rez te, s
nem utol só sor ban Kabos és Csortos
kettôse vit te si ker re. Nem ze dé kek
egész so ra ta nul hat ta meg belôle, mi
is az a ma gyar film víg já ték. Ez volt
Kabos Gyu la elsô han gos film je.

De ki volt a kis je le net nek, a film
egyik leg pa za rabb je le ne té nek „kis”
fôszereplôje, Tó bi ás? Sze nes, szü le -
tett Schwarz Ernô. Ô volt az a cse -
léd, a Schneider-villa öreg bú tor da -
rab ja, aki a ház urá nak is pa ran csolt
oly kor.

Azok ban az idôkben egy kis pol gá -
ri csa lád ban a cse léd majd hogy nem
csa lád tag volt, és Sze nes tö ké le te sen
ját szot ta el Tó bi ást.

Szin te hi he tet len, de jó for mán
sem mi lyen adat nem lelhetô fel ró la,
pe dig a ma ga ko rá ban igen nép sze rû
volt.

Mis kol con szü le tett 1889. de cem -
ber 24-én, ka rá csony kor, ami ne ki
sem mit nem mon dott, lé vén egy zsi -
dó csa lád sze me fé nye. Sze ren csé je
volt. Be le szü le tett a ka ba ré arany ko -
rá ba.

S mond hat nánk azt is, hogy a leg -
ros  szabb kor szü le tett.

Rá ko si Szidi szí nész is ko lá já ban
ta nult, és 1915-ben lett szí nész. Tag -
ja volt a Víg szín ház nak és Bu da pest
leg több ka ba ré já nak. Mint te het sé -
ges jel lem ko mi kus és ka ba ré szí nész,
a né ma-, majd a han gos fil mek epi zo -
dis tá ja lett. 1928-ban Ber lin be köl tö -
zött, azu tán Bécs be szerzôdött a
Kabarett der Komikerhez. 1931-ben
ha za tért, és a Terézkörúti Szín pa don
ját szott.

Ez volt a ma gyar ka ba ré arany ko -
ra.

Nagy End re te rem tet te meg és
emel te eu ró pai rang ra a ma gyar (sôt:
a pes ti) ka ba rét. Olyan ko mi ku sok
ját szot tak itt, akik késôbb vi lág hí rû -
ek let tek.

Egy nagy film el fe lej tett zsi dó szí né sze

A ka ba ré az el len zé ki po li ti kát és a
ha la dó iro da lom pro pa gan dá ját
egye sí tet te sza va i val is, mû sor po li ti -
ká já val is. A leg jobb írók lel ke sen ír -
tak ne kik egy fel vo ná so so kat és tré -
fás je le ne te ket. Mó ricz Zsig mond és
Szép Ernô Nagy End re ka ba ré já ban
ta nul ta meg a di a ló gus ké szí tés mû -
vé sze tét. Mol nár Fe renc és Heltai
Jenô mel lett még az oly an  nyi ra fi -
nom ko dó Szomory Dezsô sem tar -
tot ta ran gon alu li nak, hogy Nagy
End re ka ba ré já nak ír jon hu mo ros je -
le ne te ket. Az ófran cia és provence-i
köl té szet bra vú ro san verselô, tu dós -
nak in du ló tol má csá ban, Gá bor An -
dor ban Nagy End re fe dez te fel a
kitûnô kabaréköltôt és vér be li hu mo -
ris tát. Írók to long tak ká vé há zi asz ta -
lá nál, ál lam fér fi ak tü le ked tek a ka -
ba ré pénz tá ra elôtt, hogy meg hall -
gas sák Nagy End re gon do la ta it.

Szé les kör ben el ter jedt az a vé le -
mény, hogy a ma gyar nyelv túl sá go -
san szür ke s nem elég gé ru gal mas
azok nak a har sány sá gok nak a köz ve -
tí té sé hez, ame lyek – ál lí tó lag – né -
me tül ki vá ló an hang zot tak. Ezen vál -
toz ta tott Nagy End re, aki be bi zo nyí -
tot ta, hogy ma gyar nyel ven is le het jó
ka ba rét csi nál ni. A köz élet nem át té -
te le sen, kör mön font uta lá sok ban, ha -
nem hús-vér va ló sá gá ban je lent meg
a szín pa don. Min den ki meg kap ta a
ma gá ét, aki va la mi lyen posz ton visz -
 sza élt hely ze ti elônyével. Ebbôl nem -
hogy nem volt sértôdés, ha nem épp
ellenkezôleg, a szín re vitt sze mé lyek
ár gus sze mek kel fi gyel ték, mi kor
ma rad nak ki a mû sor ból. Ha így tör -
tént, ne hez tel tek Nagy End ré re, mert
ez is nép sze rû ség ük fokmérôjének
szá mí tott. Vá ros  szer te járt a szál ló ige,
ha va la ki va la mi lyen po li ti kai kér -
dés ben nem tu dott el iga zod ni: „Es te
el me gyek a Nagyendrébe, és meg tu -
dom, mi az igaz ság!”

Gyar ma ti And rea

A leg na gyob bak sem szé gyell tek
oda ír ni. Ezen a szín pa don szó lal tak
meg Ba bits Mi hály, Emôd Ta más,
Gá bor An dor, Harsányi Zsolt, Heltai
Jenô, Kosz to lá nyi Dezsô, Som lyó
Zol tán, Szép Ernô leg szebb s leg bra -
vú ro sabb ver sei, ki vá ló zeneszerzôk
mu zsi ká já val. 1909. már ci us 4-én
hang zot tak el elôször Ady-ver sek a
ka ba ré ban, Reinitz Bé la au ten ti kus
ze nei tol má cso lá sá ban. A ha tás óri á -
si volt, pe dig Adyt ek kor még nem -
igen is mer ték el. Eb be a kör nye zet be
ke rült be az if jú ko mi kus.

Az Apol ló szín pa dán min den ki lát -
ha tó volt, aki ne vet, te kin télyt és nép -
sze rû sé get szer zett a ka ba ré ban. Ha -
rasz ti Mici, Sán dor Ste fi, Vi dor Fe ri -
ke. Berky Li li – aki fér jé vel, Gózon
Gyu lá val ezek ben az évek ben az
egyik leg ki vá lóbb san zon éne kes nek
szá mí tott – a Ki rály Szín ház ból
szerzôdött ide. Itt lép tek a vi lá got
jelentô desz kák ra a ne vet te tés mes te -
rei: Boross Gé za, Sa jó Gé za, Herczeg
Jenô, Mály Gerô, Kôváry Gyu la,
Sze nes Ernô és még so kan má sok. 

Sze nest per sze a moz gó kép is fel -
fe dez te. Tu cat nyi film ben ka pott sze -
re pet s sze ret tet te meg ma gát a kö -
zön ség gel. A ka ba ré jelentôs rész -
ben, a ma gyar han gos film is kis rész -
ben zsi dó köz re mû kö dés sel szü le tett.
Mind ezt leg in kább azért ér de mes
em lí te ni, mert késôbb tra gi ku san
fon tos sá vált.

Fo ko za to san meg vál to zott a vi lág.
Fu ra idôk vol tak azok. Mû vé szek,
akik sok éven ke resz tül ját szot tak és
arat tak si ke re ket egy más sal, hir te len
két „tá bor ba” ke rül tek, jó ré szü ket
le pa ran csol ták a zsi dó be ha tás tól
meg tisz tí ta ni kí vánt egész sé ges ma -
gyar szín pad ok ról. Ba rá tok ta gad ták
meg egy mást, ré gi kol lé gák zár ták
be aj tó i kat tár sa ik elôtt.

Sze nes Ernôt, a Schneider-villa
hip pod ro mo zó Tó bi á sát pél dá ul
1945. feb ru ár 25-én Buchenwaldban
gyil kol ták meg.

A Schneider ura kat és csa lád ja i kat,
a hoz zá juk ha son ló zsi dó kis pol gá ro -
kat és kis pol gá ri at ti tû dû nagy pol gá -
ro kat is nagy részt Ausch witz ba vit -
ték vagy a Du ná ba lôtték. A
Hyppolit ma már ki csit az ô em lé kük
elôtti fôhajtás is. Sze nes Ernô –
akirôl an  nyi ra ke ve set tu dunk –
életébôl és mûvészetébôl szin te csak
ez, ez a hal ha tat lan je le net ma radt
ránk. Gál Péter

75 éves Já vo ri Fe renc Fegya, 
aki vis  sza hoz ta ne künk a klezmert

nem volt jó zsi dó nak len ni, Fegya
ak ko ri ze ne ka rát ci o nis ta vá dak kal
be til tot ták. A 70-es évek ben köl tö -
zött át Ma gyar or szág ra: a test vé re
ide jött férj hez, és így együtt volt a
csa lád. Be szél ni ugyan nem tu dott
ma gya rul, de ze nél ni min den nyel -
ven tu dott. Az Ope rett szín ház ba ke -
rült he ge dûs ként, dol go zott Feleki
Ka mill és Né meth Ma ri ka ke ze alá,
vé gül azon ban, mi vel a klezmer nem
hagy ta nyu god ni, és a rend szer vál tás
amúgy is meg nyi tot ta az utat az el fe -
le dett ha gyo má nyok vis  sza té ré se
elôtt, né mi to váb bi ta nu lás után be -
le vá gott a Bu da pest Klezmer Band-

be 44 éve sen, 1990-ben. A klezmer
itt hon a vis  sza nyert sza bad ság és a
vis  sza nyert zsi dó ön tu dat ze né je lett
– há la töb bek kö zött ta lán a leg in -
kább ne ki.

A rend szer vál tás és a sza bad ság
má mo ra rég el múlt már, de Fegya
to vább ra is ez re ket vonz bár hol,
ahol meg je le nik. És most már nem -
csak ze nél, de be szél get is a ba rá ta i -
val.

A ma gyar klezmer mes te ré nek
mû vé sze tét szá mos ki tün te tés sel is -
mer ték el: Ko dály Zol tán-díj (2000),
Artisjus-díj (2001), Ma gyar Köz tár -
sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je
(2003), eMeRTon-díj (2004), Ma -
gyar Zsi dó Kul tú rá ért díj (2006), ér -
de mes mû vész cím (2009), Pro Urbe
Bu da pest (2013). 2014-ben Kos -
suth-dí jat ka pott a ma gyar ze nei kul -
tú ra szer ves ré szét képezô klezmer
stí lus nem zet kö zi nép sze rû sí té sé ért,
va la mint kiemelkedô zeneszerzôi és
elôadómûvészi pá lyá ja el is me ré se -
ként. 2015-ben együt te se, a Bu da -
pest Klezmer Band el nyer te a Prima
Primissima kö zön ség dí jat. 2020-ban
a XIII. ke rü let dísz pol gá rá vá vá lasz -
tot ták.

A klezmert, a ke let-kö zép-eu ró -
pai zsi dó élet öröm ze né jét ô tá -
masz tot ta fel örök élet re ott, ahol
szü le tett. Is ten él tes se a 75 éves Já -
vo ri Fe ren cet még leg alább 45
évig, bis 120.
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