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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Szabad-e szombaton
oltásra menni?
Elôfordulhat az a helyzet, hogy
sábesz idejére kapunk idôpontot a
koronavírus elleni oltásra. De
szombattartó zsidó ember beoltathatja-e magát a zsidóság szent
napján? Errôl dr. Frölich Róbertet, a Dohány utcai zsinagóga
fôrabbiját kérdeztük, és nem áruljuk el elôre, hogy mit válaszolt,
mert az érvelése ugyanolyan fontos, mint a válasza!
– Tételezzük fel, hogy vallásos
zsidó ember szombatra kap
idôpontot koronavírus elleni oltásra. Elfogadhatja?
– Erre kétféle válasz képzelhetô el:
egy helyeslô és egy tagadó. A tagadó
válasz az, hogy a szombat szentségébe az oltakozás nem fér bele. Nem
fér bele, hogy az ember felüljön a
buszra vagy beüljön az autójába, és
elmenjen oltakozni. Az ortodoxia
vagy a szigorúan, mereven vallásos
közösségek ezt a megoldást választanák. De mit is mond Mózes? Azt
mondja, hogy vigyázzatok nagyon a
lelketekre! Ez azt jelenti, hogy az
embernek mindent el kell követnie a
fizikai és szellemi egészségéért.
Nem véletlen, hogy ebbôl eredeztethetô a pikuach nefes, az életmentés fogalma: az életmentés „eltolja a szombatot”. Az ember inkább
szegjen meg egy szombatot, hogy
megtarthasson sok másikat. Én tehát
azt gondolom, hogy nemcsak lehet
oltakozni szombaton, de kötelezô.
– De milyen körülmények között? Hogyan? Nyilván nem ülhe-

tünk autóba, hogy elmenjünk az
oltópontra.
– Ezt sem gondolnám, hogy ne ülhetnénk autóba. Ha az oltópont járótávolságon belül van, akkor gyalogoljon el, s vigye magával a szükséges igazolványokat is, hiszen ezek
szükséges kellékek. Ha az oltópont a
város másik végén van, akkor rabbiként az a tanácsom, hogy a lehetô
legkevesebb jármû igénybe vételével
ugyan, de oda kell menni. Ha autóval, hát autóval, és a lehetô legrövidebb úton.
– Meg is kérhetünk valakit, hogy
vigyen el minket autóval?
– Nem, ez már annyira nem fér bele, tudniillik a busz tôlem függetlenül is jár. Akkor is dolgozik a sofôr,
ha én nem szállok fel. De a szomszédom már miattam dolgozna, ha megkérném, hogy vigyen el. Ez tilos.
– És mi a helyzet az adminisztrációval? Aláírhatunk az oltóponton?

Kristályéjszaka 2021
Beismerte egy New Jerseyben
élô férfi, hogy ô szervezte a michigani és wisconsini zsinagóga elleni
támadásokat, melyeket a saját kis
neonáci társaságával a kristályéjszaka alapján terveltek ki.

Kristályéjszaka anno
A mindössze 18 éves Richard
Tobin még 2019 szeptemberében
kezdett el tagokat toborozni a Bázis
elnevezésû neonáci csoporthoz – írja
a Philadelphia Inquirer. A férfi
különbözô közösségi médiafelületeken kereste a tagokat és szervezte
meg a két zsinagóga megrongálását.
A támadássorozat az Operation
Kristallnacht nevet kapta, utalva a
hírhedt 1938-as antiszemita pogromra, a kristályéjszakára, melynek során náci paramilitáris szervezetek
vezetésével nagyon sok, zsidó tulajdonban lévô üzletet, lakóházat, iskolát és kórházat rongáltak meg, valamint zsidó vallású embereket bántalmaztak.
Ha van egy ablak, ami szeretné,

hogy betörjék, akkor ne legyetek szégyenlôsek. A fehérellenes elemekre
koncentráljatok elsôsorban, mint
amilyenek a zsidó üzletek – írta Tobin
néhány nappal a michigani és wisconsini zsinagógák megtámadása elôtt.

A férfi azt is beismerte, hogy szinte már megszállottan egyre erôszakosabb tettekre készült, például egyszer egy macsetével akart berontani
egy bevásárlóközpontba, hogy ott
afroamerikaikat sebezzen meg.
Tobin már 2019 óta letartóztatásban van, és elmondása szerint azóta
már sikerült az erôszaktevés vágyával megbirkózni, ugyanis orvosi kezelést kapott. Akár tíz évig terjedô
szabadságvesztésre is ítélhetik az
emberi jogok megsértése miatt.
A férfinak voltak meglehetôsen
meghökkentô kijelentései, például a
letartóztatása idején azt mondta, nagyon menô lenne öngyilkos merényletet elkövetni. A neonáci alakulat
pedig, melynek tagja volt, mindenféle kiképzésben részesítette ôt is,
ahogy minden érdeklôdôt. Többek
között egyszemélyes terrortámadások kivitelezésérôl és házi bombakészítésrôl tanulhattak.
Nagy Noel / liner.hu

– Igen. Ami a procedúrához kell,
azt el lehet végezni. Legfeljebb a
jobbkezesek írjanak alá ballal, a balkezesek pedig jobb kézzel. Hangsúlyozom még egyszer: az élet védelme szempontjából a sok tilalom
majdnem mind föloldható.
– Köszönöm a választ! Igaz,
meglepôdtem, mert azt hittem,
hogy nemleges lesz.
– Nemet mondtam volna, ha arról
lenne szó, hogy szombaton beoltassam-e a gyereket rubeola ellen. A
gyereket be lehet oltani máskor is.
Azt kell megérteni, hogy speciális
helyzetben vagyunk, az elmúlt száz
évben ilyen speciális helyzet nem
volt, mint most. Rabbiként és magánemberként azt gondolom, hogy
speciális helyzetben speciális szabályozók érvényesek. Miután mindent
el kell követnünk azért, hogy ne kapjuk el ez a betegséget, ha szombatra
kapunk idôpontot, akkor fogadjuk
el! Az életmentô oltást a sábesz miatt ne mondjuk le, mert ki tudja, mikor kerülünk megint sorra.
Kácsor Zsolt / mazsihisz.hu

Jó hír a Honvédkórházban
ellátásra jogosultaknak
A Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete (Muszoe) közleménye
szerint az egyesületi tagok közül az arra jogosultak honvédkórházbeli ellátását hivatalosan 2021. december 31-ig meghosszabbították.
Sessler György elnök már 2020 nyarán elkezdte az egyeztetést az illetékes
Honvédelmi Minisztériummal, melynek alapján most sikerült a hosszabbítás.
Az errôl szóló értesítést a tagok automatikusan meg fogják kapni regisztrált
postai címükre, ahogy minden évben. Ez nyilván idôt vesz igénybe, hiszen a
Covid-járvány nélkül sem egyszerû feladat közel hatezer jogosult dokumentációjának beszerzése és annak postai úton történô kiküldése. Így mindenkitôl
türelmet kérnek, a postázás és az adatfeldolgozás ábécésorrendben e hónaptól már folyamatos lesz.
Köszönet illeti Sessler elnök urat fáradhatatlan munkájáért ez ügyben, valamint természetesen a Honvédelmi Minisztérium illetékes munkatársainak
segítségét is köszönjük a tagság nevében.
A Honvédkórházra vonatkozó igazolással egy idôben fog megérkezni a
Musze-tagsághoz szükséges éves – jelképes összegû – tagdíj befizetéséhez
szükséges csekk is. Kérésük szerint ezt mindenki szíveskedjen befizetni, lévén a civil egyesület állami támogatásban nem részesül.
Azok a tagok, akik a 2020-as tagdíjat sem fizették be, azt is szíveskedjenek
pótolni.
Tudnivalók:
Amennyiben nem találják meg a befizetéshez szükséges, minden évben
postázott csekket, úgy a Muszoe bankszámlájára utalással is befizethetik a
pénzt:
Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete
Bankszámlaszám: 10200823-22215192
A megjegyzés rovatba kérjük, írják be, hogy 2020 és/vagy 2021 éves tagdíj!
Természetesen aki támogatást akar küldeni az egyesületnek, ugyanezen
bankszámlaszámra megteheti – ebben az esetben azt írja a közleménybe,
hogy adomány.
Ügyfélszolgálat:
Jelen járványügyi helyzetben a Muszoe személyes ügyfélszolgálata szünetel.
Az ügyfélszolgálat kedden és csütörtökön 10.00–12.00 közt (kivéve ünnepnapokon) érhetô el az (1) 302-3077 vagy az (1) 604-1142 telefonszámon. Az
ügyfélszolgálat e-mail-címe: munkaszolgalat@gmail.com.

Nôvérképzés az ökumené jegyében
A leendô iskolában évente 200220 hallgató végezhetne, így az
egyházi kórházak mellett más
fôvárosi intézményeket is elláthatnak majd szakemberekkel.
Nôvér- és szakasszisztensképzést
indít közösen a Szent Ferenc Kórház, az Irgalmasrendi Kórház, a
Bethesda Gyermekkórház és a
Mazsihisz Szeretetkórháza, írja az
infostart.hu nyomán a Kibic.
Toldy-Schedel Emil, az Egyházi
Kórházak Egyesülésének elnöke elmondta, azt látják, hogy orvosból
van és talán lesz is elegendô a
következô években, a betegágy mellett dolgozók száma azonban folyamatosan csökken.
Hozzátette, a képzésnek a jelenleg
állami tulajdonban lévô, Tárogató
úti ingatlan ad majd otthont, amelynek 2007 óta üresen álló fôépülete
eredetileg a kórházat alapító kongre-

gáció anyaháza volt. Ugyanitt kollégiumi férôhelyeket is biztosítanak,
diákjaik életkezdését pedig úgynevezett fecskeházakban kialakított lakásokkal segítik, ahol a végzettség
megszerzését követô három-négy
évben lakhatnak is. A Szent Ferenc
Kórház megmarad oktatókórháznak,
az edukációt pedig a szeged-csanádi
püspökség Gál Ferenc Egyetemének
kihelyezett tagozataként végzik
majd.
Jelenleg a felújítási és építési tervezés zajlik, a kivitelezési munkálatok a jövô év elején kezdôdhetnek.
A leendô iskolában évente 200220 hallgató végezne, így az egyházi
kórházak mellett más fôvárosi intézményeket is elláthat majd jól képzett
nôvérekkel és olyan szakasszisztensekkel, akik a legmodernebb, 21.
századi orvostechnikai eszközökkel
képesek dolgozni. A közelebbi ter-

vek közt szerepel, hogy idén tavaszszal rövidebb, néhány hónapos szakasszisztensi továbbképzéseket indítanak, amihez az intézményük megkapta a képzési jogot.
A Szent Ferenc Kórház mellett az
Irgalmasrendi Kórház, a Bethesda
Gyermekkórház és a Mazsihisz Szeretetkórháza mûködik jelenleg Magyarországon egyházi fenntartású
fekvôbeteg-ellátó intézményként.
Valamennyi Budapesten tevékenykedik, és felosztották egymás között
a feladatokat. A szülészet és a gyermekgyógyászat a Bethesda Gyermekkórházban mûködik, az Irgalmasrendi Kórház a felnôtteket ellátó általános nagy intézmény, a kardiovaszkuláris betegek kezelését és
rehabilitációját a Szent Ferenc Kórház végzi, az idôsek, haldoklók ellátását pedig a Szeretetkórház vállalja.
Toldy-Schedel véleménye szerint
az egyházi kórházak sokkal gyorsabban és érzékenyebben képesek reagálni a társadalmi problémákra,
amelyekre a gyakorlatban is alkalmazható megoldási javaslatokat tudnak adni, kapacitásuk pedig megnégyszerezhetô. Most nagyjából a
három százalékát fedjük le az ellátórendszernek, ám ez akár nyolc-tizenkét százalékra is bôvülhet – jelezte,
hozzátéve: az evangélikus és a
görögkatolikus egyház, illetve több
zsidó felekezet is kórházalapításban
gondolkodik. Hangsúlyozta, hogy az
egyházi kórházak a teljes Kárpátmedencei régiót ellátják.
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A zsidó hit balatoni ôrei

Hogy került a szovjet zsidó hôs
a veszprémi temetôbe?

A magyar tenger kiemelkedô
zsidó spirituális vezetôi nemcsak a
tóra oktatói voltak, hanem példaképek, hôsök, helyenként kivételezett mesterek. Sôt, katolikus plébánosok vasárnap délutáni sétapartnerei is.
Amikor a Balatonra gondolunk,
akkor elsôre legtöbbünknek a gondtalan nyarak pihentetô nyugalma ugrik be. Fürdôzések, kirándulások, esti borozgatások... De akármilyenek
legyenek is a tóval kapcsolatos aszszociációink, Isten, az Örökkévaló
dicsérete nem valószínû, hogy a legtöbbünknek közötte lesz. Persze a
legtöbben csupán mint nyaralók ismerjük a Balatont, és a tópart hétköznapi életében nem igazán merülünk el. Más a helyzet az ott élôkkel,
sajnos a zsidó lakosokról már jobbára csak múlt idôben beszélve...
De mi volt a helyzet egy századdal
korábban? A „balatoni zsidók” vajon
mindig emlékeztették magukat az
imádkozásra és a vallási szabályokra? Valószínûleg nem.
Még az ortodox közösségekben is
fontos szerepe van a rabbinak a tagok vallási életével kapcsolatos
iránymutatásban, de hatványozottan
igaz ez a neológ hitközségekben,
amelyek már az 1868/69-es kongresszus után alkalmazottként tekintettek a rabbikra, akiket többek között azért fizettek, hogy az embereket a zsinagógához közel tartsák.
Hála az Örökkévalónak, a helyzet
azért nem volt ennyire zord.
A rabbikat nemcsak félték, hanem
szerették is, legalábbis ezt olvashatjuk ki a korabeli felekezeti sajtó soraiból. Kik voltak tehát a zsidó hit
meghatározó balatoni ôrei?
Rabbik legrégebben, már a 18.
század közepétôl, Keszthelyen mûködtek, de az elsôknek szinte csak a
nevét ismerjük. Az elsô olyan keszthelyi rabbi, akirôl többet tudunk, az
Kohn Salamon (1827–1891) volt,
aki 31 évig ült a rabbiszékben, és az
Egyenlôség azt írta róla:
Kitûnô volt a szószéken, s nem
egyszer szólalt meg a felekezeti sajtóban a zsidóság haladása és
közmûvelôdése mellett. Az ôsi vallás
alapjaira és hagyományaira helyez-

kedve, törvényeit összhangzásba
igyekezett hozni a jelennel, ami neki
annál inkább sikerült, mert nagy jártassága volt a Talmud s vallási irodalmunk más terein.
Kohn Salamont 1897-ben dr.
Büchler Sándor (1870–1944) tudós
rabbi követte, akit a hitközség az
érkezésétôl fogva lelkesen éljenzett,
aminek az egyik elsô megnyilvánulása Balatonra nézô szolgálati lakása volt.
Büchler ismert kutatási területei
közé tartozott a hazai zsidóság letelepedése, ezenkívül a nevesebb zsidó
családok történetével is foglalkozott.
Egyetemi magántanárként is szolgált, sokat publikált, és nevét a
Jewish Encyclopedia szerkesztôi kö-

Büchler Sándor rabbi a keszthelyi
zsinagógában
Fotó: Milev
zött is megtaláljuk. Keszthely fôrabbisága mellett 1933-tól a hévízi
fürdôegylet zsinagógáját is ô vezette.
1944-ben a népszerû rabbinak
Keszthely városa felajánlotta, hogy
megmenti, ám ô inkább saját hittestvéreit választotta: sorsközösséget
vállalva bevonult a zalaegerszegi
gettóba, ahonnan deportálták, és a
hívei nagy részével együtt pusztították el Auschwitzban.
Kôvágóörsön is több ismert rabbi
mûködött, az egyik elsô, Pfeiffer
Zélig Léb (1806–1868), megbecsült

Üljenek le a rabbik
Az Új Életben olvastam, hogy hat rabbi nemrég kilépett a
Rabbitestületbôl, illetve felfüggesztette tagságát. A lap közölte a rövid
nyilatkozatokat is az okokról, valamint a Rabbitestület ezzel kapcsolatos
állásfoglalását.
A kilépések okai a következôkben foglalhatók össze: „Érdemi munka
helyett politikai csatározás zajlik a testületben, folyamatos a konfrontálódás.” „Megdöbbenésemre legtöbbször nem láttam egyebet, mint pár
akarnok ember – az egész kar kárára történô – sárbirkózását, torzsalkodását.” „A Mazsihisz Rabbitestületében és a BZSH rabbiságában közösségépítés helyett személyeskedések és hatalmi harcok dúlnak a rabbinikus tevékenység kárára.”
Sajnos a Rabbitestület állásfoglalása nem foglalkozott érdemben ezekkel az indokokkal, hanem fôleg csak személyeskedéseket tartalmazott.
Például: „ ...fôrabbi úr olyan testületbôl lépett ki, melynek hosszú évek
óta nem is volt tagja, ebbôl adódóan érdemi munkát a testületben nem
végzett. Ennek tükrében nyilatkozata érthetetlen, mi több, visszatetszô.”
Ilyen reagálásokkal persze sokra menni nem lehet.
Javaslom, hogy a Rabbitestület vezetôsége – amint a járványhelyzet
megengedi – kezdeményezzen tárgyalásokat az érintettekkel, és érdemben beszéljék meg a kilépések okait, valamint a problémák lehetséges
megoldását.
Vértes István

Gyógyszer- és MRI-támogatás
Továbbra is igényelhetnek esetenkénti (tehát nem állandó) támogatást
szociálisan rászoruló betegek az alábbiakhoz:
– Átlagosnál drágább gyógyszerek beszerzése. Például átlagosnál drágábbnak tekinthetô egy 5000 Ft árú gyógyszer is kb. havi 100.000 Ft nettó munkabér vagy nyugdíj mellett. A támogatás öszszegének felsô határa nincs rögzítve, de tájékoztatásul közöljük, hogy az eddigi gyakorlatban 50.000 Ft volt a legnagyobb gyógyszertámogatásunk.
– Magánorvosi MRI-vizsgálat elvégeztetése rosszindulatú daganat kiderítése céljából. Ehhez támogatást akkor lehet igényelni, ha az állami
egészségügy csak túl késôi idôpontra tudja vállalni az MRI-vizsgálatot.
Részletesebb tájékoztatás és az igényléshez szükséges adatlap a
következô telefonszámon kérhetô: 06-1-321-3497, lehetôleg az esti órákban.

talmudtudós volt, aki a Szentföldre
vándorolt ki, és az élete utolsó tíz
évét Jeruzsálemben töltötte.
Kôvágó utolsó rabbija az 1890-es
évek
elején
Marton
Miksa
(1866–1912) volt, aki innen Dicsôszentmártonba (Tarnaveni, Románia) tette át a székhelyét. Ott született fia, Marton Ernô (1896–1960)
író, aki a máig létezô Új Kelet zsidó
napilap alapítója volt.
A fôvároshoz legközelebb esô „tóparti” hitközség a balatonfôkajári
volt – nevében viszont kicsit csalóka, hiszen a településnek valójában
nincs is Balaton-partja. A kajári és
enyingi zsidók rabbija hosszú évtizedekig Dessauer Gábriel (1805?–
1878) volt, aki élete vége felé a szárnyait bontogató siófoki hitközséget
is felügyelte.
A Zsidófoknak is csúfolt Siófok
rabbija a húszas évektôl Grosz Farkas (1875–1944) volt, aki kiemelkedôen jó kapcsolatot ápolt a többi
felekezettel, 1927-ben például a
nagybeteg Csernoch János hercegprímás felépüléséért tartott zsinagógai istentiszteletén ott sírt a meghatódottságtól az egész település.
Visszaemlékezôk vallomása szerint
vasárnap délutánonként Wohlmuth
Imre katolikus plébános és Grosz
rabbi karonfogva sétáltak és héber
nyelven vallási témákról diskuráltak.
Balatonbogláron 1910-tôl Bráver
Áron Lázár (1880?–1944) fogta öszsze a vallásos életet, elôször mint
kántor-metszô, aztán egy idô után
mint rabbi. Bogláron volt az Izraelita Szünidei Gyermektelep Egyesület
egyik üdülôje, ahol Báver rabbi a
szegény sorsú gyerekek nyaraltatása
körül szintén sokat segédkezett.
Balatonfüreden valaha létezett ortodox hitközség, egy sor ismert talmudtudóssal az élén. 1914-tól haláláig Goldstein Ezra Menáhem
(1886–1942) volt a füredi rabbi, aki
még egy kisebb jesivát is alapított.
Halála után fiát, Goldstein Árpádot
(1918–1942) választották helyébe,
azonban ô alig néhány hónapot léphetett apja örökébe, mert munkaszolgálatra sorozták, és a keleti hadszíntéren agyonlôtték.
A holokauszt a legtöbb balatoni
hitközséget is felszámolta, és ma
már csak kevesen maradtak, akik héber imát mormolva dicsérik az Örökkévalót. Azonban a 80-as évek, de
különösen a rendszerváltozás némi
reménysugarat hozott, mely talán ma
terjedni látszik.
1986-ban felavatták a vészkorszak
után épült egyik elsô önálló zsinagógát Siófokon, ahol nyaranta az ott
vakációzó zsidó vallásúak gyûlhetnek össze imádkozni. A hitéletet ott
haláláig
dr.
Domán
István
(1922–2015), a Hunyadi téri zsinagóga ikonikus rabbija vezette.
Nyaranta fellendül a hitélet a
Mazsihisz balatonfüredi és a Mazsök
badacsonytomaji üdülôjében is.
Az EMIH-nek kisebb hitközsége
mûködik még Keszthelyen, és a tavalyi év örömteli híre volt, hogy a
kôvágóörsi zsinagógát is élettel akarja megtölteni egy baráti társaság –
legyen így!
Források:
Cseh Viktor, Mózes Krisztián, Balaton környéki zsidó emlékek nyomában – két keréken. Budapest:
Mazsike, 2020.
Matyikó Sebestyén József, „A siófoki zsidóság története”, in: Király
István Szabolcs (szerk.), Somogyi
Múzeumok Közleményei IX. Kaposvár: A Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1992. 187–204.
Varga Lászlóné, A balatonfüredi
zsidó temetô. Balatonfüred: Balatonfüredi Önkormányzat, 2004.
„Hazai hirek – A keszthelyi rabbiról”, Egyenlôség, 1891. 10. évf. 51.
szám, 9.
Cseh Viktor
Bennem Élô Eredet

A Balaton környéki zsidóság
kapcsán mindenki a helyben
élt/élô zsidókra gondol. De a történelem viharai miatt más országokból is kerültek ide zsidó származású emberek. Az egyik legérdekesebb és sajnos legszomorúbb
történet Treger Iszak Abramovicsé.
Amikor a Légierô társbérletben
könyvek II. munkámhoz elkezdtem
az interjúim alapján kutatni a hazánkban lezuhant szovjet repülôszemélyzetek sorsát, sírjait, eljutottam Veszprémbe is. A városban két
szovjet katonai temetô volt (Mártírok és Vámosi út), s a közelben két
olyan bázis is létezett, ahol 1945
után a szovjet légierô gépei állomásoztak: Jutas és Szentkirályszabadja. Logikusnak tûnt a feltételezés,
hogy ha bármelyik itt települô egység pilótáit eltemették, akkor vagy
itt, vagy a hadtesttörzs (Balatonalmádi, majd Balatonfüred) temetôjében kell a sírjaikat keresni.
Mindkét veszprémi temetô anyagait, fényképeit átnéztem (azért
csak a fényképeket, mert addigra
már megtörténtek az exhumálások,
s most minden oldal katonái egy közös sírkertben nyugszanak). Kutatásom alapján rájöttem, hogy ha
repülôs sírokat kell keresnem, azok
a Mártírok útján lehettek. A
temetôben három, a légierôhöz
köthetô sírt találtam, melyek közül
az egyikre fényképpel ellátott fémtábla volt csavarozva. A fotón egy
szimpatikus, jóképû fiatalember
szerepelt, egyértelmûen repülôs
egyenruhában. Felirata:

(Fordítása: 1917–1946, Treger
Iszak Abramovics gárda technikushadnagy. Hôsként halt meg 1946.
május 2-án. Moszkva)
A nevébôl már biztosnak éreztem,
hogy zsidó származású, de nagyon
érdekelt, hogy ki is volt ô, mi történhetett vele, honnan származott.
Több orosz levéltári oldalon is kerestem, az obd-memorial.ru lapon
meg is találtam egy emlékkönyvben, hogy a 12. gárda vadászhadosztály technikus-hadnagya volt.
Egy gond volt csak, ez a hadosztály
nem Veszprémben, hanem Pápán
települt. Egy másik emlékkönyvben
még azt is írják, hogy a fronton halt
meg. Ez utóbbi eléggé hihetetlen
lenne, hiszen 1946 tavaszán hunyt
el.
Egy másik oldalon megtaláltam
az egyik kitüntetési dokumentumát:
e szerint nemzetisége: zsidó (a
Szovjetunióban a zsidóság nemzetiségnek számított), születési éve:
1916 (szemben a síron lévô 1917tel), beosztása: rajtechnikus a 89.
gárda vadászezredben (7. gárda vadászhadosztály), 1941. 06. 22. óta
vesz részt a Nagy Honvédô Háborúban, és Jak-1, 7, 9 gépeket üzemeltet nagy sikerrel. Ezért 1942. 06. 22én Bátorságért érdemrenddel tüntették ki. Késôbb, 1944-ben, megkapta
a Vörös Csillag érdemrendet is.
De honnan származott valójában? Miért halt meg? Mi az a
hôsies halál, amit a fémlap említ?
Kutatásaim során megtudtam,
hogy a Zsitomiri Körzet (Ukrán
Szocialista Köztársaság) Koroszteny nevû városában született 1916
szeptemberében. Volt egy lánytestvére is. Vasútimunkás-tanfolyamot,
majd 1939-ben Irkutszkban repülôiskolát végzett.
Három nyelven: ukránul, oroszul és németül (sic!) beszélt. (Úgy
gondolom, a német valójában a
jiddist jelenthette.)

Treger Iszak Abramovics hadnagy
arcképe 1939-bôl

Halála elôtt, 1946. március környékén átkerült a 12. gárda hadosztály parancsnoki rajába, összfegyvernemi mechanikus beosztásba. Életkora alapján rákerült a tartalékos állományba helyezendôk listájára (moszkvai Frunzei Hadkiegészítô Parancsnokság), de ezt már
nem érhette meg.
Sajnos az egykori szovjet dokumentumok nem mindig vannak teljes átfedésben, sok késés, pontatlanság fedezhetô fel bennük. Annyit tudunk, hogy 1971-ben családtagjai
vélhetôen érdeklôdtek utána. Ezek
szerint a korábban említett lánytestvére túlélte a háborút, az ukrajnai
német halálkommandókat, s vélhetôen Moszkvában telepedett le.
És az is kiderült, hogy 1946-ban valójában a pápai vadászhadosztály
parancsnokának adjutánsa volt már,
s halálát az okozta, hogy kiesett egy
Po-2-es repülôgépbôl! (A Po-2-es
egy kis kétfedeles, Magyarországon
már csak egy repülôképes példány
van belôle, ez a HA-POA jelzésû
gép. Elsôsorban éjszakai bombázóként és futárgépként használták.)
Furcsa halálának pontos okai
még mindig ismeretlenek (nem
minden nap esik ki egy tiszt egy
repülôgépbôl).
Hogy miért Veszprémben temették el, ha az egysége Pápán települt?
Vélhetôen erre az a válasz, hogy a
hadtest, amelyhez a hadosztály tartozott, ekkor már Balatonfüreden
volt, s ezt a temetôt használták. Más
magyarázat nem nagyon van. Számos zsidó származású katona zsebében volt olyan kártya, hogy ha
meghalna, akkor a helyi zsidó
temetôben temessék el. Ôneki ilyenje vagy nem volt, vagy egyszerûen
nem oda került.
Iszak Treger hosszú utat járt be:
az alakulat, amelyben harcolt, egészen Berlinig jutott, részt vett a
Luftwaffe legyôzésében. 1945. május elején Prágába került, s 1945
nyár végén érkezett Kenyeribe. Itt
1945 decemberében az ezredét átadták a pápai hadosztálynak a megszûnt kenyeri hadosztályból.
Treger túlélt sok veszedelmet,
az SS Sonderkommandóinak gyilkos indulatát, a háború poklát, s
békeidôben halt meg.
Vajon élnek még unokaöccsei,
unokahúgai? Talán ôk vagy a lánytestvére állították a sírra a fémlapot?
S a felirat utolsó sorában szereplô
„Moszkva város” felirat szerint
Moszkvában élhetnek? Egyelôre
nem tudjuk. De a kutatás tovább
folytatódik.
Az emlékezéshez Szurgyi Barnabásnak és Tasner Irinának köszönjük a segítséget.
Vándor Károly / Bennem Élô
Eredet
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A Klauzál tér története
A városi legenda szerint a Klauzál térre nem megy az ember direkt és célirányosan, mert úgy
nem találja meg. A Klauzál térre,
mint valami csodára, egyszer csak
rátalál az ember. De ez persze csak
városi legenda. A Klauzál a VII.
kerület legnagyobb tere, és rendesen ki van használva minden szeglete, és emiatt nem érzékelhetô teljesen a tér valóságos mérete. A
Klauzál annak idején a zsidó negyed központja volt, most viszont
a bulinegyedé. Rövidesen komoly
felújításon esik majd át, ami igencsak ráfér.
Az erzsébetvárosi önkormányzatnak komoly tervei vannak a Klauzál
tér megújítására, és ebbe a folyamatba – akárcsak a IX. kerület a Bakáts
tér kapcsán – a lakosságot is bevonja.
A téren tájékoztató táblákat helyeztek
el a látványtervekkel, melyek szerint
a Klauzál jelentôs átalakuláson megy
majd keresztül. Még zöldebb lesz, a
tér közepét elfoglaló parkos résznek
pedig minden eleme megújul: a kutyafuttató, a játszótér, a sportpályák
és -eszközök – továbbá az egészet
akadálymentesítik is. A Facebookon
az önkormányzat külön csoportot indított arra, hogy kikérjék a környékbeliek véleményét, amit a Klauzál téri vásárcsarnokban is tudathat bárki
az ott felállított interaktív térképen.
A környék fontos utcái futnak bele
a Klauzál térbe: a Nyár, a Kis Diófa, a Nagy Diófa, a Klauzál és a
Dob. A budapesti terek közül abban
talán mindenképpen az elsô, hogy
szinte minden szegletéhez kötôdik
egy-egy történet, és ezeket a sztorikat reggeltôl estig lehetne mesélni.
Mi volt itt egykor, aminek ma már

nyoma sincs, ki lakott itt valamelyik
házban, aminek tábla ôrzi a nyomát,
vagy milyen popkulturális esemény
zajlott itt – mert több is zajlott. Nem
véletlenül van ez így: a Klauzál a
belvárosban, forgalmas részen
fekszik, és úgy van közel a körúthoz,
hogy közben mégis kicsit rejtve marad, mert a környéket átszelô utcák
között bújik meg.
Hogy pontosan mikor lett tér a
Klauzálból, annak eredetét homály
fedi, de az biztos, hogy már a reformkorban volt neve a területnek,
akkori módi szerint még német
(Stephans-platz), amit 1874 körül
változtattak magyarra (István tér).
A névváltoztatás elôtti idôkben a tér
egy üres placc volt, ahol piacot tartottak, és amit körben házak szegélyeztek. Az egész környék – utcáival
és tereivel – organikusan alakult ki,
majd az 1838-as nagy árvíz utáni
városrendezés hozta létre a mai
formáját.
A nagy változás Miklósy Gyulával jött a térre, aki vidékrôl a
fôvárosba szerencsét próbálni érkezô
színházigazgató volt. Ô kiszúrta a
kopár, kihasználatlan és remek helyen fekvô teret, majd megvásárolta
a Ligetben álló és akkor már nem
mûködô gyermekszínház épületének
fa- és vasvázát, amit a térre szállíttatott, és megépíttette belôle az István
téri Színházat. Miklósy vidékrôl
hozott színészeket, illetve a
Nemzetibôl csábított át néhány
elégedetlenkedôt, majd 1872 októberében, Jókai Mór ünnepi szövegével
meg is nyitotta kapuit az új teátrum,
mely elsôsorban népszínmûveket és
francia vígjátékokat adott elô. A hamar népszerûvé vált színjátszóhely

Fotó: We Love Budapest
nem sokáig mûködött, ugyanis 1874
januárjában porig égett, és
Miklósy Gyula nem építtette újra. A
romokat 1878-ban bontották el.
Öröm az ürömben, hogy a színház
romjainak eltakarítása után, a századfordulón kezdett fellendülni a tér
élete. A nagy vásárcsarnok-építési
láz részeként 1897-ben nyitotta
meg kapuit a Klauzál téri komplexum, ami abban különbözött a többitôl, hogy egyfelôl, mivel a zsidó
negyedben volt, itt lehetett kóser
termékeket is kapni, másfelôl a
csarnok épületéhez egy bérházat is
építettek.
A csarnok építésével és megnyitásával párhuzamosan a tér arculata
is megváltozott: bezöldült és a környékbeliek pihenôparkjává vált, továbbá felújították a körben álló házakat, amitôl pedig rendezett lett.

1907-ben a reformkori miniszter,
Klauzál Gábor után megkapta a Klauzál tér nevet. Ebben az idôben ért a
környékre a tömegközlekedés is. A
ma ismert 2-es villamos elôtt létezett
már egy másik is, ami 1911 és 1941
között járt. A Népszínház térrôl indulva, a Király utcáig tartott a menet,
és az egyik megálló éppen a Klauzál
téren volt.
A környék a zsidótörvények, majd
a második világháború borzalmai
miatt egyre szomorúbbá vált. 1944ben kijelölték a pesti gettó hivatalos területét, melynek pont a Klauzál tér lett a központja. Sok rémséget
láttak azok az utcák és falak – ma pedig a tér az emlékezés egyik fontos
helyszíne. A Klauzál 1956-ot sem
úszta meg. Harcok zajlottak a környéken, és amikor a forradalmat leverték, ezen a téren is – akárcsak a

Bakátson – ideiglenes sírokba temették a halottakat. Itt volt például a
forradalom mártír költôje, Gérecz
Attila elsô sírja is, amirôl egy emléktábla tanúskodik.
A Klauzál tér nemcsak a tragédiákat, a rosszul végzôdô történeteket
vonzotta magához, de a popkultúrát
is. Elsôsorban a zenészek kapnak
tôle ihletet, a filmesek pedig szeretik
használni. A leghíresebb dal, ami a
térhez köthetô, a Locomotív GT
örökbecsûje, a Miénk itt a tér címû
szám, napjainkban pedig Szeder és a
Lóci játszik egy-egy dala tiszteleg a
környék elôtt, melyek klipjeiben is
felbukkan a Klauzál. De innen indul
a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan címû film is, a Vili, a veréb címû rajzfilm (Gémes József)
pedig jórészt itt játszódik.
Végezetül ejtsünk pár szót a környék legfontosabb étkezdéjérôl, a
Kádárról, ami a tavalyi lezárásokig
volt nyitva. A kifôzde 1957-ben nyitott, igazi békebeli, piros-fehér kockás abroszos hely volt, ahol olcsón
és gyorsan nagyon jót lehetett enni.
Nemcsak a hétköznapi emberek jártak ide, de a szocializmus idôszakának hírességei is, sportolók, színészek, zenészek, politikusok. A Kádár
a rendszerváltás után is megôrizte régi nagy nevét – legalábbis tavaly tavaszig. Nagy vonzerôt jelentett a
helyben az, hogy az ott megfordult
hírességek (a sok-sok magyar mellett
például Marcello Mastroianni és
Sylvester Stallone) dedikált fotói díszítették a falat. A megújuló Klauzál
téren ez az egykorvolt menô hely is
megérdemelne egy emléktáblát.
Wágner Gábor
We Love Budapest

Csak azok a betegek hallanak sikolyokat,
akiknek a felmenôi megjárták a haláltábort
A skizofréniában szenvedô Zsófi terápiájában sokat segített, amikor rájött: betegségének holokauszttúlélô nagyszülei
sorsához is köze lehet.
Zsófi
számára
minden
2005-ben
kezdôdött, amikor elvégzett egy agykontrolltanfolyamot. Utólag úgy gondolja, ez valamit
megbolygathatott a tudattalanjában. Az akkor 36 éves nônek elôször téveszméi támadtak, majd hallucinálni kezdett, és a hangok
egyre ijesztôbbé váltak.
Ha hangokat nem is hallunk, a legtöbben
szembesültünk már azzal, hogy idônként irracionális szorongások, netán fóbiák gyötörnek, melyeknek nem ismerjük az eredetét.
Kevesen gondolják azonban, hogy ennek
bármi köze lehet a felmenôinkhez – így Zsófiban sem merült fel ez a lehetôség.
Pedig ma már bizonyított tény, hogy nem
kezdjük tiszta lappal az életünket: a szüleink,
nagyszüleink traumái nyomot hagynak a
DNS-ben, ezáltal pedig az utódoknak is
átörökíthetôk a fájdalmas emlékek.
Az ô életük a mi genetikai információnkban
is megjelenik, tehát ilyen módon is hat ránk a
családi múlt – mondja dr. Harangozó Judit
pszichiáter, az Ébredések Alapítvány munkatársa. A pszichiátriai kórképek nagy részében feldolgozatlan trauma állhat a háttérben, ami testi betegségek kialakulásában is
szerepet játszhat.

Gondoltam, felvágom az ereimet, hogy ne halljam a hangokat
Biztos voltam benne, hogy meg fogok halni, pedig erre nem
volt semmilyen racionális alapom. A férjemnek meg is mondtam: nincs értelme már biciklit venni sem, hiszen hamarosan
úgysem leszek – kezdi Zsófi a történetét.
A téveszme kialakulását követôen a nô egyre több furcsaságot
tapasztalt: többek közt egy zöld mosogatószivacsot látott tücsökké változni az ablakpárkányon. Az is megesett, hogy vezetés közben eltorzult körülötte a tér, mintha a házak kiszökdöstek
volna elé az útra, és azt sem tudta, mikor kellene elrántania a
kormányt. Emellett elkezdett rémisztô sikolyokat hallani:
Emlékszem, ott volt elôttem egy jó recés kés. Azon gondolkodtam, hogy felvágom az ereimet, ha másképp nem tudom elhallgattatni ôket – mondja.
Zsófinak errôl szerencsére sikerült lebeszélnie magát. Ehelyett a János Kórház pszichiátriáján kötött ki, ahol paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála. Innen került dr. Harangozó Judithoz az Ébredések Alapítványnál, ahol kiderült, depresszióban
is szenved.
Gyógyszereket kapott, amelyek annyira megterhelték a szer-

vezetét, hogy egy hónapig az ágyból sem tudott kikelni. Idôvel
azonban a tünetei enyhültek, és a pszichoterápia is használni
kezdett: a nyomasztó sikoltások megszûntek.
Zsófi mégis úgy érezte, valami még hiányzik a múltjából.
Többször is elment Hellinger-féle családállításra.
A családállításon a résztvevôk egy pszichodrámához hasonló,
vezetett foglalkozáson próbálják szerepjáték segítségével értelmezni, hogyan jelenhetnek meg a felmenôk és a még élô családtagok egy adott személy sorsában.
Itt merült fel elôször, hogy a múltjában valamilyen családi titok lappang. Végül sikerült rávennie az édesanyját, hogy felfedje a történtek egy részét, mivel a teljes igazságot ô sem ismerte.

Nagynénjét hitte az anyjának
Azelôtt utáltam a történelmet – talán ez sem véletlen –, és az
is csak a nagymamám temetésén tûnt fel, hogy nem katolikus
szertartás szerint zajlik: a nôk és a férfiak külön oldalra ültek.
De csak késôbb tudatosult bennem, hogy zsidó temetést láttam,
és hogy ezek szerint anyu és én is zsidók vagyunk – mondja a nô,
aki egyáltalán nem ismerte nagyszüleit. Végül édesanyjától sikerült megtudnia a homályos történet egy részét.
Zsófi anyukája hároméves volt, amikor az ô apukája, a nagyapa, egy Erdély és Budapest közt ingázó szemészorvos öngyilkosságot követett el. A furcsa magyarázat szerint a nagyapa ezt
azért tehette, mert a nagymama eladta a ruháit a távollétében.

A nagyapa testvére a nagymamát hibáztatta a történtekért.
Magához vette Zsófi anyját, mondván, sógornôje alkalmatlan a
gyereknevelésre. Ô, a nagynéni nevelte fel a kislányt, akit abban
a hitben tartott, hogy az édesanyja.
Anyunak gyerekkorában csak annyi tûnt fel, hogy az osztálytársai szülei fiatalabbak – mondja Zsófi, aki sokáig maga is azt
hitte, hogy a nagyapja nôvére – akinek a temetésén járt – az ô
nagymamája.
De mi állhatott a nagyapa rejtélyes öngyilkosságának hátterében? Zsófi annyit tudott meg: felmenôje öt napot töltött Auschwitzban, ahol sorszámot tetováltak a bôrébe. Onnan a mauthauseni táborba vitték tovább. Egyetlen ruhával, csontsoványan
érkezett haza. 1952-ben meghalt, története pedig ismeretlen
maradt.
A nagymamáról még ennél is kevesebbet sikerült kiderítenie:
pusztán az a legenda maradt fenn róla, hogy ô is megjárta a haláltábort. Emellett három lánytestvére is volt, akik közül – ha
minden igaz – kettôt 1944-ben meggyilkoltak, egyiküket gyermekével együtt.
Ha hiányos a negatív érzések megélése, titkok képzôdnek a
családban – mondja dr. Harangozó. A trauma hatását az emberi lélek ugyanis „érzésteleníti”, néha ki is törli a tudatból az emléket. Ezt mutatja be például Kertész Imre Sorstalanság címû
könyve, ahol a borzalmas történetet a szerzô végig tárgyilagosan, az érzéseket eltávolítva írja le.
Zsófi így a terápiája keretében lassan szembetalálta magát
nagyszülei eltemetett múltjával. Felkavaró élmény volt számára
megnézni a Schindler listáját, a Saul fiát, valamint (a témához
különösen ajánlható) Born in Auschwitz címû dokumentumfilmet. Rájött: a gázkamrában haldokló emberek sikolyai a filmekben éppen olyanok, mint amilyeneket a fejében hallott.
Még megdöbbentôbb volt számára egy sorstársa, a skót származású tapasztalati szakértô, Ron Coleman megfigyelése: a
pszichózissal élôk nagy többsége kötözködô, kritikus hangokat
hall, csak azok a betegek hallanak sikolyokat, akiknek a felmenôi megjárták a haláltáborokat.
A holokauszttúlélôk leszármazottaiból álló önsegítô csoportokban sokaknak vannak pszichés problémái. Van, aki pánikbeteg, más bipoláris, megint mások pedig különös fóbiában szenvednek, például nem merik beszappanozni magukat. De az sem
ritka, hogy anorexia alakul ki náluk, így élik újra szüleik, nagyszüleik éhezését.

Lelkünkbe kell fogadnunk az áldozattá vált felmenôinket
Dr. Harangozó szerint a súlyos traumák esetében rövid távon
életmentô lehet, hogy kitöröljük ôket a tudatunkból – de ennek
megvan az ára az életünk további részében. A feldolgozatlan érzések ugyanis ott lappanganak a felszín alatt, túlterhelik a tudattalanunkat, és az utánunk jövôknek is átadhatjuk ôket. De vajon
sikerülhet-e feloldani az öröklött traumák hatását?
Rónyai Julia / Szeretlek Magyarország
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10 milliárd forint „jogosulatlan
járadékot” követel az ortodoxia
új elnöke a Mazsihisztôl
Az ortodox hitközség közleményt juttatott el az Országos
Sajtószolgálathoz (OS). Eszerint
„A Magyarországi Autonóm
Orthodox Izraelita Hitközség
(MAOIH) határozottan fellép a
három zsidó bevett egyházat
megilletô örökjáradék igazságtalan elosztása ellen”.
Az OS közleménye szerint
„Deutsch Róbert György, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke hivatalos
levélben szólította fel a Mazsihisz
elnökét, Heisler Andrást a Mazsi-

hisz 10 milliárdosra duzzadt tartozásának azonnali rendezésére, továbbá arra, hogy a magyar kormánynál írásban kezdeményezze a
zsidó bevett egyházakat megilletô
örökjáradék jövôbeni folyósításának módosítását az arányosság és
igazságosság jegyében”.
A hosszú évek óta húzódó vitában
2018 óta nem történt elôrelépés, és
mivel a Mazsihisz a korábbi felszólításra sem reagált érdemben, a
MAOIH készen áll jogos igényét
akár polgári peres úton érvényesíteni.

„A magyarországi ortodox hitközség a legrégebbi a három magyar zsidó irányzat közül. A vallási élet
alapszolgáltatásainak ellátása, a kóserság, a tradicionális talmudi oktatás, a mikve, az ünnepi kellékek biztosítása hagyományosan évszázadokon keresztül az ortodox hitközség felelôssége volt. A hagyományos
vallási értékektôl az utóbbi években
egyre jobban távolodó Mazsihisz
jogtalan forrásfelhasználása alaptevékenységünket veszélyezteti” –
mondta Deutsch Róbert, a MAOIH
elnöke.

Válasz az ortodoxiának
A Magyarországi Autonóm
Orthodox Izraelita Hitközség
(MAOIH) napokban közzétett nyilatkozata szerint az ortodoxia állítólagos anyagi követelésekkel kíván fellépni a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével
(Mazsihisz) szemben. A neológ
Szövetség nem ismeri el a követelés jogosságát, ugyanakkor a továbbiakban is az együttmûködésben és a konszenzusban érdekelt
az ortodox hittestvérekkel.
A neológia és a magyar ortodoxia
hosszú évtizedeken át egy ernyô alatt
szervezte életét, ami minden
résztvevô számára értékeket hordozott. A Mazsihisz nem örült neki, de
elfogadta, hogy 2018-ban a már akkor is önálló egyházi státusszal rendelkezô MAOIH kilépett a
Szövetségbôl, hiába óvták ettôl a
lépéstôl a Mazsihisz vezetôi a maroknyi magyar ortodoxot összefogó
közösséget.
A Mazsihisz továbbra is féltô aggodalmat érez minden ortodox zsidó hittestvér iránt, hiszen az ortodoxia értékei egyben a neológia értékei, hagyományai egyúttal a neológia hagyományai is. Ez akkor is
így van, ha az ismert történelmi
okokból ezeket az értékeket és hagyományokat ma már csak néhány

tucat magyar ortodox ember viszi
tovább.
A Mazsihisz részérôl tisztelet övezi
az ortodox szervezetet, ám a MAOIH
új elnökének fenyegetését a Szövetség érthetetlen és végiggondolatlan
hadüzenetként értékeli. Az örökjáradék elosztása ugyanis többoldalú
szerzôdésekben rögzített, hosszú
évek óta mûködô rendszer, az erre
vonatkozó szerzôdéseket a MAOIH is
aláírta, a Mazsihisz pedig továbbra
is az eredeti megállapodásokhoz
tartja magát.
Fontos tudni: a MAOIH pénzügyi
helyzete akkor vált kritikussá, amikor a – magyarországi gyökerekkel
nem rendelkezô – Chabad mozgalomhoz köthetô EMIH kormányzati
nyomásra részesült az örökjáradékból. Ha valamely szervezettel szemben lehetne követelése a MAOIH új
elnökének, akkor azt abban az irányban érdemes keresni.
A holokauszt rettenete után fennmaradt zsidó intézményhálózat meghatározó része a MIOK-hoz, majd a
jogutód Mazsihiszhez került az intézmények szakmai és financiális
fenntartásának kötelezettségeivel
együtt. Ennek felelôsségét – amíg a
MAOIH a Mazsihiszen belül mûködött – közösen vállalta a neológia és
az ortodoxia, hiszen a vezetôségben

a Mazsihisz alelnökeként az ortodox
elnök aktív szereplô volt.
Nem elhanyagolható tény az sem,
hogy az elmúlt esztendôk során a
MAOIH mintegy 200 millió forint
tartozást halmozott fel a Mazsihisz
felé. Ennek rendezésében a Mazsihisz
eddig türelemmel volt, a megváltozott gazdasági helyzetre tekintettel
azonban ennek visszafizetésétôl a
Szövetség nem fog eltekinteni.
A MAOIH rossz és átláthatatlan
gazdálkodásának terheit senki nem
háríthatja át a Mazsihiszre. A közösségi szolgáltatások terén az Alma utcai szociális otthon fejlesztése vagy
az irracionálisan mûködô Wesselényi utcai ortodox iskola körüli anomáliák erre kiváló példaként szolgálnak. A Mazsihisz taghitközségének
tulajdonában álló hatalmas iskolaépületbe évtizedek óta alig pár tucat
ortodox tanuló jár. A valaha beígért
két tannyelvû érettségi ma is csak
álom.
A Mazsihisz továbbra is az együttmûködésben és a konszenzuskeresésben érdekelt, mert ebben látja a
hazai zsidó közösség építésének zálogát. A Mazsihisz részérôl változatlan a minden magyar ortodox hittestvér iránt érzett felelôsség, valamint a
magyar zsidó tradíciók megtartása
iránti aggódás és tenni akarás.

Egy nagykôrösi zsidó házon
is megjelent a piros cédula
Az egyre súlyosbodó járvány nem kímél senkit, egyaránt sújtja a nagyvárosokban és a kisebb közösségekben élôket. Ezért határozott úgy a nagykôrösi hitközség ifjúsági csoportja, hogy
szükség esetén segíteni fogja azokat a
hittestvéreket, akik karanténba kerültek.
A tavalyi évben szerencsére ilyen
nem történt, de most, a harmadik hullám kezdetén, két hittestvérünket is zárlat alá helyezték, annak minden kellemetlenségével együtt.
A legnagyobb problémát a helyhez
kötöttség jelenti, hiszen a mindennapi
élethez szükséges beszerzéseket, a
gyógyszer- és élelmiszer-vásárlást valahogy meg kell oldani.
Miután kikerült a piros cédula az ajtóra, a kile tagjai felváltva keresik fel a
karanténban lévôket és viszik nekik oda, amire szükségük van. Ezek a látogatások, még ha személyes érintkezés nem is lehetséges, de az ablakon
keresztül a beszélgetés nem tiltott, sokat segítenek abban, hogy az esetlegesen kialakuló szeparációs szorongás ne sújtsa a kényszerû bezártságban
élôket.
A helyzet súlyosbodásával egyre szigorúbb a hatósági ellenôrzés is, most
már nemcsak pl. a mobiltelefonok mozgását vizsgálja a rendôrség, hanem
naponta egyszer vagy többször megjelennek, és személyesen gyôzôdnek meg
róla, hogy otthon vannak-e az erre kötelezettek.
Csak remélhetjük, hogy az Örökkévaló segedelmével ezen a megpróbáltatáson is valamennyi hittestvérünk túl lesz, és visszatérhetünk a normális élethez, visszatérhetünk a zsinagógákba, nem lesz többet olyan évünk, hogy ne
tudjuk megtartani a hagyományaink szerint az ünnepeinket, és ne tudjunk egy
asztalhoz ülni peszáchkor, hogy közösen emlékezzünk meg a kivonulásról és
a szabadságról.
Abigel Bász Lea

Holokausztnarratíva másképp
A londoni Imperial War Múzeum új kiállítása rendhagyó módon
kívánja felhívni a figyelmet arra,
kik is voltak azok, akik részt vettek
a holokauszt rémtetteiben. A látogatók azzal kényszerülnek szembesülni a termekbe belépve, hogy ôk
maguk is lehetnének elkövetôk.
Ez a kijelentés csak elsô hallásra tûnik meghökkentônek, a kiállítás
ugyanakkor éppen erre játszik rá: a
koncepció lényege ugyanis éppen
az, hogy megmutassa, a népirtást
elkövetôk amellett, hogy valóságos
emberi szörnyetegek voltak, családban éltek, gyerekeket neveltek, társaságba jártak, és így tovább. A felszínen tehát általában egy hétköznapi,
átlagos polgár portréja rajzolódik ki, a
mélyben viszont ott rejtôzik a szörnyûségek tárháza. Márpedig ennek az
ellentmondásnak a megértése fontos
lehet a történések értelmezése során.
A rendezôk úgy vélik, a 30 millió
fontos költségvetésbôl megvalósuló
projekt az egyik elsô olyan kiállítás

Bemutatkozik a Szeretetkórház új fôigazgatója
Dr. Shemesh Assaf vagyok, 1972-ben születtem
Izraelben, Ramat-Gan városában. Jelenleg boldog
párkapcsolatban élek, és van két gyönyörû lányom.
Már 12 éves korom óta az orvosi pályára készülök, amit azóta is szenvedélyesen szeretek. 16 évesen az izraeli mentôszolgálatnál kezdtem a pályafutásomat önkéntesként, majd gimnáziumi éveim
végén, a kitûzött célom megvalósításának elsô
lépcsôfokaként, emelt szinten érettségiztem biológiából és angol nyelvbôl, valamint középszinten
kémiából és matematikából.
18 évesen besoroztak az izraeli hadseregbe, ahol
harctéri felcserként szolgáltam 3 éven át. Két hónappal a leszerelést követôen érkeztem Budapestre, az orvosi egyetemre, megvalósítani gyerekkori
álmom, hogy hivatásos gyógyító legyek.
Angol nyelven folytatott tanulmányaim mellett
dolgoztam az El Al-nál, illetve a Szochnuton keresztül héberül tanítottam Nyíregyházán. A képzésem befejeztével a Szabolcs utcai kórházba kerültem a kardiológiai intenzív osztályra, majd annak
bezárását követôen a Honvédkórház sürgôsségi
osztályának csapatát erôsítettem. Mindeközben
szakvizsgát szereztem a belgyógyászati, az
aneszteziológia-intenzív terápiás, valamint az
oxyologia-sürgôsségi orvostan területekrôl egyaránt.
A zsidó közösségben számos alkalommal vállaltam önkéntességet olyan szervezeteknél, illetve
eseményeken, mint például a Maccabi VAC Hungary, az Élet Menete, valamint a Judafeszt.
Az utóbbi években tagja lettem a Mazsihisz krízismenedzsmentjének, amely a Covid-járvány
alatt különösen fontos szerepet tölt be a Hitközség
mindennapos életében. Vállalt feladataim által a
már megszokott sürgôsségi munka mellett napjaim szerves részévé váltak a megbeszélések, a
vezetôi egyeztetések, a szûrések és a tanácsadás.

A Szeretetkórházzal 2020 októberében kerültem elôször kapcsolatba az ott kialakult szükséghelyzet miatt, és már az elsô pillanattól kezdve
szívemen viseltem az intézmény sorsát. A kölcsönös szimpátia eredményeként 2021 januárjától a kórház megbízott igazgatója, majd február
16-tól – a nyílt pályázatot megnyerve – fôigazgatója vagyok.
A jövôre nézve számos tervünk van, melyek közül a legfontosabb a Szeretetkórház szellemének
megtartása mellett egy szakmailag a legjobbak között nyilvántartott geriátriai, belgyógyászati és
mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó centrum
kiépítése.
A magyar társadalomra, ezen belül is a zsidó közösségre egyre inkább jellemzô az elöregedés jelensége. Már nem csak a holokauszt túlélôinek, de
az azt követô generációnak is szüksége van a gondozásra. A járványügyi helyzet csak rontotta az
elérhetô ellátás minôségét. A nem fertôzött betegek kezeléseinek kitolódása és a rehabilitációs
központok bezárása akár hosszú távon is problé-

mákat okoz az ezt elszenvedô emberek életében.
Intézményünk az ilyen helyzetben lévô orvosi ellátásra szorulóknak kínál segítséget, a zsidó közösséghez tartozástól függetlenül.
A Szeretetkórházban jelenleg több szempontból
is nagyobb volumenû változások zajlanak.
Egyfelôl felismertük, hogy mivel az alapellátás
a pandémia kialakulása óta sokkal nehezebben
elérhetô, a kórházak nagy részének nincs kapacitása a fertôzés megállításán felül a rászorulók kezelésére. Ezért mi igyekszünk erôinket a gyógyításra
fordítani, és a lehetô legrövidebbre csökkenteni a
szakellátás és a kórházi ápolási tevékenység idôtartamát.
Amennyiben egy beteg nem szorul további orvosi ellátásra, a hozzátartozóval történô egyeztetést követôen átkerül a Hitközség szociális intézményébe, így biztosítva szabad helyet egy gyógyításra váró újabb páciens részére.
A változások másfelôl a kórház építészeti átalakulását, bôvítését is jelentik. 2021 szeptemberére
terveink szerint elkészül az új épület, benne egy
vadonatúj, széles körû feladatok ellátására hivatott
ambulanciával. Már meg is kezdtük a munkaerô
toborzását: az ország legjobb szakorvosait keressük meg, hogy vegyenek részt az ottani gyógyításban.
Mindeközben nagy hangsúlyt fektetünk a kölcsönös együttmûködés kialakítására a Hitközség
egyéb létesítményeivel is, például ápolási otthonokkal, oktatási és szociális intézményekkel. Erre
nemcsak a pandémia alatt van szükség, hanem utána is, mind szûrôprogramok szervezésével, mind
az egészségügyi oktatásban való részvétellel.
Ezenfelül kiemelkedô országos továbbképzési
központként szeretnénk orvosaink és szakdolgozóink segítségével megerôsíteni jelenlétünket és
öregbíteni hírnevünket a geriátria és a mozgásszervi rehabilitáció területén.

lesz a világon, amely nem külön tárgyalja a népirtás témáját a második
világháború fô eseményeitôl, hanem
annak integráns részeként kezeli.
„Azok a férfiak és nôk, akik ezeket
a borzalmakat elkövették, pontosan
tudatában voltak a cselekedeteiknek,
és miközben élték a maguk kis hétköznapi életét, közben nap mint nap
embereket öltek” – mondja James
Bulgin, a projekt vezetô történésze.
Miközben évrôl évre hatalmas
mennyiségû tudományos munka foglalkozik a holokauszt témájával, továbbra is nagy a kísértés arra a megközelítésre, mely a zsidó népirtást a
háború többi eseményétôl elkülönítve
kezelné. Holott, és ezt állítják a londoni kiállítás szervezôi és rendezôi is,
a holokausztot a második világháború kontextusában érdemes tárgyalni és bemutatni.
Az ôsszel megnyíló kiállítás abban
is radikális változást fog hozni az eddigiekhez képest, hogy míg azok általában félhomályban, gyengén megvilágítva, sötét helyiségekben tárták a
látogatók elé a szörnyûségeket, addig
a mostani londoni kiállítás termei teljes nappali világosságban, kivilágítva
fogadják majd a vendégeket. James
Bulgin ezzel kapcsolatban mondja
azt, hogy minden fényes nappal, az
emberek szeme elôtt történt, semmi
sem volt már a kortársak elôtt sem
rejtve, ezért is kell most is így bemutatni mindazt, ami történt.
Európa teljes vasúti infrastruktúrája, gyakorlatilag az összes vasúttársaság és azok szakszemélyzete részese volt a történéseknek, ezért is
mondja Bulgin, hogy kevesen lehettek olyanok, akik nem tudták, mi folyik a deportálások során.
A Schindler listája címû filmben a
Ralph Fiennes alakította Amon
Goethet a kortársak „pszichotikus,
ôrült személynek” tekintették. Ez
Bulgin szerint egyfajta önmegnyugtatás, hiszen felment minket az alól,
hogy szembenézzünk vele, milyenek
is voltak valójában a szörnyûségek
elkövetôi.
De az ezekért felelôs emberek túlnyomó többsége lényegében végtelenül hétköznapi volt; a kiállítás pedig
megkérdôjelezi, „hogy az elkövetôk
agymosott emberek lettek volna”.
Nem így volt.
A holokausztról szóló kiállítások
mindmostanáig valamiképp azt az
üzenetet közvetítették a látogatók felé, hogy légy tudatában a tragédiának,
hiszen te is áldozattá válhatsz. Most
Londonban mindezt megfordították,
és egy olyanfajta narratívát alkottak
meg, mely arra ösztönözhet bennünket, nézzünk magunkba, nehogy bizonyos körülmények között mi magunk is elkövetôkké váljunk.
Szarvas György / eletforma.hu
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IZRAELI SZÍNES
A Covidról rendezett kiállítást
Haifa mûvészeti múzeuma

A koronavírus-járványról rendezett kiállítást Haifa mûvészeti múzeuma A válság terei címmel.
A világon elsô alkalommal áldozta teljes kiállítóterét egy múzeum a
pandémia ihlette alkotásoknak a szeptemberben elején megnyitott, azonban a
második országos zárlat miatt szinte azonnal bezárt, és a közelmúltban ismét
megnyitott tárlaton – jelentette a
Globes címû újság nyomán az MTI.
A koronajárvány annyira megzavarta az életünket, hogy nem egészen biztos, hogy megérdemli ezt a megtiszteltetést – nyilatkozta Jotám Jákir, a
Haifa Múzeumok igazgatója a világjárványnak szentelt tárlatról még szeptemberben.
A múzeum munkatársainak 90 százalékát fizetés nélküli szabadságra
küldték márciusban, az elsô országos
zárlat idején, amely alatt a helyi rendelkezések szerint az állami költségvetés
folyósította számukra eredeti fizetésük
alapján a munkanélküli segélyt.
Késôbb keresték a visszatérés módját
a munka rutinjához, és úgy vélték, ezt
leginkább a pandémia mûvészeti megközelítésével, a járvány miatt és idején
született lenyûgözô alkotások bemuta- Belu Simion-Fainaru román-izraeli
mûvész installációja
tásával tudják megtenni.
A tárlat kilenc különálló részében 50 mûvész alkotásai láthatók. A válság
terei cím a lényeget tükrözi: a lét törékenységét, a bizonytalanságot, a csalókává és idegenné vált ismerôs tereket.
Saját részt kaptak a koronajárvány ihlette viccek, videók és mémek, amelyben azt is vizsgálták, hogy a vírus felszámolására tett kísérlet során nem kaptak-e el az emberek (és adtak tovább) egy másik vírust – a képernyôktôl függést, amely velük maradhat a veszély elmúlása után is.

Hetven országból több mint
húszezren alijáztak 2020-ban
A világjárvány ellenére folytatódik az alija, közölte a bevándorlási
ügyekért felelôs intézmény, a Zsidó Ügynökség (Szochnut). Az év
végéig összesen húszezer új olé érkezett.
A világjárvány körülményei között az alijázás különösen nagy kihívást jelent a zsidó családok számára
világszerte, elsôsorban az utazási
korlátozások miatt.
A Szochnut statisztikái szerint tavaly január és november között
10.200-an érkeztek az egykori Szovjetunióból (FÁK országai); 3.120 fô
Nyugat-Európából, köztük 2.220
Franciaországból; 2.850 ÉszakAmerikából, ebbôl 2.550-en az
USA-ból; 1.500 Latin-Amerikából;
280 Dél-Afrikából; és 90 Ausztráliából és Új-Zélandról. Az Etiópiából

nyugati országokból érkezett alijázási kérelmek felét fiatalok (18–35
évesek) adták be, ami korosztályukban 41%-os emelkedést jelez az
elôzô évhez képest.
A Szochnut az elkövetkezô három-öt év során mintegy 250.000 olé
érkezésére számít; az izraeli kormányzat felkészül fogadásukra és integrálásukra.
Az olékat kéthetes karantén fogadta az új hazában – mondta Jichák
Hercog, a Szochnut elnöke. Öröm
volt látni ezeket az aranyos gyerekeket. Reméljük, hogy a Covid-19 nemsokára véget ér számukra, és az
újabb bevándorlókat nagy szeretettel
várjuk.
Az új olék számára több ezer ember fogadására alkalmas karanténszállót rendeztek be. A pandémia ide-

Jichák Hercog, a Szochnut elnöke új bevándorlókkal
Fotó: David Salem / Szochnut
érkezô olék száma 1.200 lett az év
végére, miután 650 embert vártak
decemberben.
Ugyanakkor az izraeli bevándorlás
iránt érdeklôdôk száma is nôtt. A
Zsidó Ügynökség mintegy 160.000
levelet kapott, amelyekben az alijázás részletei felôl érdeklôdtek.
41.000 alijázási kérelem érkezett be;
ebbôl 28.000 nyugati országokból,
ami a 2019. évi szám kétszerese. A

jén zsidó szervezeteknek nyújtanak
anyagi segítséget kamatmentes kölcsön formájában – a Jewish
Federations of North America
(Észak-Amerikai Zsidó Szövetségek)
és a Keren Hajeszod (Összefogás Izraelért Pénzalap) támogatásával.
A Szochnut – a Diaszpóraügyek
Minisztériumával karöltve – részt
vett a globális kerekasztal (Global
Roundtables) létrehozásában, amely-

nek keretében 30 nemzetközi és regionális szervezet végzi a zsidó közösségek igényeinek fölmérését szerte a
világban.
A Szochnut Izraelben most elsôsorban a legsérülékenyebb rétegek
helyzetét igyekszik megkönnyíteni:
támogatja az Amigour szeretetotthonok 7.000 idôs lakóját, köztük számos holokauszttúlélôt, a járvány
csúcsa idején napi ellátást nyújtott
6.000 új olénak a befogadóközpontokban, valamint speciális segítséget
kínál a Cáhálban szolgáló egyedülálló bevándorlóknak.
Több ezer gyermek él szüleivel Izrael földrajzi és társadalmi peremén,
ez mintegy 12.000 veszélyeztetett
családot jelent. A Jövô ifjúsága
program a gyermekek tanulását és
beilleszkedését hivatott javítani, növelve egyúttal érzelmi stabilitásukat
is. Több ezer táblagépet osztottak
szét a rászoruló fiatalok között, ezzel
is segítve a távoktatást.
A Szochnut mindig készen áll a
zsidók kimentésére olyan országokból, ahol veszélynek vannak kitéve.
Jpost.com – Bassa László
/Szombat

Bné Brák:
oltásért sólet
Az Egészségügyi Minisztérium a
többnyire hárédi Bné Brák városát magas fertôzésszámú közösségnek minôsítette.
A hatóságok adatai szerint a helyi
lakosság koronavírustesztjeinek 17
százaléka pozitív lett. A magas fertôzésarány mellett az is problémát
okoz, hogy egy vallásos közösséget
sokkal nehezebb mozgósítani az ol-

Az Izraeli Hadsereg polgári védelmi egységeinek katonái toboroznak Haifa
városában
Fotó: IDF Spokesperson’s Unit
Számosan elit harci egységekbe
nyertek felvételt. Még Szíriából és
Libanonból is voltak jelentkezôk.
A hadsereg (héber rövidítéssel:
Cáhál) Humán Erôforrás Központjának közleménye szerint a koronavírus-válság márciusi kezdete óta megnôtt az érdeklôdés. A sorkatonai
szolgálatot választók mellett a harci
egységbe jelentkezôk száma is nôtt.
A seregbe jelentkezô arabok
jellemzôen Tajbe, Kalanszuva és
Kelet-Jeruzsálem moszlim lakói, beduinok, valamint az ország északi részén élô keresztény arabok.
450-en a beduin járôregységben
szolgálnak majd felderítôként és harcosokként. Több tucatnyian olyan
kiváló gyalogos dandárokhoz csatlakoznak, mint a Kfir és a Náhál. A
határôrség létszáma is bôvül arab katonákkal.
A sorkatonák számának növekedése a Humán Erôforrás Központ
online felhívásának is tulajdonítható;
nyomában csupán 2020-ban mintegy
négyezren mutattak érdeklôdést az
önkéntes katonai szolgálat iránt.

A Cáhálnál is meglepôdtek azon,
hogy akadtak olyanok is, akik az ún.
ellenséges országokból jelentkeztek.
Mintegy hétszázan például Szíriából
és Libanonból. Ezeket azonban biztonsági okokból nem fogadhatták.
Galileában toborzóirodát állítottak
föl, ahol a helyi arabok héber nyelvtudásukat gyarapíthatják. Évente
akár 2500 önkéntes kaphat itt képzést. Az arab és ultraortodox újoncokat a hazai rendvédelemben alkalmaznák azon a területen, ahonnan
származnak. Vészhelyzet esetén
ugyanis ember- és terepismeretükre
nagy szükség lehet.
Csupán az ultraortodox szektorban legalább három alkalommal tartunk alapkiképzést április végéig,
ami 300 új katonát jelent a belsô
rendfenntartó alakulatoknál. Eljött
az idô, hogy az ortodoxok és az arabok egyaránt más szemmel nézzenek
a hadseregre – nyilatkozta a Központ szóvivôje.
Ynetnews – Bassa László
/Szombat

Különleges helyet fedeztek fel
Jeruzsálemben
Fotó: Mudra László
tásra, mint a szekuláris lakosságot.
Ily módon a Bné Brákban élôknek
eddig kevesebb mint 17 százaléka
kapta meg a vakcina mindkét dózisát.
Fenyegetôzés és különbözô
kirekesztô intézkedések kilátásba
helyezése helyett a város polgármestere legutóbb egy tál ínycsiklandó
hagyományos szombati csólenttel és
gyümölcslével várta az oltás után a
közösség tagjait.
Az önkormányzat közölte, hogy a
csütörtök esti rendhagyó nyitvatartás
idejére – este héttôl éjfélig – mind a
négy egészségügyi szolgáltató oltási
helyiségei elôtt egy tál szombati meleg étel, zsemle és innivaló jár mindenkinek.
A polgármester az oltási kampányt
annak érdekében hirdette meg, hogy
az egyik legsúlyosabban fertôzött
közösség oktatási intézményei minél
elôbb kinyithassanak a hatóságok
elôírásainak megfelelôen.
ujkelet.live

Mintegy 2000 éves rituális fürdô és a bizánci korszakból származó,
1500 éves templom maradványait fedezték fel Jeruzsálemben – közölte
az izraeli régészeti hatóság (IAA).
A romokat az Olajfák hegyének lábánál, a Getszemáné-kert közelében folyó ásatáson tárták fel. A régészek szerint az épületegyüttes és a fürdô felfedezése valószínûleg a helyszín kétezer évvel ezelôtti földmûvelésérôl, talán
olaj- és bortermelésérôl tanúskodik. A korabeli zsidó tisztasági törvények
alapján az olaj és a bor elôállításában dolgozókat fürdôre kötelezték.
A fürdôépület felfedezése a hely nevének, a Getszemánénak (a héber szó az
olajsajtoló helyét jelenti) az eredetére utalhat, vagyis olyan hely, ahol a város közelében rituálisan tiszta olajat állítottak elô – magyarázták.
A bizánci kori templomot, amelyet ugyanebben a völgyben, a kert mellett
tártak fel, finoman vésett kômotívumokkal díszítették, s ami a jelentôségét bizonyítja, a padlózaton görög feliratot találtak. Abban az idôben használták a
templomot, amikor Jeruzsálem muszlim uralom alatt állt. Ez arra utal, hogy
ebben az idôszakban sem szüneteltek a városba irányuló keresztény zarándoklatok – jegyezték meg a régészek.
A középkorban sok teremmel, bonyolult vízvezetékrendszerrel ellátott
rendházat építettek a helyszínen, két nagy víztárolójának oldalait kereszttel
díszítették. A régészek a leletek alapján megállapították, hogy a 12. században rombolták le.

Rekordszámú
arab újonc
a hadseregben
Az ország arab lakosságából
mintegy ezer újonc vonul be a hadseregbe sorkatonai vagy tartalékos
kiképzésre, ami több mint duplája
az elôzô évek hasonló adatainak.

atv.hu/MTI
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Embermentô futballisták
„A világ népei a Világ népeinek igazai miatt léteznek.”
A vecsési Halmy Deutsch család
története után nyomoztam, és így kerültek a kezembe azok az iratok,
amelyek a negyedik zsidótörvényhez
kapcsolódnak, és képet adnak a család teljes kirablásáról. A Halmy család nagy szerepet játszott Vecsés és
Budapest történetében. Vecsésen városrészt alapítottak, sportpályát hoztak létre, szôlészetet mûködtettek,
kastélyt és parkot építettek, és folyamatosan segítették a település lakosságát. Budapesten részt vettek a gabonakereskedelem és a malomipar
világhírûvé tételében, kórházat alapítottak, humánus és vallásos életet
éltek. A negyedik zsidótörvény
azonban mindent elvett a családtól,
és véget ért vecsési történetük. Az államilag törvényesített rablás papírjait olvasva összeszorult a szívem, viszont minduntalan felugrott egy név,
egy ügyvéd neve, aki ahol lehetett,
segítette a családot. Ô volt dr.
Borbás Gáspár.
Rákeresve a névre, kiderült, hogy
a Ferencváros egyik ôsi legendájába
botlottam, és mivel nálunk családi
hagyomány a foci, ezért felkutattam
minden fellelhetô forrást az ügyvéd
focistáról. Aztán eszembe jutott, mi
lenne, ha utánanéznék, kik voltak
még azok a labdarúgók, akik a tragikus, 1944-es évben segítettek üldözött embertársaiknak. Ebbôl kerekedett ki ez a kis írás. Öt futballista, öt
embermentô rövid története.

Dr. Borbás Gáspár (Ferencváros, MAC) 1884–1976
A Ferencváros labdarúgócsapatának alapítói közé tartozott ez a rendkívül gyors balszélsô. Annyira tudott
sprintelni, hogy majdnem kivitték rövidtávfutóként az 1904-es olimpiára.
Hihetetlen titulusokat tudhat magáénak. Ô volt az FTC és a magyar válogatott elsô góljának szerzôje. Ô volt
az elsô dr. és az elsô 25-szörös a válogatottban. A focit abbahagyva,
ügyvéd lett.[1] Az 1930-as években
tagja a liberális ellenzéki Polgári

Szabadságpártnak.[2] Az 1942-es évben a vecsési-budapesti Halmy családot védte az embertelen zsidótörvényekkel szemben. Özvegy Halmy
Józsefné belé kapaszkodott, belé helyezte a bizalmát. Mikor az állami
szervek vitték volna a vagyont, kiderült, hogy egyes részeit az özvegy
már az ügyvéd segítségével eladta.[3] 1944 januárjában, a népirtás
elôestéjén bizonyos Kruppa Lajos és
társai terményeket követeltek az özvegyen. Ezeket Halmy Józsefné nem
tudta átadni, mert az Országos Földhitel Intézet már 1942-ben elrabolta
tôle. Ekkor is dr. Borbás Gáspár volt
a védô.[4] Borbás további 1944-es
szerepérôl keveset tudunk, de egy
1973-as interjúban a következô dokumentum került elô: „Emlékirat.
Alulírott zsidó munkaszolgálatosok
hálásan emlékezünk meg ... Borbás
Gáspár... és ... urakról, akik a század
180 tagját megmentették a kiharcolástól ... magukra vállalva a zsidóbújtatás vádját és a fennálló nyilas rendszer részérôl kilátásba helyezett halálos büntetést ... 1945. február 13.”[5]
Az esemény pontosítása, a megmentettek névsorának kiderítése további kutatások feladata lesz.

Jánosi Béla (VII. Kerületi
SC, Békéscsabai Elôre)
1898–1974
A békéscsabai foci „Mágusa”.
Mint futballedzô (Debreceni Bocskai, Újpest, Gamma) vett részt a magyar ellenállásban. A Dallam
fedônevû csoportnak ô volt a vezetôje. A csoportban több sportoló is tevékenykedett. Célul tûzték ki az üldözöttek védelmét, és megpróbálták
a Duna-hidak felrobbantását megakadályozni. Árulás következtében
lebuktak, és letartóztatták ôket. Többeket megkínoztak és meggyilkoltak. A kivégzettek között két korábbi
ferencvárosi legenda, Kertész Géza
és Tóth Potya István is ott volt. Ôk
szintén az embermentô futballisták
sorát gyarapítják, történetük sokak
számára ismert. Jánosi Béla az akkor
még élô társaival 1945. február 12-

én kitört a börtönbôl, így maradt
életben.[6]
Jánosi 1944-ben a zsidó vallású
Mándi Gyulát is segítette, aki késôbb
az Aranycsapat másodedzôje lett.[7]
Az ellenállási csoport egyik központját Jánosi Béla József Attila utcai üzlete adta.[8] Érdemei elismeréseként 1947-ben, a kommunista hatalomátvétel árnyékában kitüntette
ôt Budapesten az amerikai hadsereg.[9]

Markos Imre (Debreceni
Bocskai) 1908–1960
A Debrecen sztárja volt, majd az
erdélyi Aknaszlatina edzôje lett. Itt a
zsidótörvények idején kiállt játékosai mellett. Hiába adták parancsba,
hogy zsidó játékos nem szerepelhet a
csapatban, különbözô trükkökkel a
játékosai mindig pályára léphettek.[10] 1944-ben zsidó feleségét és
kisfiát mentette meg futballista öszszeköttetései révén. Elôbb Zentáról
Budapestre menekítette ôket, majd
Debrecenbe, és vissza Zentára. Bár
egy ideig védték az összeköttetései
és a labdarúgó-válogatotti múltja, a
végén egy feljelentés után a frontra
került. Túlélte, ahogy a család is, akiket a gyors felszabadítás mentett
meg a haláltól. Bár ezután magyarként kitoloncolták ôket Zentáról, az
életük megmaradt. A család késôbb
Svédországba menekült, és ott halt
meg Markos Imre. 1995-ben fia Izraelben fás ligetet ültetett az emlékére,
és szétszórta hamvait a Szentföldön,
Mózes és Jézus földjén...[11]

Onódy Lajos (Ganz
MÁVAG) 1920–1996
Villanyszerelô volt a Ganz-gyárban, mellette a csapat nagy játékosa.
Legendás vendéglátós, a sörnyitó
feltalálója, akit 1964-ben kegyetlenül meghurcoltak. 1944-ben két zsidó családot mentett meg, amiért
megkapta a Jad Vasemtôl a Világ
Igaza címet. Az Ungár és a Berényi
családoknak hamis papírokkal, rejtekhellyel és élelemmel segített túlélni a holokausztot.[12]

Onódy Lajos Puskás Öcsivel
A háború után sikeres élelmiszeripari vállalkozó lett, és maradt is,
mint a rendszer embere. Az élelmiszeripar repítette az akkor egy darabig ÉDOSZ (Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szakszervezete) névre
is keresztelt FTC élére. 1956-ban elérte, hogy újra zöld-fehér legyen a
Fradi. 1964-ben koncepciós perben
meghurcolták, egész életére megrokkant. 1981-ben, Puskás hazatérésekor ô volt az egyik, akire Öcsi
támaszkodott.[13]

ne késsen, mert SENKIRE SEM
VÁRUNK
EGY
PERCIG
SEM!”[15]
Azt gondolom, mai világunkban
talán nem haszontalan az öt focista
sorsának bemutatása. Tanulhatunk
belôle bátorságot, becsületet és szolidaritást. Erôt kaphatunk tôle a
rasszizmus elleni küzdelemhez. És
szem elôtt tarthatjuk, hogy a sportszerûség nemcsak a pályán, hanem
az életben is fontos!
(A szerzô a vecsési Andrássy
iskola tanára)

Patrovits „Patró” Károly
(MTK) 1896–1944
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Focista és sportújságíró. 1944-ben
a felügyeletére bízott 220 zsidó munkaszolgálatost szélnek eresztette.
Ezért a tettéért késôbb a nyilasok
kivégezték.[14]
Mikor parancsba kapta, hogy másnap Németország felé kell indítania a
századot, a következô utasítást adta
ki: „Emberek! Parancsot kaptunk arra, hogy Németországba vonuljunk.
Mivel hosszú út áll elôttünk, most
mindenki hazamegy... ismétlem:
MINDENKI HAZAMEGY, hogy
felszerelje magát az útra, elvégre
nem AKÁRHOVÁ megyünk. Világos? Holnap reggel hat órakor indulás! Figyelmeztetek mindenkit, hogy

Kiss Gábor / Szombat

Gimnazistaként antitalentumnak tartották Lomb Katót
Egy használhatatlan diploma, egy sebtében kigondolt Bterv, egy tonna akarat, még több motiváció és türelem, majd
egy kis csipetnyi szerencse – nagyjából ennyi kellett ahhoz,
hogy Lomb Kató, a világ elsô szinkrontolmácsainak egyike huszonhét nyelvet tanuljon meg. Kilencvennégy éven át élt a
nyelvtanulás szeretetével, csodálatával és jóságával a szívében.
Nincs itt semmi félrebeszélés: Lomb Kató összesen huszonhét
nyelven értett, ebbôl tizenhatot folyékonyan beszélt. És még
nyelvi tehetség sem volt. Tehát kell hogy legyen valami titok!
Lomb Kató, leánykori nevén Szilárd Katalin 1909-ben, Pécsen született Schwartz Gizella és az orvosként tevékenykedô
Szilárd Ármin gyermekeként. Értelmiségi, de szegény családból
származott: ugyan mindig jutott a napi betevôre, de az olyan
„fôúri kiváltságokra”, mint az otthoni különórák, már nem. Kató a gimnáziumi tanulmányai során olyannyira lemaradt a
tehetôsebb, különórák során gyakorló társaihoz képest német
nyelvbôl, hogy a tanárok nyelvi antitalentumnak tartották. Fene
se gondolta volna, hogy a fizika–kémia szakon doktorált nôbôl
igazi poliglott lesz a késôbbiekben, aki tanárok, tankönyvek nélkül, autodidakta módon tanul meg több tucat nyelvet!
A harmincas években végzett az egyetemen, ám hamar rájött,
hogy a gazdaság helyzete miatt – egy ideig – a diplomájából nem
fog tudni megélni. Pánikba esés helyett inkább nézôpontot váltott: nem azt kereste, hogy mije nincs, hanem azt, hogy mije van,
esetleg mije lehetne. Mit hozhatna ki szerény körülményeibôl,
tudásából? Mit tudna megfogni kapaszkodóként?
Kató az egyetemen ugyan tanult latinul és franciául, de akkoriban „franciából több tanár akadt a fôvárosban, mint tanítvány”, a latin nyelv pedig haldoklott, vagyis ahogyan ô fogalmazott: „nem volt nagy keletje”. Egyedül az angolt látta
jövôképesnek, így is kezdôdött nyelvi pályafutása: a megélhetésért bevállalta az angol nyelv tanulását.
Heteken, hónapokon át forgatta, nyûtte, jegyzetelte, szótárazta, olvasta a Galsworthy-kötetet, mígnem aláhúzott szavakkal,
margószéli jegyzetekkel a felismerhetetlenségig teleírta a könyvet. Míg a Nobel-díjas író gondolatmenetét próbálta valahogy
megérteni, tulajdonképpen megalkotta a saját tanulástechnikai
módszerét – legalábbis az alapját, hiszen késôbb folyamatosan
csiszolt a módszeren, finomította úgy, ahogyan jónak látta.
Idôvel a szerencse melléállt, egy gyógyszerészeti laboratóriumban sikerült elhelyezkednie, ám a nyelvtanulással továbbra
sem hagyott fel, sôt: újakba kezdett. Még akkor sem hagyta hátra ezt a hobbit, amikor az élete 180 fokos fordulatot vett: zsidó
származása miatt bujkálnia kellett kétéves fiával. Férjét, Lomb
Frigyes elektromérnököt nem üldözték, mivel a hadiiparnak
nagy szüksége volt a Laub Villamosmotorgyárra.

Lomb Kató a rejtekhelyen bujkálva két és fél év alatt, egy szótár és egy ócska szerelmes regény segítségével végül úgy-ahogy
elsajátította az orosz nyelvet. A történet különös fûszere, hogy
ekkoriban életveszélyes volt oroszt tanulni, hiszen Magyarország háborúban állt a Szovjetunióval. Katónak egy könyvkötô
ismerôse segített, aki néhány orosz ívet problémamentesen beköttetett a német nyelvkönyvébe, így Lomb a légiriadók alatt
fejlesztette tökélyre nyelvtanulási technikáját, aminek az alapszabálya az volt, hogy az ismeretlen szavaknál nem szabad lecövekelni, mindig csak a lényegre kell fókuszálni. Akkor sem
esett kétségbe, ha a történet szempontjából releváns szót hagyott
ki, hiszen pontosan tudta, a fontos szó késôbb mindig megmagyarázza önmagát, a kontextusból könnyen ki lehet következtetni. Így ír errôl az Így tanulok nyelveket c. könyvében: „Sokkal
nagyobb baj, ha elízetlenedik a kezünkben a sok megszakítástól
a könyv, mint ha nem tudjuk meg, hogy kökény- vagy galagonyabokor mögül figyeli-e a detektívfelügyelô a gyilkost.”
Amikor véget ért az ostrom, Lomb Kató Budapestre utazott
szerencsét próbálni. A romba dôlt házak között egy világító ablak felé vette az irányt, amirôl rövidesen kiderült, hogy a városházához tartozik. Egy barátságtalan ember fogadta, akinek csak
ennyit mondott: „Tudok oroszul.” Öt percbe sem telt, mire felvették tolmácsnak, hiszen kincset ért, ha valaki a megszállók
nyelvét értette és beszélte is. Lomb Kató orosz nyelvtudása ekkor ugyan közel sem volt tökéletes, ezért minden erejét a
fejlôdésre kellett fordítania. A késôbbiekben a tökéletesített
oroszt szlovák, francia, dán, bolgár, olasz, ukrán, majd japán és
kínai nyelv követte, majd még vagy egy tucat.

Nagyjából második éve dolgozott a városházán tolmácsként,
amikor a parlamentbe hívták. Ekkor már úgy tekintettek rá, mint
egy csodabogárra, aki erôfeszítés nélkül, bármirôl bármire képes fordítani. Szerinte emiatt történhetett meg az a félreértés,
hogy egy spanyolországi útra invitálták – noha ô maga nem beszélt spanyolul. Pár hónapot kért, hogy az alapokat elsajátítsa.
Pályafutása során mind az öt kontinenst bejárta, tolmácsolt
többek között Kodály Zoltánnak, Rákosinak és Christiaan
Barnard orvosnak is, aki az elsô, emberen végrehajtott szívátültetést végezte. Részt vett az UNESCO-üléseken is, késôbb a
Mûegyetemen is tanított. Példátlan nyelvi karriert tudhat magáénak, noha érettségi bizonyítványában ott virított a német kettes, és elevenen élt benne az antitalentum megbélyegzés is.
Késôbbi sikerei ellenére sem tartotta magát nyelvzseninek,
nem misztifikálta túl eredményessége titkát. Ezért is állt ki
egész életében amellett, hogy a nyelvtudás nem tehetség vagy
nyelvérzék kérdése, csak a szorgalmon és elszántságon, valamint a gátlások leküzdésének képességén múlik. Úgy tartotta,
hogy „egyedül a nyelvekben jelent értéket már a laikusság is”,
hiszen egy rosszul képzett, hibás mondat is elengedô ahhoz,
hogy két ember barátsággal forduljon egymáshoz.
Alapszabálya volt, hogy beszélgetnünk kell magunkkal –
ahogy ô fogalmazott: három autón közlekedett a nyelvek világában. Az autolexián, amikor egyedül silabizálta a könyvet, egyedül vetette bele magát a betûk tengerébe, az autográfián, amikor
önmagával levelezett, önmagának írt, végül pedig az autológián,
amikor saját magával beszélgetett, például a villamoson ülve
megfogalmazta a napi történéseket. Mindez azért fontos, mert
ugyan a nyelvtani szabályok ismerete elengedhetetlen, a nyelv
csak akkor sajátítható el úgy, hogy a való életben is használható legyen, ha a tanuló aktívan gondolkodik a nyelvtanulás során,
nem csak szabályokat magol.
Élete során összesen négy könyve jelent meg: az Így tanulok
nyelveket, a Bábeli harmónia: interjúk Európa híres soknyelvû
embereivel, az Egy tolmács a világ körül és a Nyelvekrôl jut
eszembe. Kilencvennegyedik életévében is tanult, így tartotta
karban szellemi frissességét. Utolsó esztendeiben az újkori zsidó nyelvvel, az ivrittel ismerkedett.
És a titok?
Hát az van is, meg nincs is. Lomb Kató nem volt kivételes
nyelvtehetség, sem különleges képességekkel megáldott entitás,
csupán mérhetetlen kíváncsisággal, türelemmel és örömmel tanult, képezte önmagát. Ez volt a legnagyobb motivációja. A
szenvedély. Mindannyiunk legfôbb hajtóereje.
Magyarország elsô szinkrontolmácsa 2003-ban hunyt el.
Ács-Fehér Kinga / egy.hu/hos
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Nôket védelmezett Apor Vilmos,
amikor szovjet tisztek rálôttek
129 éve született Boldog Apor
Vilmos báró, gyôri püspök.
Fôpásztorként a szegények püspöke
lett, de nemcsak a szegényeké, hanem minden bajba jutotté és üldözötté. A vértanú püspököt II. János
Pál pápa boldoggá avatta.
Apor Vilmos ôsi székely nemesi
család ötödik gyermekeként született
Segesváron. Édesapja, Apor Gábor
Háromszék megyei fôjegyzô báró
volt, édesanyja, Pálffy Fidélia grófi
család sarja. 1895-ben a család Bécsbe költözött, mert apját a király személye körüli minisztérium államtitkárává nevezték ki, de három évvel
késôbb tüdôvészben meghalt. Vilmos
Bécsben végezte az elemi négy osztályát, gimnáziumi tanulmányait a családi hagyományoknak megfelelôen a
Bécs elôvárosának számító Kalksburg jezsuita középiskolájában kezdte. Az utolsó két évre Kalocsára került. 1909-ben kispapnak jelentkezett
a gyôri püspöknél, Széchenyi Miklós
grófnál, a család rokonánál, aki az
innsbrucki jezsuita teológiára küldte
tanulni, olvasható az MTI cikkében.
1915. augusztus 24-én szentelték
pappá Nagyváradon, ezután Gyulára
helyezték káplánnak. Nem volt különösebb szónoki tehetsége, de prédikációi mély gondolati tartalmuk miatt
vonzották az embereket. 1917-ben
két hónapig egy kórházvonat lelkésze
volt, s találkozott a háború borzalmaival. Az év ôszétôl a nagyváradi papnevelde prefektusa és dogmatikatanára lett, de közelebb állt szívéhez a lelkipásztori munka, ezért fôpásztora
1918 augusztusában viszszaküldte
Gyulára, immár plébánosnak.
Mûködése három fô területre terjedt ki: a hitéletre, a karitatív munkára és a magyar társadalom keresztény
szellemû átformálására. Egyházközségi lapot indított, népmissziókat
szervezett, a katolikus megújulás
szolgálatában hitbuzgalmi és társadalmi egyesületeket hozott létre. Az
1938-as Anschluss, Ausztriának a
Harmadik Birodalomhoz csatolása
után gyulai német híveit óvni igyekezett a szélsôjobboldali propagandától.
XII. Pius pápa 1941. január 21-én
gyôri püspökké nevezte ki, székét
február 2-án foglalta el.
Fôpásztorként a szegények püspöke
lett, de nemcsak a szegényeké, hanem
minden bajba jutotté és üldözötté.
1943 augusztusában a katolikus szociális mozgalmak vezetôi és a politikai élet képviselôi Gyôrben jöttek
össze, hogy megalakítsák a Katolikus
Szociális Népmozgalmat, melynek
egyházi és lelki vezetését, a püspökkaron belüli pártfogását Apor Vilmos
vállalta. Az értekezlet úgy vélekedett, hogy a Harmadik Birodalom
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Gombaszögi Frida élete a színpadon kívül
Drámai szerepekben alakított a
legjobban, de az igazi drámák a
színházon kívül vártak rá: a század mindkét diktatúrája kirabolta, az egyik az életére is tört. A 130
évvel ezelôtt, 1890. december 9-én
született, tehetséges és gyönyörûnek tartott színésznô életét a politikai elit álnoksága és az ôrült rajongók szerelme is megkeserítette.

Rivaldafény és sötét fellegek

gyôzelme kizártnak látszik, és a vesztett háborút hazánkban is politikaitársadalmi átalakulás fogja követni. A
katolikus mozgalmaknak mindent
meg kell tenniük azért, hogy az átalakulás demokratikus szellemû legyen.
Apor a vészkorszakban fellépett az
üldözöttek érdekében, a gettók felállítása ellen a belügyminiszternél tiltakozott. Minden nála jelentkezô menekültet oltalmába vett, szerzetesházakban, kórházban vagy a Püspökvárban
helyezte el ôket. Püspöktársait is egységes fellépésre akarta rábírni, a váci
püspöknek írta: Az antiszemitizmust
nem lehet helyeselni. A pápától le az
utolsó püspöki karig el kell ítélnie ezt
minden papnak. Amikor a front elérte
a Dunántúlt, Apor Vilmos, Mindszenty József és Shvoy Lajos a Dunántúl püspökeinek emlékirata néven
ismertté vált nyilatkozatban követelték a kormánytól az esztelen vérontás
azonnali beszüntetését.
Amikor a front 1945 márciusában
elérte Gyôrt, Apor Vilmos arra kérte
a német hadvezetést, hogy kíméljék
meg a várost a pusztítástól, de elutasító választ kapott. Március 28-án,
nagyszerdán a szovjet csapatok már
Gyôrnél voltak, a harcokban a székesegyház találatot kapott, tornya kiégett. Március 30-án, nagypénteken
szovjet katonák a Püspökvár óvóhelyérôl munkára akarták elvinni a fiatal nôket. A szovjet kapitánnyal tárgyaló Apor Vilmos azt ajánlotta,
hogy a lányok helyett férfiak és idôs
nôk menjenek dolgozni a kaszárnyába. A vita ingerültté vált, a tiszt
elôrántotta pisztolyát, és dulakodás
közben többször rálôtt a fôpapra, akit
három golyó talált el.
A súlyos sebesültet hordágyon a
több kilométerre lévô kórházba szállították, megoperálták, de a hasüregében nem találták meg a lövedéket. A
püspök hôsiesen viselte szenvedéseit,
kórházi ágyán elôször arról érdeklôdött, történt-e baja a nôknek. A nemleges válaszra így sóhajtott fel: Hála
Istennek! A Jóisten elfogadta az én áldozatomat. Vasárnap, április 1-jén hashártyagyulladás lépett fel, s Apor Vilmos húsvéthétfôre virradóra meghalt,
de még megbocsátott gyilkosának.
Ideiglenesen a gyôri karmelita
templom kápolnájába temették. A székesegyházban 1948-ban elkészült a
végleges sírhely vörös márványból, de
a hatóságok nem engedélyezték az újratemetést, erre csak 1986-ban kerülhetett sor: hamvait május 23-án szállították át a gyôri székesegyház kriptájába. A vértanú püspököt 1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta. Ünnepét május 23-án
tartják, mert vértanúságának idôpontja
többször is a húsvéti idôszakra eshet.
2012-ben leplezték le Boldog Apor
Vilmos magánadományból készült
szobrát: Lebó Ferenc alkotása a gyôri
Püspökvár tornya elôtti téren áll.

Az öt Grün lányból négy a színpad
segítségével próbált kitörni a
szegénységbôl. Állítólag Heltai Jenô
a színészi babérokra törô testvérekrôl
mintázta a Tündérlaki lányok címû
vígjátékát. A Gombaszögi nevet felvett Frida vált a legsikeresebbé. Rengeteg pletyka keringett róla, híres
mûvészek és magas rangú politikusok szeretôjeként beszéltek róla, a
bulvárlapok Puccinit és IV. Károlyt is
csodálói sorában sejtették.
Nagyon fiatalon felfedezték, és
szinte kezdettôl fogva jelentôs szerepeket bíztak rá. Miután elvégezte a
Színmûvészeti Akadémiát, 1909-tôl
a Magyar Színház, majd huzamosabb ideig – 1916 és 1933 között – a
Vígszínház tagja volt. Drámai szerepekben tartották a legjobbnak, és a
lélekábrázolásban méltatták leginkább tehetségét. A magyar színpad
elsô modern stílusú színésznôjeként
tartották számon. Legendás alakításainak, emlékezetes színpadi jelenléteinek sora végeláthatatlan.
Kosztolányi Dezsô – Stella Adorjánnak a Film, Színház, Muzsika
1966-os számában megjelent cikke
szerint – Csehov Ványa bácsijában
nyújtott alakításáért a következôképpen jellemezte ôt: Lelket adott az
élethez, a lírához lírát, egy mozdulatot vagy egy mosolyt, vagy egy fáradt
taglejtést a betûhöz a maga gazdagságából.
Ha a színpadon élte volna le az
életét, akkor is gazdag életutat tudhatott volna magáénak. Egy hatalmas sajtóvállalat zsidó származású
örököseként a 20. századi Magyarországon azonban esélye sem volt a
nyugodt polgári mindennapokra.
Magánélete olyan drámai szerepekbe sodorta, amelyekhez foghatókat a
legjobb tollú és legszárnyalóbb
képzelôerôvel megáldott rendezôk
sem írhattak volna neki.
Még mielôtt a politikai élet torzulásai behatoltak volna mindennapjaiba, életveszélybe kergetve ôt, egy
személyes tragédia is érte. Egyik fiatal rajongója az ôrületig üldözte szerelmével, megszállottsága odáig fajult, hogy rálôtt Gombaszögire, majd
utána magával is végzett.
A golyó átszakította az arcát és
megsebezte a nyelvét. Az ország
egyik legkedveltebb hangja egy
idôre teljesen elnémult. Nem sokan
bíztak benne, hogy valaha még színpadra állhat, talán ô maga sem. Hüttl
Tivadar híres sebészprofesszor és
László Ernô kozmetikus-bôrgyógyász azonban csodát mûveltek:
Gombaszögi Frida visszakapta az arcát és a hangját, a közönség pedig
visszakapta szeretett színészét.
Életében nagy fordulatot hozott az
1922-ben Miklós Andorral kötött házassága. Az Est-lapok (Az Est, Pesti
Napló, Magyarország) és több kiadóvállalat tulajdonosa mellett biztos anyagi háttérre lelt, férje 1933-as
halála után pedig hatalmas vagyont
örökölt. Ekkor visszavonult a színpadtól, s az Athenaeum Kiadó elnökigazgatója lett.
Örökségétôl – ahogyan azt Zalai
Katalin Gombaszögi Frida drámája
két felvonásban. Az Est-lapok konszern felszámolása és utóélete címû,
a Múltunk 2016/3. számában megje-
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Niszán 7.
Niszán 13.
Niszán 14.

Gyertyagyújtás: 5.37
Szombat kimenetele: 6.43
Gyertyagyújtás: 5.47
Erev peszách
Szombat kimenetele: 6.53
Március 28–29., vasárnap–hétfô Niszán 15–16. Peszách 1–2.

lent tanulmányában részletesen megírta – elôször 1939-ben fosztotta meg
a magyar állam, majd hosszas pereskedés után 1948-ban is.

Az örökösnô

A kommunista propagandalapok
nem kímélték, nem a zsidó üldözöttet látták benne, hanem a tôkést. Még
a halott Miklós Andor ellen is folytattak nyomozást egy feljelentés
alapján, amelyet nyilván nem véletlenül idôzítettek a bírósági tárgyalás
idejére. A vád szerint Miklós Andor
25 évig „fasiszta szellemben” irányította lapjait. Ezt a vádat végül rövid
idôn belül ejtették, és a nyomozást
lezárták.
Nem volt ilyen gyors az eljárás
Gombaszögi esetében. Miklós
Andorné, az Athenaeum és a Magyar Kincstár közötti per folytatódott, született ítélet az özvegy javára, de a folyamatos fellebbezések
miatt mindig újra kellett tárgyalni
az ügyet, amelyre végül az államosítási törvény tette fel a pontot.
1948 júniusában hozták meg a
végsô döntést.

Miklós Andor birodalma az ország legnagyobb újságkonszernjébôl, Az Est Lapkiadó Részvénytársaságból, a legnagyobb nyomdaüzembôl és a legtekintélyesebb
könyvkiadó vállalatból, az Athenaeum Rt.-bôl állt össze. A hatalmas
vagyon és az azzal járó befolyás –
amely ráadásul a sajtóra, a kor legerôsebb közvélemény-formáló intézményére épült – szúrta a mindenkori politikai hatalom szemét,
fôként azért, mert a szabad véleménynyilvánításban saját propagandájának gyengítését látta.
A Horthy-korszak, a második világháború utáni koalíciós idôszak és
a Rákosi-korszak
országvezetôi sem
engedték az ôt
megilletô tulajdonhoz. A „sajtócézár” Miklós Andor
után maradt Est-lapok és nyomdák
akkora vagyont képeztek, hogy azt
egyik hatalom sem
akarta kiengedni a
kezébôl.
1938
elejétôl
egyre gyakoribbá
váltak a baloldali
és liberális lapok
elleni támadások.
A Horthy-érában a
vállalat a „zsidó Gombaszögi Frida mint Vilma és Rajnai Gábor mint
kapitalizmust” tes- Ságody Jenô Szenes Béla Az alvó férj címû vígjátékátesítette meg. Pró- ban, 1926-ban
bálták ellehetetle- (OSZK Színháztörténeti Tár gyûjteménye, KB 11.595/2)
níteni, végül adóEkkoriban Gombaszögi Amerikátartozás címén szerezték meg. Teleki
Pál miniszterelnök támogatásával és ban tartózkodott, Irén húgánál töltött
Reményi-Schneller pénzügyminisz- el egy fél évet, sokak megdöbbenéséter levezénylésével az állam „meg- re azonban hazatért, pedig ekkor már
mentette” az eladósodott vállalatot. jól tudta, semmit sem fog visszakapAz Est pedig 1939. november 17-én ni örökségébôl. 1945-tôl újra szerepelt színpadon, a Nemzeti Színházmegszûnt.
Gombaszögi Frida zsidó szárma- ban és a Vígszínházban játszott. Az
zása miatt színpadra sem állhatott a 1950-es évek elején azonban Budakövetkezô években. 1944 tavasza és pestet is el kellett hagynia, és csak vi1945 januárja között Hachspacher déki társulatoknál léphetett fel. AmiIlona erdélyi menekült szerepét „ala- kor kérvényezte a fôvárosba való
kította”, azaz eltitkolta személyazo- visszatérését, kérését elutasították. A
nosságát, és hamis papírokkal buj- Népmûvelési Minisztérium színházi
kált a nyilasok elôl. Megmenekülé- fôosztálya – szintén Zalai Katalin tasében a barátok, de az elsô férje, Raj- nulmányában idézett – indoklásában
nai Gábor színész is segítségére volt. azt írták, Gombaszögi nem nagy teA háború alatt mindene odalett, hetségû, kiöregedett színésznô. [...]
megmaradt papírgyára porig égett, Gombaszögi Frida egyébként az Estlakását kirabolták, a ház bombatalá- lapok egykori vezetôjének özvegye,
latot kapott. Ô azonban sokakkal el- elhelyezését már csak ezért sem tartlentétben megmenekült. Hosszú pe- juk fontosnak.
Egy év múlva térhetett vissza Bureskedés indult meg a Magyar Államkincstár ellen az Athenaeum dapestre, 1953-tól 1961-ig ismét a
visszaszerzése érdekében. Gomba- Nemzeti Színház mûvésze volt, de
szögi arra hivatkozott, hogy a kötött már csak apróbb szerepekben játszerzôdés kizsákmányoló ügylet szott. 1961 nyarán, 71 éves korában
volt, másrészt kényszer hatása alatt agyvérzést kapott és meghalt.
Múlt-kor
írta alá.

Hírek, események
röviden
– 1%. Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával a már igen
idôs (88 év feletti) Jad Vasem-kitüntetetteket, akik 1944-ben életük kockáztatásával mentették a zsidó üldözötteket. Köszönjük támogatását.
Igaz Emberekért Alapítvány. Adószámunk: 18040094-1-42.
– 1%. A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2019. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az
alapítvány részére felajánlották. Az
így kapott 128.620 Ft-ot a „Táguló és
szûkülô terek. A veszprémi zsidóság
társadalom- és gazdaságtörténete”
címû monográfia nyomdai költségeire fordítottuk a kuratórium döntése
alapján. Reméljük, hogy az elmúlt
esztendô nehézségeinek dacára a
2020. évrôl szóló bevallásukban még
többen fogják 1%-os felajánlásukat

alapítványunk részére megtenni,
amit elôre is köszönünk. Adószámunk: 18927467-1-19.

APRÓHIRDETÉS
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés
miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Közös képviselet, társasházkezelés
Budapesten! Tapasztalat, referenciák!
Dr. Bíró Anna, Lôrincz Péter, 06-70383-5004.
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
postai képes levelezôlapot. 0620/5225690, 061/328-439.
Órajavítás, faliórák felújítása garanciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45. 0670-505-5620, www.jungoras.hu
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A humor a túlélés záloga
Abraham J. Twerski rabbi utolsó írása
Hatalmas birodalmakról – mint
Babilon, Egyiptom, a hettita, a görög, a római birodalom – már csak a
történelemkönyvekben olvashatunk.
Hiába volt erôs országuk, hiába igáztak le más népeket. A zsidó történelem ezzel szemben nem más, mint
üldöztetések sorozata: elôször kiûzik
saját hazájukból, utána egyik országból a másikba hajszolják ôket. Inkvizíció, pogromok, holokauszt pusztítják a zsidóságot, csodával határos
módon mégis léteznek.
Túlélô képességüket legalábbis
részben a zsidó humornak köszönhetik. A humor ugyan nagyon fontos,
azonban vannak olyan helyzetek,
melyek távolról sem nevezhetôk humorosnak. De a zsidók még a legsanyarúbb körülmények között is fel
tudják használni vigasztalódásra.
Egy Tisha Be’av idején (a zsidó
naptár legszomorúbb napja, számos
tragédiához kötôdik, beleértve Salamon templomának és a második
temp lom nak le rom bo lá sát) egy
haszid rabbi szünet nélkül zokogott,
gyászolva a templom elvesztését.
Környezete, attól tartva, hogy a rabbi
belebetegszik a gyászba, segítségül
hívott egy haszidot, aki így oldotta
meg a kizökkentést: „Ön azt gyászolja, hogy a templom leégett? De a telek még megmaradt, és értékes!”
Valószínû, hogy a nehézségek elviselésében is segíthet a humor. Egy
ember tehetetlenül nézte, hogyan lesz
háza a lángok martaléka. Egyszer
csak elkezdett táncolni, énekelni, ez
ismételve: „De jó, hogy nem vagyok
gój.” A körülötte állók nem értették,
miért pont ezt hajtogatja. Azt válaszolta: „Ha gój lennék, az istenem
szobor lenne, amit elpusztított volna
a tûz, a házammal együtt. De én zsidó vagyok, és az istenem tovább él,
még ha a házam porig is égett.”
A humor fél egészség, a nevetés az
egyik legjobb gyógyszer. Norman
Cousins Anatomy of an Illness (Egy
betegség anatómiája) címû könyvében leírja, ô hogyan „nevette ki” magát egy orvosok által gyógyíthatatlannak tartott betegségbôl. Bôséges
klinikai anyag is alátámasztja megállapításait.
A Sifrei Mussar (etikai kódex) elítéli a gúnyolódást, ami akár tréfás
formát is ölthet. Fontos dolgok lekicsinylése, értéktelennek tekintése tilos, még tréfás formában is. A tréfák,
viccek jó ízlésrôl kell hogy tanúskodjanak, és nemhogy megengedettek, de kívánatosak is.
Az, hogy mit hogyan értelmezünk,
személyünktôl is függ. Annak idején
a stetlben sok volt az írástudatlan, írnoknak diktálták leveleiket.
Egy asszony a következô levelet
diktálta Amerikába szakadt fiának:

Abraham J. Twerski (1930–2021)
„Kedves fiam, hála Istennek, jól vagyok, takarításból élek, minden nap
jut másnapos kenyér. Nagyon hideg
van, de a falon a repedéseket rongygyal be tudom tömni. A tüzelô drága,
de a tûzhely lángja meleget ad. Hála
istennek, olcsón tudtam venni egy
használt kabátot.”
Az írnokot felháborította, hogy az
Amerikában élô fiú nem támogatja
anyját, ezért ehelyett azt írta: „Vénségemre padlót súrolok, hogy jusson
nekem másnapos kenyér. A hideg
szél besüvít a fal repedésein, amit
hulladékokkal próbálok betömni.
Csak használt kabátra telik. Nincs
pénzem elég tüzelôre.” Mikor az írnok ezt felolvasta, a nô így reagált:
„Ajvé, csak most tudtam meg, hogy
milyen nehéz az életem!” Minden a
hozzáállástól függ.
Különbözô módszerekkel humort
vihetünk nehéz helyzetekbe. Ennek
egyik módja a dolgok eltúlzása az
abszurditásig Egy férj panaszkodott
felesége súlyos depressziójára. Az
asszony nem lépett ki a házból, mert
orrán nehezen gyógyuló seb volt. A
férj végül meggyôzte ôt, hogy keressen fel engem. Mikor belépett, így
fogadtam: „Ejha! Helyes, hogy az
összes tévécsatorna Leah orrának
szentelte reggeli híreit! Az asztronauták az ûrbôl is felvételeket készítettek Leah orráról!” Leah elnevette
magát, és azt mondta: „Szégyellem
magamat, hogy ekkora felhajtást csináltam egy piros pöttybôl az orromon.”
A stressz és a feszültség nemcsak
lelkünket, de testünket is károsíthatja.
Ha valaki autót vezet, egyiket sem
tudja elkerülni. Bevágnak eléd, hajszállal elkerülve az ütközést, be-

...és ideje van a nevetésnek
Egy nô felszállt a Seattle–San Francisco járatra.
Egy apróbb meghibásodás miatt a gépet Sacramentóba irányították. A kapitány tájékoztatta az utasokat, hogy egy rövid megállót tartanak, és ha valaki le akarna szállni, 50 perc múlva visszatérhet a fedélzetre. Mindenki leszállt, kivéve a hölgyet, aki vak volt.
Az egyik pilóta látta, hogy ott maradt, lábainál az egész repülés alatt csendesen pihenô vakvezetô kutyával. Odalépett a hölgyhöz, s keresztnevén szólítva, megkérdezte:
– Kathy, csaknem egy órán át Sacramentóban leszünk. Szeretne lemenni és
kinyújtani a lábait?
A vak hölgy így válaszolt:
– Nem, köszönöm! De talán Fido szeretné kinyújtani a mancsait.
Nos, képzeljétek el a jelenetet:
Mindenki, aki az indulási oldalon tartózkodott, megkövülten állt, és döbbenten követte tekintetével a pilótát, aki vakvezetô kutyával jön le a géprôl.
Ráadásul napszemüveget visel!
Az utasok szétrebbentek. Néhányan megpróbáltak gépet, mások pedig légitársaságot váltani...

csusszannak elôtted az utolsó parkolóhelyre, tehetetlenül várakozol a dugóban, tudva, hogy lekésed a gépedet.
Nézzük. Hiába gyötrôdünk, attól
semmi sem lesz jobb. Ismerek egy
embert, aki buborékfúvót tart a kocsijában. Ha beáll a dugó, kihajol a
kocsi ablakán, és buborékokat fúj. A
körülötte levô autókban vele együtt
nevetni kezdenek.
Egyszer ment át a diák a hídon, és
segélykérô kiáltást hallott a vízbôl.
Egy ember kétségbeesetten csapkodva próbált a felszínen maradni.
A hídkorláthoz erôsített kötelet ledobta a fuldoklónak, ezt kiáltva:
„Üdvözlöm Leviathánt!” Így akarta
a vízbe esettet a pánikból kizökkenteni, és elérni azt, hogy el tudja kapni a kötelet.
It’s Not as Tough as You Think
(Nem is olyan nehéz, mint gondolod) cí mû köny vem ben szá mos
olyan esetet leírtam, amikor azt hittük, hogy reménytelen a helyzetünk,
pedig csak bolhából csináltunk elefántot. A humor viszont az elefántot
is bolhává zsugoríthatja.
Kevés olyan dolog van, amit a zsidó humor ne venne a nyelvére. Antiszemitizmusról, anyósról, gyereknevelésrôl, szegénységrôl, munkanélküliségrôl, rabbikról, orvosokról,
asszimilációról, és igen – még a saját
vallásunkról is vannak vicceink.
Amíg a vicc a jó ízlés határain belül
marad és nem sértô, sokszor elviselhetôbbé teheti nehézségeinket.
A Talmud írja, hogy Elijah próféta
talált két embert a piacon, akik kiérdemelték, hogy a mennybe kerüljenek. Sétáltak a piacon, és ha valakit
szomorkodni láttak, szóba elegyedtek vele, hogy felvidítsák. A Tórát is
derûs lelkiállapotban kell tanulmányoz ni. Rab bah bar Nahmani
elôadásait a Tóráról mindig vidám
történetekkel kezdte, hogy megnevettesse diákjait. Miután megteremtette a jó hangulatot, kezdôdhetett a
tanulás.
Egy barátom súlyosan megbetegedett. Megbeszéltük, hogy minden
nap küldünk egymásnak egy-egy vidám történetet. Felesége elmondása
szerint a beteg lelkiállapota sokat javult.
Va la mi kor ír tam egy köny vet
Smiling Each Day (Mosolyogjunk
minden nap) címmel. A történeteket
a Tórából és neves személyiségektôl
vettem.
A mosolyod boldogabbá tehet téged, és azt is, akire rámosolyogsz.
(Gellért Katalin fordítása)
Múlt és Jövô Online

A Janklovics
Dumaszínházbeli programjaiból, televízióból, országjáró fellépéseibôl
jól ismert, rendkívül népszerû, „sokatmondó” humorista, színmûvész és
elôadómûvész Janklovics Péter. Vele beszélgetek.
– Ki vagy te, amikor épp nem vagy a színpadon?
– A privát életemben is színész vagyok és humorista. Ezenfelül apuka, férj.
Civilben valószínûleg unalmas vagyok... Na jó, az talán mégsem. Hogy valójában milyen vagyok a privát életemben, azt inkább a környezetemtôl kéne
megkérdezni, de ahhoz kevés a lap terjedelme, az olvasók meg nem biztos,
hogy kíváncsiak rá.
– Ugyanabba a zsinagógába jártunk a Covid beindulásáig. Mit jelent
neked az a közösség?
– Egy biztos pontot.
Még Domán fôrabbi idejében kezdem el járni
(inkább csak járogatni),
kb. 15 éve, aztán ott ragadtam. Azóta elköltöztem a közelbôl, de hûséges típus vagyok, maradtam. Meg szok tam, és
megszoktak.
– Annak idején, pályaválasztóként mi volt
az álmod, és hogyan valósult meg?
– Középiskolás korom
óta színész akartam lenni. A fôiskolára nem vettek fel, a GNM Színi Tanodában végeztem, aztán
a Zalaegerszegi Hevesi
Sán dor
Szín ház hoz,
majd a Székesfehérvári
Fotó: Merjás Georgij
Vörösmarty Színházhoz
kerültem. Egyre többen biztattak, hogy próbáljam ki magam a stand-up
comedyben. Ez 2009-ben a Dumaszínházban valósult meg. Az odáig vezetô
utam hosszú és kalandos volt.
– Kétgyermekes apaként, mûvészként hogyan éled meg a viszonylagos
bezártságot?
– Nehezen, mint szerintem mindenki. Az ember nem erre van kitalálva. Hiányzik a színpad, a közönség. Ugyanakkor sokkal többet lehetek a családommal. A nagyobbik fiam elsô lépéseirôl lemaradtam, éppen dolgoztam akkor
is. A kisebbiknél ez összejött, épp a karanténnak köszönhetôen.
– Jó volt veled beszélni.
gáljuli

Mojzes Ivrat rovata
A tükörnek
Szevasz Haver!
De rég nem láttalak,
és milyen jól nézel ki!
Hát minden jót!
Remélem még sokszor
fogunk találkozni!

