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

76. évf. 7. szám 2021. áp ri lis 15.
Ijjár 3. 5781 97 éve sen is prak ti zál

a holokauszttúlélô há zi or vos
Kör men di Ist ván zsi dó szár ma zá sa mi att csak a há bo rú után tud ta be -

fe jez ni az or vo si egye te met. A gyó gyí tás a szen ve dé lye, és ad dig sze ret né
foly tat ni, amed dig csak bír ja.

Kö zel 300 em ber tar to zik Kör men di Ist ván há zi or vos I. ke rü le ti pra xi sá -
ba, ame lyet még édes ap já tól örö költ meg. A 97 éves holokauszttúlélô Kör -
men di va ló szí nû leg a legidôsebb ma is ak tív há zi or vos Ma gyar or szá gon, aki -
nek sa ját be val lá sa sze rint szen ve dé lye a gyó gyí tás. A na pok ban a fran cia
AFP hír ügy nök ség ké szí tett ró la ri por tot, ame lyet töb bek kö zött a Ti mes of
Israel is kö zölt, tud tuk meg a Ki bic cikkébôl.

Kör men di Ist ván 1923-ban szü le tett Bu da pes ten, csa lád já val 1929-ben köl -
töz tek ab ba a la kás ba, ahol je len leg is él, és ahol há zi or vo si rendelôje is ta lál -
ha tó. Az elsô vi lág há bo rú ban or vos ként szol gá ló édes ap ja 1920-ban kezd te
meg há zi or vo si pra xi sát, ame lyet az tán 37 év vel késôbb Kör men di dok tor vett
át tôle, és bár 1989-ben nyug dí jas lett, nem hagy ta ab ba a gyó gyí tást.

Zsi dó szár ma zá sa mi att nem volt egy sze rû ap ja nyom do ka i ba lép nie. Már
1929-ben, az elsô osz tály ban ki pé céz ték a zsi dó kis fi út, a meg bé lyeg zés a kö -
zép is ko lá ban is vé gig kí sér te, a zsi dó tör vé nyek pe dig le he tet len né tet ték, hogy
az egye te men ta nul has sa az or vos tu do mányt. Kör men di Ist ván azon ban nem
ad ta fel, be ló gott elôadásokat hall gat ni, ami nem volt ve szély te len vál lal ko -
zás, mi vel a szélsôséges Tu rul Di ák szö vet ség tag jai va ló ság gal va dász tak a
zsi dó fi a ta lok ra ab ban az idôben.

Mind ez a Bu da vá ri Ön kor mány zat azon ki ad vá nyá ban ol vas ha tó, amely ben
a ke rü let dí ja zot ta it mu tat ják be. Kör men di Ist ván ta valy ugyan is Bu da vár
dísz pol gá ra lett.

A má so dik vi lág há bo rú ide jén vi szont ilyen el is me rés még el kép zel he tet len
lett vol na, Kör men dit mun ka szol gá lat ra hív ták be, aho vá or vo si tan köny ve it
is ma gá val ci pel te. Ha ma ro -
san si ke rült el szök nie, és fe -
le sé gé vel együtt hó na po kig
ismerôsöknél buj kált. A csa -
lád ját 1944-ben csil la gos
ház ba köl töz tet ték, errôl szó -
ló vis  sza em lé ke zé sé ben a
Csil la gos há zak weboldalon
a következôt ír ja:

Fon tos meg em lí te ni, hogy
az át köl töz te tés és min den
egyéb kor lá to zó in téz ke dés
el ren de lé sét, szer ve zé sét ki -
zá ró lag ma gyar ha tó sá gi kö -
ze gek bo nyo lí tot ták, még pe -
dig nagy ügy buz ga lom mal,
az együtt ér zés leg cse ké lyebb
je le nél kül. Né met ka to nai
szer vek a zsi dó la kos ság el le ni köz vet len cse lek mé nyek ben nem vet tek részt,
er re nem is volt szük ség, hi szen a lé nye gé ben szu ve rén ma gyar ha tó ság em -
be rei a fel ada tot a né me tek ál tal is cso dált gyor sa ság gal bo nyo lí tot ták.

A vis  sza em lé ke zés ben Kör men di az ak kor már 24 éve a ke rü let ben prak ti -
zá ló édes ap já ról is ír. Mi vel zsi dó or vos ab ban az idôben nem ke zel he tett ke -
resz tény be te get, ezért a pá ci en sei éj jel, a sö tét ség lep le alatt men tek el hoz zá
ta ná csot kér ni, da col va a drá kói szank ci ók kal, ame lyek nem csak az or vost, de
pá ci en sét is fe nye get ték.

Kör men di épp a nagy nén jé nél buj kált Bu da pest ost ro má nak ide jén, ami kor
a la kás ba be lé pett egy se be sült SS-ka to na. Rög tön el lát ta sé rü lé se it, és nem
gon dolt ar ra, hogy a ka to na va ló szí nû leg lelôné ôt, ha tud ná, hogy zsi dó.
Igye ke ze te azon ban hi á ba va ló volt, a há za kat vé gig ku ta tó oro szok ugyan is
né hány óra múl va agyonlôtték a se be sül tet.

A há bo rú után, 1950-ben si ke rült vég re be fe jez nie az or vo si egye te met, s
kór há zak ban dol go zott, mielôtt 1957-ben át vet te édes ap ja há zi or vo si pra xi -
sát. Az óta olyan, a het ve nes éve i ben já ró nagy ma ma pá ci en se is van, aki még
gye rek ként kez dett el hoz zá jár ni an nak ide jén. Ma már az uno ká ját to lo gat -
ja, me sé li Kör men di az AFP-nek. Ne ki szin tén két uno ká ja van, lá nya is or -
vos ként dol go zik.

A ko ro na ví rus-jár vány mi att je len leg nem fo gad be te ge ket, csak te le fo non
és e-mai len ad or vo si ta ná cso kat, pe dig már az ol tást is meg kap ta. Merkely
Bé la, a Sem mel we is Egye tem rek to ra Facebook-posztban büsz kél ke dett el,
hogy ô ma ga ad ta be a vak ci nát az or szág legidôsebb, még ak tí van gyó gyí tó
há zi or vo sá nak.

Kör men di sze rint ez a hely zet ko ránt sem ide á lis, az or vos–be teg kap cso lat -
ban ugyan is fon tos sze re pet ját szik a sze mé lyes ta lál ko zás. At tól tart, hogy
még hos  szú ide ig meg ma rad a tá vol ról gyó gyí tás, ami csök ken te ni fog ja a ke -
ze lé sek ha té kony sá gát. En nek el le né re nem ter ve zi, hogy vis  sza vo nul. Ad dig
sze ret né a be te ge it gyó gyí ta ni, amíg al kal mas nak ér zi ma gát a fel adat ra.

Az 1873-as ko le ra jár vány ide jén
Haj dú ná ná son fur csa je len ség re
fi gyel tek fel a he lyi ek. Zsi dó
esküvôt tar tot tak a vá ros zsi dó
temetôjében, ab ban a hi e de lem -
ben, hogy ez ál tal meg szû nik a jár -
vány. A ze nét ci gány mu zsi ku sok
szol gál tat ták.

A 20. szá zad elsô nagy jár vá nyá -
nak, az inf lu en za sze rû tü ne tek kel já -
ró spa nyol nát há nak 1918–1919-ben
20-21 mil lió ál do za ta volt. Ma gyar -
or szá gon 1918 ok tó be ré ben pél dá ul

Ha gyo mán  nyal a jár vány el len?
Chászene a temetôben

44 ez ren hal tak meg a be teg ség ben.
A jár vány jelentôsen érin tet te a ma -
gyar zsi dó sá got is. Apai nagy anyám,
Jakobovics Mórné, lány ko ri ne ve
Lefkovics Ka ta lin, zsi dó ne ve pe dig
Gitl, 1857-ben szü le tett Homon-
nában. Nem tu dok ró la szin te sem -
mit, mert szü le té sem elôtt halt meg.
1918-ban inf lu en za jár vány dúlt a vá -
ros ban, amely nek a nagy anyám is
ál do za tá ul esett – me sé li Mar ta
Jakobovics holokauszttúlélô. A zsi -
dó csa lád tör té ne tek ben szá mos ha -
son ló esetrôl ér te sül he tünk, ír ja a
zsido.com ol da lon meg je lent cikk
szerzôje.

A pusz tí tó jár vány ra min den ki a
meg ol dást ke res te. A be teg ség nem
szûnô tom bo lá sá ra a val lá sos zsi dó -
ság ezért egy kü lö nös ré gi chászid
szo kást ele ve ní tett fel, bíz va a
pandémia meg szû né sé ben. Az or to -
dox kö zös sé gek eh hez kér ték a cso -
da rab bik ta ná csát. A mis kol ci or to -
dox hit köz ség rab bi jai, lát va a spa -
nyol nát ha ál do za ta i nak nagy szá mát,
Bodrogkeresztúrra utaz tak, ahol a hí -
res Reb Sájele se gí tés égét kér ték a
ha gyo mány fel élesz té sé ben, mely -
nek lé nye ge: két be teg vagy na gyon
sze gény sor sú fi a talt kell megesketni
a temetôben, a ho zo má nyu kat pe dig
a kö zös ség nek kell ös  sze ad nia.

És mi kor pusz tí tó jár vá nyok dü -
höng tek a vés  szel szem ben te he tet le -
nül ál ló em be ri ség közt, ak kor a val -
lá sos és istenfélô em be rek ada ko zá -
sá ból ös  sze gyûj töt tek egy na gyobb
ös  sze get. Az tán ki ke res tek ma guk
kö zül egy sze gény és ár va le ányt
meg egy sze gény és dol go zó fi út, és
ösz  sze há za sí tot ták ôket. A le gen da
ezüst gyön gyû és rej té lyes sza vai
sze rint ezt az esküvôt künn, a hol tak
bi ro dal má ban, a csen des és por la dó

hol tak kö zött kell meg tar ta ni – ol -
vas ha tó a mis kol ci Reg ge li Hír lap -
ban.

A ko ra be li saj tó ban szá mos ha son -
ló hír adás je lent meg nem csak a spa -
nyol nát há val, de ki sebb, lo ká lis jár -
vá nyok kal kap cso lat ban is. A tu dó sí -
tá sok több eset ben ír nak a kü lö nös
temetôi esküvôrôl, amely nek cél ja a
be teg ség ter je dé sé nek meg ál lí tá sa
volt. Több ilyen hír je lent meg nem
zsi dó la pok ban az elsô vi lág há bo rú
ide jén.

Fuchs Ben já min nagy vá ra di or to -
dox fôrabbi en ge dé lyé vel 1918 ok tó -
be ré ben, ami kor a spa nyol nát ha tö -
me ge sen szed te ál do za tát, egy fi a tal
pár esküvôt tar tott a nagy vá ra di zsi -
dó temetôben. Fuchs rab bi azt is el -
ren del te, hogy hétfôn, szer dán és
pén te ken tart sa nak böj töt, hogy a jár -
vány mi ha ma rabb meg szûn jön – szá -
mol be a Szé kely nép 1918. ok tó be ri
szá má ban. Az új ság ban az is ol vas -
ha tó, hogy a kü lö nös szo kást a nem
zsi dók is fi gye lem mel kí sér ték, és
re mél ték, hogy a jár vány min den ki
szá má ra meg fog szûn ni. 

Weisz Sa mu és Grünberger Re gi na
1918. ok tó ber 20-án há zas sá got kö -
töt tek Ung vá ron, az iz ra e li ta hit köz -
ség temetôjében. A fi a tal pár ré szé re
a hit köz ség 6000 ko ro na ho zo mányt
gyûj tött – mond ja egy következô hír -
adás, amely az Ung ne vû, Ung vá ron
megjelenô he lyi hí re ket köz zé tevô
új ság 1918. ok tó be ri szá má ban je lent
meg.

1911-ben Máramarosszigeten
skar lát jár vány dúlt. Sok ál do za ta
volt a be teg ség nek a zsi dó hit köz ség -
ben is. A he lyi ek úgy dön töt tek,
hogy ha Is ten nek tetszô tet tet haj ta -
nak vég re, meg szû nik a jár vány. El -
ha tá roz ták ezért, hogy egy 26 éves
né ma fi út ös  sze es ket nek egy 40 éves
meny as  szon  nyal, és a ré szük re ho zo -
mányt gyûj te nek ös  sze. A kü lö nös
esküvôn mint egy 3000 zsi dó vett
részt. Teitelbaum fôrabbi be szé det
in té zett az új pár hoz, han goz tat va azt
a nagy ál do zat kész sé get, ame lyet az
Is ten ben bíz va, a hit köz ség ért hoz -
tak. Imád ság gal vé gez te be szé dét,
hogy szûn jön meg a pusz tí tó be teg -
ség – tu dó sít a Bu da pes ti Hír lap.

Huszton tí fusz jár vány pusz tí tott
1927-ben. A he lyi la ko sok úgy dön -
töt tek, egy kü lön le ges ese ményt tar -
ta nak, hogy meg véd jék a la kos sá got
a még több ál do zat tól. A zsi dó ha -
gyo mány sze rint ezért egy mát ka párt
vit tek a temetôbe, és ott kü lön le ges
es ke té si szer tar tás sze rint la ko dal mat
szer vez tek. Hoffmann Mojse 26 éves

Mayer Kirshenblatt fest mé nye

nap szá mos és Müller Ida 17 éves
cse léd lány a huszti temetôben a zsi -
dó szer tar tás sze rint há zas sá got kö -
tött. Ami kor a nász nép ki ért a
temetôbe, Pusinszki fôrabbi há rom -
szor kö rül jár ta a temetôt, és köz ben a
jár vány meg szün te té sé ért mon dott
han gos imád sá go kat. Az es ke tés a
temetôben ment vég be, de azon csak
as  szo nyok és nôs fér fi ak ve het tek
részt, a töb bi ek nek a ke rí té sen kí vül
kel lett ma rad ni uk. A hit köz ség tag jai
la kást bé rel tek a fi a tal pár szá má ra,
azt bú to rok kal tel je sen be ren dez ték,
és a lak bért egész esztendôre elôre
ki fi zet ték. A hit köz ség 5000 ko ro nát
adott nász aján dé kul ne kik. Hétfôn
dél után tar tot ták meg az esküvôt, és
olyan hí re ment, hogy a temetô kör -
nyé kén szé les környékrôl gyûl tek
össze érdeklôdôk, nem csak zsi dók,
de a töb bi val lás fe le ke ze tû ek kö zül
is. Az esküvô után a zsi dó is ko lá ban
nagy la ko ma volt, majd át ad ták a
bôséges nász aján dé ko kat a fi a tal pár -
nak. A hen te sek húst, a fû sze re sek
fél év re va ló lisz tet és fû szer árut
ado má nyoz tak, és a nász nép töb bi
tag ja is mind el hoz ta aján dé kát.

A szo kás ról egy íz ben az
Egyenlôség cí mû zsi dó he ti lap is kö -
zölt írást 1918-ban, és egy el fe le dett
ôsi zsi dó val lá si szer tar tás
újjáéledésérôl ír: Ôsrégi zsi dó szo kás
jár vány ide jén a temetôben, a sí rok -
tól tá vol, sza bad he lyen esküvôt tar -
ta ni, ez nem ba bo na ság, mint hogy a
zsi dó val lás szer tar tá sa i ban és szo ká -
sa i ban ilyen nem ta lál ha tó. A hit hû
zsi dó ez zel Is ten be ve tett ha tár ta lan
bi zal mát fe je zi ki, ta nú jel ét ad ja
optimisztikus ér zel me i nek, amidôn
esküvôt ren dez a temetôben, ez zel
mint egy ki fe je zés re jut tat va: íme,
da cá ra a jár vány nak, Is ten be ve tett
bi zal munk nem in gott meg, meg va -
gyunk gyôzôdve Is ten jó sá gá ról, ir -
gal má ról és gondviselésérôl, aki nem
en ged he ti, hogy az em be ri ség ki -
pusz tul jon. Ez a szo kás még egy célt
van hi vat va szol gál ni. Tudvalevô
ugyan is, hogy a csüg ge dés, a fé le lem
az em ber egész sé gét meg tá mad ja,
alá ás sa, és nagy ban hoz zá já rul a be -
teg ál la po tá nak ros  szab bo dá sá hoz.
Az esküvôvel azt fe je zi ki a val lá sos
zsi dó, hogy az em ber nek nem sza bad
el csüg ged nie, íme, lát já tok, em be -
rek, mi a leg na gyobb jár vány ide jén
esküvôt tar tunk a ha lot tak kö ze lé -
ben, a temetôben, nem fé lünk, em be -
rek, ti se fél je tek és ne csüg ged je tek
el, az Is ten ve lünk van most is. Az
esküvôt jó té kony cél lal kö tik ös  sze,
ado má nyo kat gyûj te nek a sze gé nyek
ré szé re, jó té kony sá got, kö nyö rü le -
tes sé get gya ko rol nak, hogy az Is ten
is kö nyö rül jön meg raj tunk.

A szo kás ról Scheiber Sán dor is
szól Folk lór és tárgy tör té net cí mû
mun ká já nak Zsi dó folk lór Ujváry
Pé ter írá sa i ban fe je ze té ben. Ujváry
Leviathan cí mû drá má já ban a
következôket ír ja: a pog rom el há rí tá -
sá ra egy cádik sír ján két ár vát es ket -
nek ös  sze.

A pá pai zsi dók ugyan csak ren dez -
tek ilyen esküvôt: A pá pai nagy ko -
le ra jár vány ide jé ben a temetôben tar -
tot ták meg egy ár va fiú és egy ár ván
ma radt le ány esküvôjét, és ott az
egész hit köz ség je len lét ében – a sír -
hant ra fel ál lí tott chupa alatt – es ket -
ték ös  sze az if jú párt – foly tat ja a
gon do lat me ne tet Scheiber.

Ke let-Eu ró pá ban elôször Var só ban
élesz tet ték fel ezt a le gen dát. Egy
1916-ban szü le tett len gyel festô,

Mayer Kirshenblatt, aki Opatów jid -
dis közösségébôl ván do rolt ki Ka na -
dá ba 1934-ben, The Black Wedding
in the Cemetery ca. 1892 cím mel ké -
szí tet te el 1996-ban szí nes és vi dám
mû vét, utal va a ha gyo mány meg lé té -
re a len gyel val lá sos kö zös sé gek ben.
Az is tud ha tó, hogy a holokauszt ide -
jén több len gyel vá ros get tó já ban,
ahol a ször nyû kö rül mé nyek mi att tí -
fusz és más egyéb jár vány is fel ütöt -
te a fe jét, fel me rült egy ha son ló
esküvô meg szer ve zé se, hogy a ha lál -
ese te ket csök kent sék.

I. Bashevis Singer A Sá tán
Gorajban cí mû re gé nyé ben is ol vas -
ha tunk a ha gyo mány ról: Ez után a
vôlegényt a menyegzôi sá tor hoz kí -
sér ték, ame lyet az ima ház és a ré gi
temetô kö zött ál lí tot tak fel. Az ima -
ház ud va rát megtöltô ki csiny han tok
is ko lás gyer me kek sír ját je löl ték,
akik in kább már tír ha lált szen ved tek
1648-ban a hajdamakok és a ta tá rok
részérôl, mint sem el hagy ják hi tü ket
és rab szol gá nak ad ják el ôket.

Scheiber az iz ra e li Szafedbôl is
idéz ada tot a szo kás ra. 1865-ben
Jószéf Ká ró és Kicchák Lurja sír jai
közt ren dez ték meg egy sze gény pár
esküvôjét a ko le ra megelôzésére.

A kü lön le ges szo kás nak szá mos
olyan ele me van, ami úgy tû nik,

min den hol, ahol ilyen esküvôt tar tot -
tak, ha son ló volt. A chászenét min -
den eset ben va la mi lyen baj el há rí tás -
ra, konk ré tan va la mi lyen jár vány be -
teg ség meg szû né sé re tar tot ták meg.
Ál ta lá ban a val lá sos chászid kö zös -
sé gek közt élt a szo kás, s ha le he tett,
egy hí res cso da rab bit is hív tak a ce -
re mó ni á ra. Sze mé lyes je len lé te a be -
teg ség gel szem be ni erôt jel ké pez te.
Az esküvô lé nye ge a jó cse le ke det
volt. Min den eset ben be teg ség ben
szenvedô vagy tes ti fo gya té kos, ár va
vagy na gyon sze gény sor ból jövô
zsi dó nô és fér fi volt a há za su lan dó
sze mély. Fon tos volt az is, hogy a
kö zös ség biz to sít sa a pár jövôjét,
ezért az if jú há za sok nak pénz ado -
mányt és egyéb tár gyi fel aján lást is
gyûj töt tek. A zsi dó esküvô leg fon to -
sabb kel lé ke, a chüpe a temetôben
szim bo li ku san min dig fe ke te volt.

A spa nyol nát ha ide jén ezt a ha gyo -
mányt a szat már né me ti és a mis kol ci
fôrabbi is fel újí tot ta, de Bu da pes ten
a rá kos ke reszt úri temetôben is volt
ha son ló esküvô.

2020. már ci us 19-én a hárédi kö -
zös sé gek ál tal la kott Bné Brák
temetôjében a ko ro na ví rus meg fé ke -
zé sé re fe ke te chüpe alatt ös  sze ad tak
egy párt.

Czingel Szil via
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Új el nök
Za la eger sze gen
A za la eger sze gi hit köz ség Sik ló si

Vil mos el nök ha lá lát követôen meg -
tar tot ta tiszt újí tó köz gyû lés ét. A há -
rom le het sé ges el nök je lölt kö zül egy
vis  sza lé pett, így dr. Temesváry Ti -
bor és Virágh Ju dit pá lyá za ta alap ján

2021. ÁP RI LIS 15.

Rend kí vül erôs volt apám ban a
kü lö nö sebb gesz tu sok nél kü li ma -
gyar ság tu dat, a jó ér te lem ben vett
„faj ta sze re tet”, ahogy mond ta. Szá -
má ra a ne me si ha gyo mány ép pen
úgy, mint nagy apám nak, több kö te -
le zett sé get, egy sze rû en szol gá la tot
je len tett. Rend kí vül erôs szo ci á lis
ér zés jel le mez te. An tall Jó zsef ma -
gyar mi nisz ter el nök így ír ta le
édes ap ját, idôsebb An tall Jó zse fet
egy 1988-as in ter jú ban. A 125 éve,
1896. már ci us 28-án szü le tett An -
tall Jó zsef azon ban nem csak a
ma gya ro kon se gí tett: el évül he tet -
len ér de mei vol tak több ezer zsi dó
és több tíz ezer len gyel me ne kült el -
lá tá sá ban és meg men té sé ben is.

A kis ne me si föld bir to kos csa lád -
ból szár ma zó, Orosziban szü le tett
idôsebb An tall Jó zsef az elsô vi lág -
há bo rús orosz fog ság ból ha za tér ve
be fe jez te jo gi ta nul má nya it, és
köztisztviselôként a Val lás- és Köz -
ok ta tás ügyi, majd az 1930-as évek
elejétôl a Bel ügy mi nisz té ri um ban
foly tat ta kar ri er jét, ahol szo ci á lis
kér dé sek kel fog lal ko zott, ol vas ha tó
a Múlt-kor cik ké ben.

Jó szervezô volt, nagy tö meg -
ügyek kel (ha di köl csön, ín ség ak ci ók,
ele mi csa pá sok, ár vi zek stb.) bíz ták
meg. Gyer mek ko rom ban úgy érez -
tem, ha va la mi „eseményrôl” hal lok
(ár víz stb.), ak kor apám út ra kel, és
nem lá tom egy ide ig. Ide tar toz tak
azok az évek is, ami kor a tri a no ni
békeszerzôdés alap ján el sza kí tott te -
rü le tek egy ré sze vis  sza ke rült – jel le -
mez te édes ap ját An tall Jó zsef a fent
ne ve zett in ter jú ban.

Idôsebb An tall ne vé hez fûzôdik az
elsô ma gyar lét mi ni mum-szá mí tás
ki dol go zá sa is. Késôbb a Bel ügy mi -
nisz té ri um IX. osz tá lyá nak vezetô-
jeként a legkülönbözôbb se gé lye zé si
ügye ket irá nyí tot ta és fog ta ös  sze,
kezd ve a mû vé szek anya gi segíté-
sétôl az ön kor mány zat ok nak nyúj tott
ál la mi tá mo ga tá so kig.

A szo ci ál po li ti ka ré sze ként ke zelt
me ne kült ügyi kér dé sek kel az 1930-
as évek má so dik fe lé ben kez dett el
be ha tób ban fog lal koz ni. A tér ség ben
kiélezôdô nem zet kö zi konf lik tu sok
kö vet kez té ben meg in dult a me ne kül -
tek ára da ta. Az elsô me ne kült hul lám
az 1938–39-es évek ben Cseh szlo vá -
ki á ból és Auszt ri á ból ér ke zett, majd
a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré sét és
Len gyel or szág le ro ha ná sát követôen
kö zel 100 ezer len gyel ka to na és ci -
vil ke rült így az or szág ba.

A jó szervezôkészséggel és ren ge -
teg ta pasz ta lat tal bí ró An tall Jó zsef
me ne kült ügyi kor mány biz tos ként
foly tat ta to vább szo ci á lis mun ká ját.
A fel adat elég ös  sze tett volt, mert

Ti hany egyik csúcs pont ján he lyez ték örök
nyu ga lom ra a vá ros egyik leg hí re sebb zsi dó
szü löt tét. Pap Ala dár ra 80 év vel ha lá la után is
tisz te let tel em lé kez nek. Bár nem a tör té nel mi
hôst, ha nem azt a nép sze rû bol tost idé zik visz -
 sza, aki a há bo rú elôtt in gyen osz to ga tott cuk -
ro kat a gye re kek nek. 

Ti hany ban csu pán né hány zsi dó csa lád élt. A
nép szám lá lá si ada tok sze rint a leg töb ben 1880-
ban, ami ak kor is mind ös  sze 14 iz ra e li ta val lá sú
em bert, az össz la kos ság 1,4%-át je len tet te.

A mi ni má lis lét szám nak megfelelôen szer ve zett
hit élet itt so sem ala kult ki, így ima há zuk sem volt,
hi szen va ló szí nû leg az imád ko zás hoz szük sé ges
tíz felnôtt fér fi sem volt meg a ba la to ni fél szi ge -
ten. Az itt élô né hány zsi dó a na gyobb ün ne pek kor
Ba la ton fü red re jár ha tott át zsi na gó gá ba.

Ezek alap ján nem gon dol nánk, hogy Ti hany tör -
té ne té ben egy olyan kiemelkedô zsi dó ala kot le -
lünk, mint Pap Ala dár (Zélig Hákohén,
1881–1940), aki az el len for ra da lom ide jén egy
szál ma gá ban, a va dász pus ká já val meg men tet te a
ti ha nyi apát ság ko los to rát egy fé ke vesz tett fegy ve -
res hor dá tól.

Hôsi tet te köz sé gi bi zo nyít vá nyá ba is be ke rült,
de tud ták ezt anél kül is, is mer ték ôt jól, hi szen fel-
menôi is ti ha nyi ak vol tak. Sôt, a Ben nem Élô Ere -
det csa pa ta nem rég Ti hany ban járt, ahol meg-
gyôzôdhettek ar ról, hogy Pap em lé ke to vább él.
Igaz, a temetôgondnok mit sem tu dott a hor dá val
hôsiesen szem be szál ló Pap ról, sok kal in kább
nagy ma má ja fél év szá za dos tör té ne te it me sél te el.

Min den ki tud ta, ki volt Pap Ala dár. Ô volt a te -
le pü lés egyet len bol to sa, aki min dig cu kor ká kat

osz to ga tott a gye re kek nek. Na gyon jó szí vû em ber
volt. Nagy anyám gye rek ko ri él mé nye i nek vissza-
térô ka rak te re. Hogy zsi dó volt, ez nem szá mí tott.
Jó em ber volt – idéz te meg a temetô gond no ka stá -
bunk nak Pap em lé két, aki nek pu ri tán sír ját is kész -
ség gel mu tat ta meg ne künk.

A köz sé gi bi zo nyít vány ban az aláb bi szö ve get
je gyez ték le Pap Ala dár el len for ra dal mi tettérôl:

„Alul írott Ti hany köz ség Elöl já ró sá ga köz vet -
len tu do má sa alap ján ezen nel hi va ta lo san bi zo -
nyít ja, hogy Pap Ala dár ti ha nyi la kos, aki 1881.
év ben Ti hany köz ség ben szü le tett, az el len for ra -
da lom ide jén egy fegy ve res ka to nák ból ál ló csa pa -
tot, amely a ti ha nyi Apát sá gi ko los tor ba és an nak
pin cé jé be akart be ha tol ni és fosz to gat ni, – mi u tán
fi gyel mes lett a ko los tor ki vi lá gí tott ab la ka i ra le -
adott lö vé sek re, – ki ro hant és a ná la lévô va dász -
fegy ver rel a ré szeg és fé ke vesz tett hor dát éle te ve -
szé lyez te té sé vel szét ker get te és meg fé kez te. Ezen -
kí vül még más ese tek ben mint a ti ha nyi révôrség
pa rancs no ka is nem egy íz ben ta nú sí tott ha son ló
bá tor ha za fi as ma ga tar tást a kom mu nis ták kal és
egyéb rend za va rók kal szem ben. Mirôl je len köz -
sé gi bi zo nyít ványt az ak ko ri köz sé gi bí ró: Luczó
Mi hály és az ak ko ri közjegyzô: Cséry Zol tán
1939. de cem ber 11-én kelt és ál ta luk alá írt nyi lat -
ko za ta alap ján is és köz vet len tu do má sunk alap ján
is az 1939. évi IV. t.c. 2. §-ában írt men te sí tés el -
nye ré se cél já ból ezen nel ki ad tunk.” (Uj Ma gyar -
ság, 1940. 7. évf. 123. szám, 12.)

A bi zo nyít vány ból te hát az is ki de rül, hogy a he -
lyi ek meg be csül ték köz ked velt pol gár tár su kat és
igye kez tek gon dos kod ni is ró la, hi szen a do ku -
men tu mot „a zsi dók köz éle ti és gaz da sá gi tér fog -

la lá sát kor lá to zó” tör vény aló li men te sí té se cél já -
ból ál lí tot ták ki Pap szá má ra.

Ami kor Pap meg halt, ott volt az egész köz ség és
a kör nyék, cheszpedet (gyász be szé det) tar ta ni pe -
dig Goldstein Ezra Menáchem (1886–1942) fü re -
di rab bi uta zott Ti hany ba, ami nek egy rész le te így
hang zott:

„A ba la ton fü re di já rás zsi dó sá gá nak dí szét és
büsz ke sé gét te met jük – Nofló ateresz rausénu...
le esett a fe jünk ko ro ná ja!

Pa pi nemzetségbôl szár ma zott nagy ha lot tunk,
kohanita volt és hôs volt!

Ami kor a ha za ve szély ben volt, ott ál lott a vár -
tán, ami kor az el len for ra da lom so mo gyi és za lai
szer ve ze te hív ta ôt, Pap Ala dár éle te koc káz ta tá sá -
val vál lal ta Ti hany vé del mét, ô volt a ti ha nyi
kikötô pa rancs no ka és a köz ség megmentôje. Ti -
hany ap ra ja-nagy ja zo kog itt kö rü löt tem és áld ja
az ô hal ha tat lan em lé ke ze tét...” (A Ma gyar Zsi dók
Lap ja, 1940. 2. évf. 24. szám, 5.)

Négy év vel késôbb Pap ál ta lá nos köz meg be csü -
lé sé nek em lé ke mint ha a tel jes fe le dés ho má lyá ba
ve szett vol na: 1944-ben Ti hany hôsének csa lád ját
– öz ve gyét, szü le tett Klein Gi zel lát (1888–1944)
és két fi át, Pap An dort (1911–1944) és Pap Mik -
lóst (1919–1944) – a holokausztban pusz tí tot ták
el. Hit test vé re i ket, né hány ti ha nyi zsi dót a ba la -
ton fü re di get tó ba hur col ták, ahon nan Ausch witz ba
de por tál ták ôket.

Az egy kor itt élt zsi dó csa lá dok em lé két né hány
sírkô ôrzi, me lyek a köztemetô nyu ga ti sar ká ban
ta lál ha tók, a te le pü lés egyik leg ma ga sabb pont ján,
egy sze rény dom bocs kán.

Cseh Vik tor / Ben nem Élô Ere det

Tóth Klá ri

Tóth Klá ri, a Sal gó tar já ni Zsi dó
Hit köz ség el nö ke át ad ta lel két az
Örök ké va ló nak. Mély sé ge sen le -
súj tó ez a hír. Is mét eg  gyel ke ve -
seb ben va gyunk, is mét egy olyan
sze mé lyi ség tá vo zott kö zü lünk,
aki nek éle te, a köz ügye ink hez va ló
hoz zá ál lá sa pél da ér té kû le het va -
la men  nyi ünk szá má ra.

Tóth Klá ri min dig part ner volt
temetôink meg men té sé ben, min dig
áll ha ta to san, ön zet le nül kép vi sel te
kö zös ügyün ket, min dig ott volt,
ahol len nie kel lett, és min dig
elérhetônek bi zo nyult azok szá má ra,
akik a se gít sé gét igé nyel ték.

Óri á si sze re pe volt ab ban, hogy a
sal gó tar já ni temetônk a vá ros épí té -
sze ti és mû vé sze ti örök sé gé nek mind
a mai na pig el is mert ré sze. Mun ká ját
ugyan ak kor pél dát lan sze rény ség gel
lát ta el – épp a sze rény sé ge aka dá -
lyoz ta ab ban is, hogy a rang lét rán
fel jebb lép jen: hi á ba buz dí tot tuk töb -
ben is, ne met mon dott ar ra, hogy
meg mé res se ma gát a Mazsihisz al el -
nö ki poszt já ért foly ta tott ver sen gés -
ben. Tóth Klá ri éle te tel jes ér té kû
volt. Éle tét szol gá lat nak te kin tet te, s
ha van az Örök ké va ló nak tetszô élet,
ak kor az övé bi zo nyo san olyan volt.

Mi a ma gunk sze rény esz kö ze i vel e
szol gá lat tal te li, gaz dag élet elôtt az -
zal tu dunk tisz te leg ni, hogy Klá rit a
Mazsihisz sa ját ha lott já nak te kin ti.
Ez, meg le het, for má lis gesz tus nak
tûn het, de nem az: azt je len ti, hogy
olyan sze mély tá vo zott el, aki kö zü -

lünk volt egy, akit a ré szünk nek te -
kin tet tünk.

Vi gasz ta lá sunk csak an  nyi le het,
hogy em lé ke va ló ban ve lünk ma rad,
mi ként az az ér ték is, ame lyet a sal -
gó tar já ni hit köz ség élén lét re ho zott.

Ta más Pé ter

Gerô Szand ra

Megrendítô köz le ményt tett köz -
zé a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le -
vél tár: meg halt Gerô Szand ra, a
le vél tár mun ka tár sa. Le gyen be -
köt ve lel ke az élet kö te lé ké be,
emlékébôl fa kad jon ál dás!

Szo mo rú an tu dat juk in téz mé -
nyünk ba rá ta i val, hogy ki vá ló kol lé -
gánk, Gerô Szand ra, le vél tá runk
mun ka tár sa vá rat la nul és el vi sel he -
tet le nül fi a ta lon el hunyt. Szand ra
ki vé te le sen sok ol da lú an kép zett, an -
go lul, hé be rül, jid di sül és né me tül
ol va só, pá rat lan szervezôkészségû
em ber volt, a Hé ber Egye te men, az
ORZSE-n és a CEU-n egy aránt 
ta nult.

Ké pes sé gei és is me re tei rend kí vül
szer te ága zó ak vol tak, örö möt je len -
tett és biz ton sá got is nyúj tott ve le
dol goz ni, ahogy jó volt ve le len ni is.
Ezer szál lal kötôdött hoz zánk, a ma -
gyar zsi dó kö zös ség hez. Em be ri
kva li tá sa i ról egyelôre csak meg ren -
dül ten hall gat ni va gyunk ké pe sek –
min den eset re na gyon sze ret tük ôt, és
so sem fe lejt jük el.

Le gyen ál dás az em lé ke, le gyen
be köt ve lel ke az élet kö te lé ké be.

Id. An tall Jó zsef és Henryk Slawik

Hit köz sé günk
ha lot tai

Az új el nök

Egy hôs „cukrosbácsi” Ti hany ból

Id. An tall Jó zsef len gyel ka to nák nak is se gí tett

An tall nem csak a ci vi lek és ka to nák
el lá tá sá ért fe lelt, ha nem to váb bi fel -
ada tá ul kap ta a len gyel ka to nák Ma -
gyar or szág ról va ló ki szök te té sét,
eva ku á ci ó ját, va la mint a len gyel el -
len ál lá si moz ga lom mal va ló kap cso -
lat tar tást is. A me ne kült ügyi kor -
mány biz tos ál do zat kész, lel ki is me re -
tes mun ká já nak köszönhetôen a
becs lé sek sze rint nagy já ból 50 ezer
len gyel ka to na tu dott Ma gyar or szág -
ról a szö vet sé ge sek különbözô tá -
masz pont ja i ra el jut ni.

An tall azon ban nem csak a ka to -
nák, de a ci vi lek sor sát is a szí vén vi -
sel te. A len gyel pol gá ri me ne kül tek
kö zött ren ge teg volt a tan kö te les
gyer mek, akik nek ta ní tá sát meg kel -
lett ol da ni. Ez a né met di rek tí vák
sze rint csak ele mi ok ta tás le he tett, a
kö zép fo kú és egye te mi szin tû kép -
zést a né met fél meg til tot ta. Balaton-
zamárdiban (Zamárdi 1932 és 1943
kö zöt ti ne ve) en nek el le né re mû kö -
dött egy len gyel gim ná zi um. Ami kor
azt né met nyo más ra be til tot ták, a kö -
zép fo kú ok ta tást An tall szer ve zé sé -
ben If jú sá gi Tá bor fedônév alatt
Balatonboglárra he lyez ték át.

A ta ní tás mel lett a di á kok nak kul -
tu rá lis és sport ren dez vé nye ket is
szer vez tek. A len gye le ken kí vül a
kor mány biz tos gon dos ko dott az or -
szág ba menekülô fran cia, olasz és
brit, va la mint orosz ha di fog lyok ról
is, és az utób bi a kat le szá mít va meg -
pró bál ta ôket is eva ku ál ni.

Id. An tall Jó zsef egy Mis kolc kö -
ze li len gyel me ne kült tá bor ban is -
mer ke dett meg a bal ol da li új ság író
és po li ti kus Henryk Slawikkal, akit
ma ga mel lé vett mun ka társ nak. Ve le
együtt mû köd ve öt ezer len gyel zsi dó
éle tét men tet te meg, több nyi re ha mis
do ku men tu mok ki ál lí tá sa ré vén,
ame lyek az ül dö zöt tek ka to li kus val -
lá sát iga zol ták. A me ne kül tek el rej -

té sé vel és eva ku á ci ó já val pár hu za -
mo san An tall részt vett a Kállay-kor-
mány bé ke ta po ga tó zá sa i ban is.

A hely zet 1944. már ci us 19-én,
Ma gyar or szág né met meg szál lá sá val
gyö ke re sen meg vál to zott. Az ezt
követô éj sza kán An tall Jó zsef ira to -
kat ége tett, majd a né met ba rát
Sztójay-kormány meg ala ku lá sa után
be nyúj tot ta le mon dá sát. Né hány hét -
tel késôbb a Ges ta po meg je lent a
csa lád som lói bir to kán, és le tar tóz -
tat ta a hi va ta lá ról le mon dott kor -
mány biz tost. Hor thy Mik lós kor -
mány zó nyo má sá ra 1944 ôszén sza -
ba don en ged ték. Éle tét va ló szí nû leg
az men tet te meg, hogy a Ges ta po ál -
tal már ko ráb ban el fo gott és meg kín -
zott Henryk Slawik baj tár si a san ki -
tar tott, és nem val lott el le ne.

An tall a há bo rú vé gét Veszp rém
me gyei bir to kán töl töt te csa lád já val,
majd 1945 ta va szán párt ja, a Füg get -
len Kis gaz da párt szí ne i ben, késôbb a
párt igaz ga tó ja ként be kap cso ló dott a
po li ti kai élet be, mi köz ben a Ma gyar
Vö rös ke reszt el nö ki tisz tét is be töl -
töt te. A kom mu nis ta ha ta lom át vé tel
után le vál tot ták a Ma gyar Vö rös ke -
reszt élérôl, de or szág gyû lé si man dá -
tu mát 1953-ig meg tart hat ta.

Az 1974-ben el hunyt id. An tall Jó -
zse fet 1989-ben a Holokauszt Ál do -
za ta i nak és Hôseinek Iz ra e li Em lék -
ha tó sá ga, a Jad Vasem posz tu musz
Vi lág Iga za cím mel tün tet te ki az el -
eset tek nek és az ül dö zöt tek nek a há -
bo rú éve i ben nyúj tott hu ma ni tá ri us
se gít sé gé ért.

dön tött a tag ság. A ví ru sos idôszak
mi att a biz ton sá gi pro to koll be tar tá sa
mel lett sze mé lyes és le vél sza va zás ra
is lehetôség volt.

A ta gok 67%-a nyil vá ní tot ta ki vé -
le mé nyét. A tit kos sza va zá son 3 ér -
vény te len sza va zat mel lett a vok sok
80%-át Virágh Ju dit, 12,5%-át dr.
Temesváry Ti bor kap ta.

En nek fé nyé ben az új el nök
Virágh Ju dit. Az elöl já ró ság je len
lévô tag ja i nak egy ön te tû sza va za ta
alap ján dr. Temesváry Ti bor el nök -
he lyet tes ként, Bajzik Csa ba al el -
nök ként se gí ti mun ká ját, amit a tag -
ság a következô köz gyû lé sen
megerôsíthet.
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Nor vég ál la mi mé dia:
húsvéti-pészachi rejt vény egy

kis vér vád dal
Az NRK nor vég ál la mi rá dió- és té vé -

csa tor na weboldalára egy rejt vény ke -
rült föl hús vét és peszách al kal má ból.

A nyol ca dik kér dés egy egé szen kü lön le -
ges kenyérrôl szólt, és a ke zé ben ma ceszt
tar tó kis fiú ké pé hez kap cso ló dott: Mi ben
volt kü lön le ges az a ke nyér, amit Jé zus és
ta nít vá nyai fo gyasz tot tak a peszáchi va cso -
rán? A résztvevôknek há rom vá laszt kí nál -
tak. A har ma dik így szólt: vért sü töt tek be -
le, ami nyil ván va ló uta lás a vér vád ra, mely
sze rint a zsi dók ke resz tény gyer me kek vé -
rét hasz nál ják a ma cesz sü té sé hez.

A Twitteren re a gá lók több sé ge egyet ér -
tett ab ban, hogy az NRK vér vá dat idézô
kér dé se mér he tet le nül vis  sza ta szí tó.
Conrad Myrland, az Iz ra elt tá mo ga tó Med Israel for fred (MIFF) szer ve zet
ve zér igaz ga tó ja ki je len tet te: úgy lát szik, az NRK hús vé ti já té ká val azt akar ta
tesz tel ni, men  nyi en hisz nek az an ti sze mi ta ös  sze es kü vés-el mé le tek ben.

Feb ru ár ban az ál la mi csa tor nát bí rá lat ér te a nor vé gi ai zsi dó kö zös ség
részérôl, mi u tán az NRK P13 rá dió adá sa an ti sze mi ta ti rá dá ba tor kol lott: a
mûsorvezetô ki je len tet te, hogy az iz ra e li ol tá si kam pány si ke rét lát va majd -
nem azt kí ván ta, hogy a vak ci na ne le gyen ha tá sos.

Algemeiner – Bassa Lász ló / Szom bat

V. Na szá lyi Már tá val, az I. ke rü -
let pol gár mes te ré vel be szél get tünk.

– Tud-e új in for má ci ó val szol gál -
ni a 4-5 m mé lyen fekvô zsi na gó ga
fel szín re jut ta tá sá val kap cso lat -
ban?

– Az 1461-ben épült zsi na gó ga ma -
rad vá nya i ra Zolnay Lász ló ré gész
1964-ben vé let le nül ta lált rá. A fel tá -
rást ak kor az Ál la mi Egy ház ügyi Hi -
va tal nem en ge dé lyez te, ezért a ro mo -
kat szak sze rû en vis  sza te met ték.

A Bu da vá ri Ön kor mány zat részérôl
el kö te le zet tek va gyunk ab ban, hogy
az el te me tett temp lo mot, ezt az egé -
szen egye dül ál ló és rend kí vü li kul tu -
rá lis örök sé get fel tár juk és be mu tas -
suk. Ezért ta valy ja nu ár ban ös  sze hív -
tunk egy ke rek asz tal-be szél ge tést,
ame lyen egyez tet tünk a pro jekt ben
szereplô va la men  nyi ci vil és szak mai
szer ve zet tel.

No vem ber ben a szak em be rek a
hely szí nen, az ása tást le zá ró be ton fö -
dé mek fel eme lé se után meg kezd ték
az egyik ol dal só be já rat meg kö ze lí té -
sét. Két na pig tar tot tak a mun ká la tok,
a má so dik na pon a ré gész szakértôk a
ko ráb bi ása tá si ada tok, a különbözô
raj zok és fo tók alap ján meg ha tá roz ták
a le het sé ges késôbbi ása tás és fel tá rás
te rü le tét. Az elôre egyez te tett me net -
rend sze rint 2021 elsô ne gyed év ében
el ké szül a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul -
mány, amely nek alap ján besze-
rezhetôk a különbözô ha tó sá gi en ge -
dé lyek, és megkezdôdhet az ása tás. A
fel tá rá si mun ká la to kat a Bu da vá ri Ön -
kor mány zat vé gez te ti, a Bu da pes ti
Tör té ne ti Mú ze um pe dig a le let men -
tést, a le let vé del met és a fo lya ma tos
ré gé sze ti szakértôi fel ügye le tet biz to -
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„Bo tok és kö vek el tör he tik cson -
to mat, de a sza vak nem fáj nak” –
szól az an gol gyer mek mon dó ka, de
legkésôbb felnôtt fej jel rá kell döb -
ben jünk, hogy ez egy ál ta lán nincs
így. A sza vak bán tó ere je leg in -
kább a te le fon könyv vel történô
pü fö lés hez ha son la tos: külsérelmi
nyo mot ugyan nem hagy, ám az ál -
do zat mé lyen, a bôre alatt na gyon
is meg szen ve di azo kat. És míg a te -
le fon köny ve ket mos tan ra meg ha -
lad ta (val la tó szo bák mé lyé re
szám ûz te?) a tech no ló gia, a ki -
mon dott szó azok ban az idôkben,
ami kor ér zé se in ket több nyi re rö -
vid chat-üzenetekben ero dál juk,
még in kább felértékelôdött.

Más kor a csend rom bol. A tit ko ló -
zás, az el hall ga tás akár ge ne rá ci ó kon
átívelô tra u má kat szül, oly kor rep ro -
du kál ja a múl tat. A mér ges em ber
bûn ba kot ke res, ha pe dig egy élet re
meg ta lál ja, sa ját ma ga ugyan célt ér,
az erôvel hely ben tar tott eg zisz ten ci -
á lis irány tût a tár sa da lom vi szont
min den képp meg szen ve di. A ki re -
kesz tés, a gyû lö let az tán a po li ti kai
ma ni pu lá ció ha tá sá ra kön  nyen for -
mál ha tó vá vá lik; a rom bo lás sza bad -
sá ga ide ig-órá ig fe led te ti a lel ki bi -
zony ta lan ság ér zet szé gye nét, hogy
az tán az élet igen lés konst ruk ti vi tá sá -
nak hí ján ment he tet le nül ös  sze omol -
jon. Egyén és rend szer, amíg külsô
el len ség gel szem ben táp lált ko hé zió
men tén ren de zi sor sát, har ci üzem -
mód ban ké pes csak lé tez ni. A har cos
pe dig el vesz ti men tá lis tér lá tá sát,
pré dá já nak le te rí té se lesz egyet len
cél ja. Irá nyít ha tó vá vá lik.

A pré da je len eset ben pe dig nem
más, mint egy ki csi zsi dó as  szony,
aki New York-i pol gá ri la ká sá nak
ka na pé ján ül dö gél ki lenc ven egy né -
hány éve sen. Van ne ve is, Il di nek
hív ják, meg Lujzinak, eset leg Katie-
re vagy Evára ho no sít ta tott, és nem
átall ja azt ál lí ta ni, hogy a holokauszt
meg tör tént, rá adá sul ve le, a csa lád já -
val, kar mo lá sai pe dig ott fut nak mé -
lyen, ahogy em le get tük, a bôre alatt.
Mos tan ra az ol va só ta lán be le fá radt,
hogy evi den ci á kat szaj kó zok, de
2012-ben az ame ri kai Nép sza va új -
ság író ja, Bartus Lász ló sa ját New
York-i utam kor, mi köz ben a JFK
reptérrôl fu va ro zott a City be, Ma -
gyar or szá got ki csi, ras  szis ta or szág -
ként jel le mez te, és – mély sé ges tisz -
te let a ki vé tel nek, de – saj nos nem
min den eset ben té ve dett. Ezért hi á -
nyoz nak a Hermann Il di fo tog rá fus
ál tal ös  sze gyûj tött tör té ne tek itt hon -
ról, ezért hi ány zik igaz sá guk el fo ga -
dá sa, nyi tott meg élé se.

A ti zen négy túlélô tör té ne tét
elôször a ré gi In dex kö zöl te le még
2018-ban, a Scolar Ki adó jó vol tá ból
pe dig egy kö tet ben ve het jük most
kéz be. Jó, jó, hát meg öl tek biz tos pár

Hermann Il di: Hi ány zó tör té ne tek –
New York-i ma gyar zsi dók tör té ne tei

em bert, de biz tos nem an  nyit, mint
amen  nyit ál lí ta nak – ilyet is hal lot -
tam, és nem tu dom el dön te ni, hogy a
sza vak mö göt ti ér zé ket len ség dü hít-
e job ban, vagy hogy eset leg há rom -
mil lió zsi dót meg öl ni rend ben lett
vol na-e a hat he lyett. Dü hös va gyok
azo kért, akik a sze mem be fúr ják a te -
kin te tü ket Hermann Il di ké pe in ke -
resz tül, pe dig ôk nem dührôl, ha nem
az életrôl szól nak, amit ret te ne tes vi -
szon tag sá gok el le né re, azo kon túl-
nôve több-ke ve sebb si ker rel vis  sza -
sze rez tek. Be szá mo ló ik a ha lál lal
szem be ni élet da cát hor doz zák,
sérelmeikbôl ko nok aka rás sar ja -
dzott, ami még min dig erôs, még
min dig nö vek szik. Felidézésüktôl
nem csök ken a ve lük szem ben el kö -
ve tett bû nök sú lya, mint ahogy az át -
élt bor zal mak sem vál nak sem mis sé.
Em lé kez ni még is kö te les sé günk, és
hin ni a rossz lé te zé sé ben, hogy az ne
kö vet kez zen be új ra.

Szi por ká zó, mû velt fér fi ak és nôk
me sél nek száz, a hét köz na pi sá got
mû vé szi en be mu ta tó kép pel kí sért
ol da lon; szebb pá ro sí tást el sem tud -
nék kép zel ni. Fáj a vi lág, amit nem
elôször ugyan, de ál ta luk meg is me -
rek, de azt, hogy meg oszt ják em lé ke -
i ket, min den nél fon to sabb nak ér zem.
Ta lán azért, mert ne kem is el ve szett
tör té ne tem. Nagy apám mun ka szol -
gá la tos volt, va la hol a Du na mel lett
dol go zott, míg egy nap szök ni nem
pró bált. A tá bo ri csendôrök, akik nek
min den szö ke vényt azon nal és
kötelezô jel leg gel le kel lett lôniük,
el kap ták. In du lás a fo lyó mel lé – ló -
dí tott egyet a csendôr nagy apá mon,
és ahogy ment be fe lé a víz be, hal lot -
ta, amint leendô kivégzôje fel húz ta a
pus ká ját. Nem ma radt mit ten ni, hát
ne ki állt fü työ rész ni a Csárdáskirály-
nôt: Haj má si Pé ter, Haj má si Pál, a

ba ro mé ter esôre áll... Bal la gott nyu -
god tan, cso szo gott be fe lé, egy szer
csak azt mond ja a csendôr: Az anyád
szent sé git, ha ilyen jó ked ved van,
eridj a cso dá ba! Nagy apám azt hit te,
szó ra koz nak ve le, majd meg kap ja a
go lyót a há tá ba pár mé ter rel késôbb,
de el in dult ki fe lé, el a veszélytôl.
Az tán nem jött az a go lyó. Bi zo nyá -
ra va la ki más nak tar to gat ták.

Forrai Márton/ekultura

A bu da vá ri zsi na gó ga sor sá ról

sít ja. Ezt követôen megkezdôdhet a
hely szín vég le ges ki ala kí tás ról szó ló
ter ve zé si mun ka. Dön te ni kell ar ról,
ho gyan lesz megközelíthetô és lá to -
gat ha tó a nagy zsi na gó ga. 

– Mi lyen fel adat há rul mindebbôl
a ke rü let ve ze té sé re?

– Mint em lí tet tem, az ása tást és a
ré gé sze ti fel tá rást az I. ke rü le ti ön kor -
mány zat vé gez te ti el. Az idei évi bü -
dzsé be be ter vez tük az elôkészítô
mun kák költ sé ge it, a to váb bi ak ról
még nincs dön tés. El kö te le zet tek va -
gyunk ab ban, hogy e mun ká ban a Bu -
da vá ri Ön kor mány zat részt ve gyen,
de a végsô ki ala kí tás anya gi ter he it
egye dül nem tud juk vál lal ni. Bí zunk
azon ban ab ban, hogy rész ben pá lyá -
za ti for rás ból, rész ben ada ko zás ból,
ado má nyok ból – az ön kor mány zat tá -
mo ga tá sá ból is – ös  sze jön a ki ala kí -
tás hoz elegendô anya gi for rás.

– Mi lyen ér zé sek töl tik el, ha a
Tán csics Mi hály ut ca föld alat ti
kin csé re gon dol, s ar ra, hogy ki csit
tör té nel met ír hat nak azok, akik eb -
ben részt vál lal nak?

– A fel tá rás nak szim bo li ku san is
szám ta lan ré te ge van. Hal lat la nul iz -
gal mas, hogy a lá bunk alatt ek ko ra
kincs van, hogy a kö zép ko ri Bu dai
Vár éle té nek egy da rab ja tá rul hat
nem so ká ra elénk. Fon tos nak tar tom
en nek a ki vé te les mû em lék nek a be -
mu ta tá sát, hogy mi nél pon to sab ban és
mi nél több nézôpontból is mer hes sük
meg a múl tat. 

A 21. szá zad egyik leg fon to sabb
fel ada ta, hogy új ra ér tel mez ze a múl -
tat, hogy tár sa dal mi szin ten el kezd -
jünk ki lá bal ni a fel dol go zat lan vagy
hi á nyo san fel dol go zott tár sa dal mi tra -
u má ink ból. Ezért is ál lí tot tuk fel ta -
valy feb ru ár ban az I.–II.–XII. ke rü let
együtt mû kö dé sé ben az Ostrom75 ki -
ál lí tást, amely a sze mé lyes tör té ne lem
irá nyá ból kö ze lí tet te meg a má ig sok
fe szült sé get hor do zó év for du lót, vagy
em lít het ném a Trianon100 ese mény -
so ro za tot, amely a tör té nel mi ese mé -
nye ket a ma guk ös  sze tett sé gé ben
igye ke zett meg mu tat ni. A kö zép ko ri
zsi na gó ga fel tá rá sa, a kö zép ko ri vá ri
zsi dó kö zös ség éle té nek és sor sá nak
be mu ta tá sa eb be a sor ba il lesz ke dik.
Jó ér zés részt ven ni eb ben a mun ká -
ban.

Gál Ju li

V. Na szá lyi Már ta
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Kutatásom tárgyát a véletlen kínálta szá-
momra. Baráti kirándulást tettem
Délnyugat-Dunántúlon, s útba ejtettük
Ladot, ahol az egyik ismerôsöm a gyerekko-
rát töltötte, pontosabban a Hoyos Miksa-
kastélyt és parkját, mivel az apja ott volt
erdész az 1950–1960-as években. Az ismerô-
söm emlékezett rá, hogy a parkban gyerek-
ként látott egy zsidó temetôt.

Kerestük és megtaláltuk a helyet, ahol három
sírkô van: egy régebbi, alig olvasható héber
feliratú, valamint egy álló és egy fekvô sírkô
héber és magyar felirattal. A fekvô kô magyar
vésett szövege jól olvasható:

ITT NYUGSZIK
KREMZIR MOZSES

ORVOSTUDOR
SZÜLETETT 1812IKI OKTÓBER 1-ÉN

ELHALT 1862IKI NOVEMBER 7-ÉN

Béke hamvainak!
A Google keresôvel hamar ráakadtam arra,

hogy Kremzir Mózes nevét és doktori disszer-
tációját a néprajzosok, nyelvészek, orvostörté-
nészek is emlegetik, hivatkoznak rá az 1870-es
évektôl kezdve. Ekkor kezdett érdekelni, hogy
kinek a sírkövére bukkantunk. (A harmadik
sírkô Kremzir Mózes családtagjáé, feltehetôen
az édesanyjáé, aki szintén 1862-ben halt meg,
fél évvel korábban, 72 évesen.) Hazatérve ala-
posabb kutatásba kezdtem, részben annak hatá-
sára, hogy a további keresés Szinnyei József
Magyar írók élete és munkái címû könyvét
hozta be az Arcanum oldalán. Ez a következôt
írja:

Kremzir Mózes,
orvosdoktor ladi (Somogym.) származású.
Munkája: Orvostudori értekezés. Némely

magyar népgyógyszerek biráló vizsgálata.
Pest, 1837. (Latin czimmel is.)

Rupp Beszéd, 160. l. (Neve Kremsirnak
irva).

Szinnyei Könyvészete.
A kutatásom ezután már az Arcanum adatbá-

zisában folytatódott, és Kremzir Mózes szemé-
lyére irányult, akinek 1837-ben írt és kiadott
orvosi disszertációját sok helyen emlegetik. Az
egyik fontos találat az volt, amelyben magáról
a szerzôrôl jegyezte meg Bugyi Balázs 1979-
ben:

„A Somogy megyei Ladból származó
Kremzir Mózes – akinek életrajzát és tevé-
kenységét nem ismerjük – a pesti tudomány-

Bér ci György éle te és élet mû ve
mu tat ja, men  nyi re ös  sze fo nó dott a
ki vé te les te het sé gû ma gyar or vos-
tu dós éle te a tör té ne lem mel és a
po li ti ká val a 20. szá zad ban.

A vi lág hí rû se bész pro fes  szor
1921. már ci us 14-én szü le tett Sze ge -
den. Is ko lá it Bécs ben kezd te, 1922-
tôl itt élt csa lád ja a ze ne bû vö le té -
ben: nagy ap ja ka to na ze ne kar kar -
mes te re volt, ap ja a Bé csi Fil har mo -
ni kus Ze ne kar ban ját szott. Az Auszt -
ri á ban egy re erôsödô an ti sze mi tiz -
mus mi att 1937-ben vis  sza köl töz tek
Ma gyar or szág ra. Itt azon ban ál la mi
gim ná zi um ba nem vet ték fel, a ma -
gán kéz ben lévô zsi dó gim ná zi um ta -
ní tá si költ sé ge it ma ga ke res te meg,
min den es te ko csit mo sott, ben zint
tan kolt, ola jat cse rélt. Egye tem re
nem me he tett az ak ko ri tör vé nyek
mi att, így mû sze rész ta nonc lett,
majd két évig mû sze rész se géd ként
dol go zott. Kéz ügyes sé ge és tech ni -
kai ta lá lé kony sá ga so kat fejlôdött
ek kor, késôbb, az új or vo si mû sze rek
ki ala kí tá sa kor jó hasz nát vet te if jú -
ko ri ta pasz ta la ta i nak.

Kilencszáznegyvenkettôben Bér cit
be hív ták mun ka szol gá lat ra. A
következô két évet a ro mán ha tár kö -
ze lé ben lét re ho zott mun ka tá bor ban,
em ber te len kö rül mé nyek kö zött töl -
töt te, éhez ve.

Az ott lévôknek sem mi lyen kap -
cso la tuk nem volt a kül vi lág gal, nem
tud tak sem a sztá ling rá di csa tá ról,
sem a szö vet sé ge sek nor man di ai
part ra szál lá sá ról. 1944 jú ni u sá ban
hir te len vo nat ra tet ték a mun ka szol -
gá la to so kat – né met or szá gi kon cent -
rá ci ós tá bor volt az úti cél. A vo nat
meg állt Bu da pes ten. A Ke le ti pá lya -
ud vart ép pen ek kor ér te bom ba tá ma -
dás, az ôrök me ne kül tek. Bér ci
György így meg tu dott szök ni. Be -
kap cso ló dott az el len ál lá si moz ga -
lom ba. A sváj ci kö vet ség pin cé jé ben
Carl Lutz kon zul jó vá ha gyá sá val ma -

ga is gyár tot ta a ha mis szü le té si iga -
zol vá nyo kat és a kü lön fé le en ge dé -
lye ket. Egy al ka lom mal kü lö nös bá -
tor ság ról tett ta nú bi zony sá got. A ha -
mis ira tok ké szí té sé hez szük ség volt
az As to ria szál ló ban ál lo má so zó Ges -
ta po-köz pont új pe csét jé re. Egy be -
épí tett ma gyar rendôr el ron tot ta a
szál ló te le fon vo na lát. Rö vid del
késôbb meg je lent telefonszerelôként
Bér ci György, és mi köz ben „meg ja -
ví tot ta” a te le fon vo na lat, si ke rült má -
so la tot ké szí te nie a fon tos pecsétrôl.

Az tán Bu da pes ten fog ta el ôt az ut -
cán egy szov jet ka to na. A ma gyar fiú
szer zett Ultraseptylt a ka to ná nak,
aki ezért há lá ból el en ged te.

Bér ci 1945-ben kezd te meg or vo si
ta nul má nya it szülôvárosában, a Sze -
ge di Egye te men. Ki vá ló pro fes  szo -
rok ta ní tot ták, Szent-Györ gyi nél is
vizs gá zott, 1950-ben a leg ma ga sabb
minôsítéssel szer zett or vo si dip lo -
mát. A Sze ge di Egye tem Se bé sze ti
Kli ni ká ján ka pott ál lást, lel ke sen él te
a szak or vos je löl tek éle tét – nem csak
a mûtôben, ha nem a kí sér le ti ku ta tó -
mun ká ban is je les ke dett. 1952-ben
azon ban tör tént va la mi, ami meg ha -
tá roz ta to váb bi éle tét. Egy es te be jött
a kli ni ká ra egy fér fi, az ügye le tes
Bér ci dok tor el lát ta al kar tö ré sét,
majd ha za akar ta kül de ni – ezen a
be teg fel há bo ro dott: „Te kis fa sisz -
ta!” – ki ál tot ta az or vos nak, akit
más nap el tá vo lí tot tak a kli ni ká ról.
Ugyan is a be teg fon tos elv társ volt, a
nagy ha tal mú kom mu nis ta vezetô,
Gerô Ernô fe le sé gé nek kö ze li „jó ba -
rát ja”. A fi a tal se bész ez után se hol
sem ka pott ál lást Sze ge den, még a
sza lá mi gyár ba sem vet ték fel.

Eb ben a hely zet ben ka pott hí vást
Bo risz Petrovszkij orosz se bész pro -
fes  szor tól, aki ak kor az egyik bu da -
pes ti se bé sze ti kli ni kát ve zet te. Ol -
vas ta ugyan is Bér ci dok tor kí sér le ti
mun ká ját, és sze ret te vol na ve le
foly tat ni a ku ta tó mun kát. Meg lep ve

hal lot ta, hogy a te het sé ges fi a tal
dok tor mi lyen hely zet be ke rült. A
se bész nek ô szer zett ál lást Bu da pes -
ten, az Orvostovábbképzô In té zet se -
bé sze ti osz tá lyán. Bér ci György éle -
tét meg ha tá ro zó ese mény volt az öt -
ven ha tos for ra da lom so rán a Par la -
ment nél meg se be sül tek tö me gé nek
mû tét so ro za ta. Fo lya ma to san ope -
rált, de ha mar el fo gyott a vér, az in -
fú zi ós ol dat, a gyógy szer, a kesz tyû,
a köt szer. Késôbb mun ka he lyén ki -
nyi tot ták a párt iro dát, ol vas hat ta a
mûtôsnôk és or vos kol lé gái el le ne
irá nyu ló fel je len té se it: re ak ci ós vic -
ce ket me sél mû tét alatt.

Ezek után már nem volt ma ra dá sa,
no vem ber vé gén Auszt ri á ba emig -
rált, on nan Ro cke fel ler -ösz tön díj jal
ha jó zott csa lád já val Auszt rá li á ba. A
hos  szú úton, már az In di ai-óce á non
az egyik utas he veny vak bél gyul la -
dást ka pott. A ha jó or vos nem volt
se bész, így Bér ci dok tor vé gez te el a
mû té tet, amely után éve kig ka pott
ka rá csony kor üdvözlô ké pes la pot az
ope rált betegtôl.

Auszt rá li á ban egy kli ni ka la bo ra -
tó ri u má ban ka pott as  szisz ten si ál lást
– amíg meg ta nul an go lul.

Ez után már se bész ként dol goz ha -
tott. 1962-ben óri á si hír jár ta be az
or vos vi lá got. Ge or ge Ber ci (ek kor
már ezt a ne vet hasz nál ta) mi ni a tûr
te le ví zi ós ka me rát ál lí tott elô, 
amellyel lát ni le he tett mû tét köz ben
egy élô em ber has üreg ének fel épí té -
sét. Pá lya fu tá sa az Egye sült Ál la -
mok ban foly ta tó dott. Ott azon ban
sen ki nem ope rál hat, aki nek nincs
ame ri kai szak or vo si bi zo nyít vá nya.
Ezért Bér ci az egyik egye te men mint
se bész re zi dens dol go zott, a má sik
or vos egye te men ugyan ak kor – ta ní -
tott! Köz ben ven dég pro fes  szor volt
Svéd or szág ban és Ang li á ban.

Los An ge les ben, a Ka li for ni ai
Egye tem Cedars-Sinai Kór há zá ban
1967-tôl dol go zik, az en do szkó pos

Se bész a for ra da lom ban

Bol dog 100. szü le tés na pot, dr. Bér ci György! Fo tó: Cedars-Sinai

és az ex pe ri men tá lis se bé szet pro -
fesszo ra. Tu do má nyos, kí sér le ti
mun kás sá ga rend kí vül gaz dag. Több
száz ra tehetô a vi lág min den tá ján el -
hang zott elôadásainak, va la mint tu -
do má nyos köz le mé nye i nek a szá ma.
Sok mû ve mérföldkô a se bé szet tör -
té ne té ben. Kü lö nös jelentôségû in -
no va tív te vé keny sé ge a mo dern mû -
té ti el já rá sok meg ha tá ro zó te rü le tén:
a mi ni má li san invazív se bé szet, a
laparoszkópos tech ni ka ki ala kí tá sá -
ban, fej lesz té sé ben, ok ta tá sá ban.
Szá mos mû szer vi se li ne vét.

Az Egye sült Ál la mok egye te me in
az a szo kás, hogy egy-egy ka ted rát
hí res egyéniségrôl ne vez nek el, így
jött lét re a Mi ni má li san Invazív Se -
bé szet Ge or ge Ber ci Tisz te le té re Los
An ge les ben.

2011-ben meg kap ta a het ven hét -
ezer ta got képviselô American Col-
lege of Surgeons leg na gyobb el is me -
ré sét, a Ja cob son Innovation
Awardot.

Emig rá ci ó ja után elôször 1985-
ben lá to gat ha tott ha za, az óta is fo -
lya ma to san tá mo gat ja szám ta lan
mó don a ma gyar se bé sze ket.

Ne vé hez fûzôdik az elsô ma gyar or -
szá gi laparoszkópos epe se bé sze ti
mû tét lét re jöt te, továbbképzô
elôadások szer ve zé se, ta nul mány -
utak meg te rem té se.

A Sem mel we is Egye tem – amely -
nek se bé sze ti gya kor ló köz pont ja a
vi lág hí rû pro fes  szor ne vét vi se li –
mun kás sá ga el is me ré se ként Doctor
Honoris Causa cím mel ru ház ta fel, a
Ma gyar Se bész Tár sa ság tisz te le ti
tag já vá vá lasz tot ta.

Ge or ge Ber ci pro fes  szor büsz ke
ma gyar sá gá ra – nem csak
kiemelkedô se bész, ha nem vég te le -
nül sze rény, jó hu mo rú, segítôkész
egyé ni ség is. Egy kong res  szu son
nem tud úgy vé gig men ni a fo lyo són,
hogy ne len ne né hány ked ves sza va a
vi lág min den tá jé ká ról ös  sze se reg lett
résztvevôkhöz. Az új mód sze rek
irán ti fo gé kony sá ga kü lön le ges em -
pá ti á val és hu má num mal pá ro sul.

Je len leg szá za dik élet év ében Los
An ge les ben a karanténvilágban is
lenyûgözô ak ti vi tás sal dol go zik: a
na pok ban je le nik meg új köny ve, va -
la mint szer ve zi, hogy ha zá já ba ke -
rül jön egy új, ál ta la szer kesz tett mû -
té ti rend szer, amely nek se gít sé gé vel
még pon to sab ban le het ope rál ni.
Szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján
azt kí ván juk, foly tas sa jó erôben,
egész ség ben mun ká ját, mielôbb lá to -
gas son ha za, hoz zánk: szük sé günk
van böl cses sé gé re.
(A szerzô egye te mi ta nár a Sem mel -
we is Egye te men.)

Sán dor Jó zsef / Ma gyar Nem zet

Kremzir Mó zes, aki nek ed dig csak ne ve volt

Kremzir Mó zes sír kö ve

egyetem orvostudományi karán 1837-ben írta
meg és nyomtatta ki Beimel pesti nyomdájának
betûivel Némely magyar népgyógyszerek bírá-
ló vizsgálású, 16 oldalnyi terjedelmû doktori
disszertációját. Ünnepélyes körülmények
között »védte meg«. Ennek az értekezésnek a
bemutatása annál kívánatosabb, mert jó átte-
kintést nyújt a korabeli népi gyógyászatról.”
(313. o.) Hoppál Mihály és Törô László is
hasonlóképpen nyilatkoztak 1975-ben Népi
gyógyítás Magyarországon címû cikkükben.

Az utóbbi években a nyelvészek is felfedez-
ték a maguk számára, többek között Keszler
Borbála a Magyar Orvosi Nyelvben megjelent
írásában (2012).

A kiemelt részek tovább ösztönöztek arra,
hogy az Arcanumban keressek. A
Kremzir/Kremsier/Kremsir névváltozatokra
történelemmel foglalkozó oldalak jelentek
meg: Kremzir Mózes lakhelyével és a szabad-
ságharc alatti tevékenységével kapcsolatos in-
formációk kerültek elô, mivel Hermann Róbert
a Zala Megyei Levéltárban végzett kutatásait
közölte, igaz, nem Kremzir Mózesrôl, hanem
Csány Lászlóról. A Zala megyei kormánybiz-
tos kiterjedt levelezésében, irataiban találtam
meg Kremzir Mózes fôorvosi kinevezését a
nagykanizsai kórház élére 1848 közepén:

125.
Nagykanizsa, 1848. augusztus 11.
Csány kinevezési rendelete
A Wasa-gyalogezered ezeredi orvosának,

Hirschberg orvostanár úrnak ajánlatára Kani-
zsán lakó Kremsir Moyses orvostudor a kani-
zsai központi kórházhoz fôorvosi minôségben
alkalmaztatik, és kineveztetik, mindazon járu-
lékokban és díjakban részesíttetvén, amelyek

ezen hivatallal a honvédseregnél rendszeresít-
ve vágynak.

Eredeti tisztázat. MOL OHB 1848:5984.
Alatta Hirschberg 1848. szeptember 2-án
Nagykanizsán kelt tanúsítványa arról, hogy
Kremsir szolgálatát szorgalommal látta el. Az
irat mellett Kremsir 1848. december 11-én az
OHB-hoz intézett kérvénye, amelyben kéri
állandó fôorvosi kinevezését, valamint
Hirschberg 1848. szept. 28-án és Cserfán
Sándor zalai kormánybiztos dec. 11-én kelt
bizonyítványai Kremsir számára. (176. o.)
[Hermann Róbert nagyon sok megemlített
emberrôl lábjegyzetben közöl információkat,
beszédes az, hogy Kremzir Mózes nevének
elôfordulásakor nem találunk semmit.]

Ugyanennek az évnek a végén Kremzir
Mózes a tábori kórház fôorvosi állását pályázza
meg (ez a fent említett december 11-i kérvény),
lelôhelye a Nagykanizsa és környéke 1848–49-
ben címû Okmánytár I. és II. kötete
(Hermann–Molnár, 2000). Más nagykanizsai
kiadványokból megtudtam, hogy Kremzir
Mózes a szabadságharc bukása után magánpra-
xist folytatott: Kremzir Mózes „szül. Lad
(Somogy megye), 37 éves, izr., nôtlen orvosse-
bész, tudor-szemész, szülészmester, Tud néme-
tül, magyarul, olaszul, latinul, franciául. 1846
óta lakik Nagykanizsán. Privát orvos, hivatala,
fizetése nincs.” A felsorolásból az is látszik,
hogy több területen is továbbképezte magát az
1837-es diploma óta. 1861-ben a nagykanizsai
életet bemutató könyv a nevesebb orvosok
között említette. Kezd tehát életrajza is lenni
annak, akinek eddig csak neve volt!

Kremzir Mózes halálának tényét a ladi sír-
kertben találjuk. A halál helyét és okát a szi-
getvári izraelita anyakönyv rögzíti: Barcson
halt meg 1862 novemberében, s az oka a
bejegyzés szerint Springkrankheit (legalábbis
ez a legvalószínûbb kiolvasása a német szó-
nak), tavaszi-nyári kullancsencephalitis, mely
állatról terjed emberekre, és súlyosabb esetek-
ben bénulásokat okoz.

S hogy miért ment Nagykanizsáról Barcsra?
A barcsi zsidóság jelentôs családja volt a
Kremzir família, s a nevezetes, vagyonalapító
Kremzir Károly (1818–1888) feltehetôen az
öccse Kremzir Mózesnek. Ezt a lehetséges
rokoni kapcsolatot Kremzir Károly halotti
anyakönyvi bejegyzése alapján gondolom,
ugyanis az ô születési helye is Lad (Németlad),
s idôben sincsenek túl messze egymástól (1812

és 1818). Kremzir Károly barcsi tevékenységé-
nek kezdetét 1846 körülre teszik, de a szárma-
zása ismeretlen (pl. a barcsi temetô honlapján a
nevesebb emberekhez fûzött információk alap-
ján, s ugyanezt idézi számtalan egyéb helyi
szakdolgozat, például Bátorfi Mária 2008-as
munkája).

A temetkezési hely meglétérôl mind a ladi
önkormányzat, mind a Mazsihisz tud (Vidéki
temetôk listája menüpontban olvasható), a
leírás pontos, de az, hogy egy nevezetesebb
ember sírja van ott, elkerülte a figyelmet idáig.
Hogy ki adta oda, kitôl vette bérbe a helyi zsi-
dóság vagy a Kremzir család a sírhelyet, azt
egyelôre nem tudom (a többi, Németladon
elhunyt izraelita vallású személyt rendszerint
Szigetváron temették el, ezzel mintegy családi
sírkert a németladi). Mindenesetre a kataszteri
térképen, mely 1865-ben készült Németladról,
jól látható a bekerített terület a kastélypark
végében. Ehhez a Mapire nyújtott segítséget.

A helyet rávetítettem a jelenlegi mûholdas
térképre, s a kettô együtt kiadja, hol van a nem
gondozott, elhagyott sírkert.

Az országútról könnyen megközelíthetô, s
ahogy Somogy megyében is számtalan példa
van az ilyen sírkertek rendbetételére, hátha
egyszer ez is elkészül, nem szaporítja az elha-
gyott temetôk számát, ahogy Ábrahám Vera
„Hol sírjaink domborulnak...” – Elhagyott
zsidó temetôk címû könyve sorolja (2006).

További kutatás tárgyát képezi: helytálló-e a
rokonsági feltételezésem, miszerint Kremzir
Mózes és Károly testvérek voltak; hol tanult
Kremzir Mózes a pesti egyetem elôtt; merre
járt a nagykanizsai letelepedés elôtt. Ugyan-
csak érdekes lehet Németlad zsidóságának tör-
ténete, a Kremzir család eredete, s hogy milyen
kapcsolatban álltak a Czindery családdal, akik
a kastélyt és a parkot birtokolták, a környék
földbirtokosai voltak. Kremzir a disszertáció
ajánlásában Czindery Lászlónak fejezi ki hálá-
ját, feltehetôen valamilyen támogatást megkö-
szönve/remélve. Ezekhez a kutatásokhoz is
biztosan sok segítséget nyújt az Arcanum adat-
bázisa.

Kremzir Mózes 181 évvel ezelôtt írt disszer-
tációja három tudományág számára hivatkozá-
si alap. Megérdemli, hogy az utókor tiszteleg-
jen elôtte, ha mással nem, legalább azzal, hogy
szerzôje életének megismerésével a név és a
dolgozat mögött az embert is látjuk.

Dede Éva / Múlt-kor
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A vi lág leg na gyobb zsi dó 
mú ze u ma nyílt meg Tel-Avivban

A tel-avi vi egye tem te rü le tén ta lál ha tó új mú ze um ban úgy me sé lik el a
zsi dók tör té ne tét, ahogy ko ráb ban so sem tet ték, a sok szí nû ség re és a kul -
tú rá ra he lyez ve a hang súlyt.

A száz mil lió dol lá ros (30 mil li árd fo rint) fel újí tás so rán a ko ráb bi Di asz pó -
ra ne vet is le cse rél ték, és a meg vál to zott in téz mény a Zsi dó Nép Mú ze u ma,
vagy rö vi debb vál to za tá ban a töb bes szám elsô sze mélyt jelentô Anu, az az Mi
lett. Az új el ne ve zést het ven ja vas lat kö zül vá lasz tot ták ki, ol vas ha tó az MTI
tu dó sí tá sá ban.

A fel újí tás költ sé ge i nek mint egy egy har ma dát az orosz–iz ra e li Leonid
Nevzlin egy ko ri olaj mág nás fe dez te a Nadav Foundation se gít sé gé vel. To váb -
bi 52 mil lió dol lárt más ame ri kai ado má nyo zók és ala pít vá nyok ad tak, 18 mil -
lió dol lárt pe dig az iz ra e li kor mány utalt át. A mú ze um igaz ga tó ta ná csá nak el -
nö ke Nevzlin lá nya, Iri na, aki Ju li Edelstein egész ség ügyi mi nisz ter fe le sé ge.

A ki ál lí tó te ret meg há rom szo roz ták, és így a vi lág leg na gyobb, 6690 négy -
zet mé te res zsi dó mú ze u má vá vált az in téz mény. A szem lé let is meg vál to zott,
a ré gi narratíva, a „pog rom tól pog ro mig” tar tó tragédiaelbeszélések he lyé be
a zsi dó ság nem zet kö zi, több fó ku szú és sok szí nû si ker tör té ne te lé pett, amely -
ben min den zsi dó meg ta lál hat ja a ma ga he lyét.

Tíz évig tar tó ter ve zés, majd négy éves épít ke zés elôzte meg a há rom eme -
le ten átívelô, gaz dag ál lan dó ki ál lí tás meg nyi tá sát. Elôdje, a Di asz pó ra Mú -
ze um 1978-ben tár ta ki ka pu it, és meg al ko tói szá má ra a leg fon to sabb ak kor a
né hány év ti zed del ko ráb ban meg sem mi sült zsi dó kö zös sé gek em lé ké nek
megôrzése volt.

Negy ven év el tel té vel azon ban vál toz tak a hang súly ok, az el tûnt ko rok ér -
té kei mel lett sok kal in kább a ma élô zsi dók kö zös sé gét ke res ték, mi köz ben a
kö zös narratíva lét re ho zá sa kor tisz te let re mél tó he lyet akar tak biz to sí ta ni a
kü lön fé le cso por tok, han gok, sa já tos sá gok szá má ra.

A legfelsôbb eme le ten ki emelt sze rep hez jut a kul tú ra, a zsi dók ön ki fe je zé -
sé nek szá mos mû vé szi te rü le te, s a hang súly a sok szí nû sé gen, va la mint a be-
és el fo ga dá son van a ke le ti és nyu ga ti, val lá sos és vi lá gi, ha gyo má nyos és for -
ma bon tó irá nyok kö zött.

A középsô eme le ten a zsi dó tör té ne lem 3000 évét kö vet he ti vé gig a lá to ga -
tó, amely ben egy zárt, fe ke te fa lú szo bát szen tel tek a holokausztnak. A föld -
szin ten a szom bat tal, a zsi dó nap tár ral és élet cik lus sal, va la mint ter mé sze te -
sen a Bib li á val fog lal koz nak, és ezek nek a nagy vi lág kul tú rá já val ki bon ta ko -
zott köl csön ha tá sá val.

Or to dox rab bi: 
jobb arab pár tok kal, 

mint val lás el le ne sek kel
Az iz ra e li 12-es té vé csa tor na ri port ja az askenázi ultraortodox Jáhádut

Hátorá párt spi ri tu á lis vezetôjét, Chájim Kanievsky rab bit idéz te, akit a
vá lasz tá sok kal kap cso lat ban kér dez tek, me lyek nem hoz tak döntô ered -
ményt.

Az arab pár tok kal va ló jobb ol da li kor mány ala kí tás for ga tó könyv ének
lehetôségére – ami re ko ráb ban még nem ke rült sor – a ri port sze rint a
következôképpen re a gált: „Ami a zsi dó ha gyo má nyok vé del mét il le ti, jobb,
ha az arab kö zös ség képviselôivel me gyünk, mint ha a bal ol dal képviselôi-
vel” – idé zi az ujkelet.live.

A csa tor na csak az idé ze tet tet te köz zé, fel vé tel nél kül, ami spe ku lá ci ó kat
in dí tott el a je len tés va ló di sá gá val és pon tos sá gá val kap cso lat ban, mi vel a 93
éves, kerekesszékes rab bi tól az utób bi évek ben rit kán hal la ni né hány szó nál
töb bet. En nek el le né re a csa tor na úgy vél te, Kanievsky iga zol ta ál lás pont ját,
az zal ér vel ve, hogy az arab iz ra e li tör vény ho zók ese té ben ke vés bé va ló szí nû,
hogy univerzalista esz mé ket nép sze rû sí te nek és „min den kit vi lá gi vá tesz -
nek”, mint a bal ol da li tör vény ho zók nál. Sôt, a rab bi ál lí tó lag azt mond ta,
hogy az ultraortodox képviselôk szá má ra is kön  nyebb együtt mû köd ni a kon -
zer va tív arab képviselôkkel szá mos kér dés ben, mint pél dá ul a val lás és a csa -
lá di ér té kek tisz te let ben tar tá sa, va la mint a kötelezô ka to nai szol gá lat.

A spe ku lá ci ó kat el osz lat va, Kanievsky rab bi hi va ta la a következô nyi lat ko -
za tot tet te köz zé: „A rab bit ar ról kér dez ték, hogy le het-e olyan kor mányt lét -
re hoz ni, amely az arab pár tok tá mo ga tá sá ra tá masz ko dik, szem ben a val lás el -
le nes pár tok tá mo ga tá sá val, és ô azt mond ta, jobb együtt mû köd ni azok kal,
akik tisz te lik a val lást és a zsi dó kat, mint a val lást üldözôkkel.”

Ol tás: 
te le fo non 

be szé lik rá 
az em be re ket
Olyan sok em bert ol tot tak be Iz -

ra el ben, hogy már te le fo non kell
rá be szél ni a kimaradtakat.

Míg már ci us ban na pi 80 ezer em -
ber kap ta meg a vak ci nát, a na pi át -
lag most már csak 6000 – el fogy tak
ugyan is azok, akik be akar ják ol tat ni
ma gu kat, egymillióan vi szont még
hi á nyoz nak a felnôttek kö zül.

Ami lyen ha tal mas len dü let tel in -
dult az ol tá si kam pány Iz ra el ben,
oly an  nyi ra la po so dott most el az ol -
tá si gör be. En nek oka, hogy akik be
akar ták ol tat ni ma gu kat, azok nagy
ré sze már meg tet te, so kan vi szont
még ki vár nak. Az egész ség ügyi dol -
go zók az utób bi idôben jobb hí ján
ol tás he lyett te le fo non pró bál ják rá -
be szél ni ôket, hogy ol tas sák be ma -
gu kat – ír ja a Ti mes of Israel.

Iz ra el ben már feb ru ár ban be volt
olt va a la kos ság fe le, nem sok kal
késôbb pe dig tu do má nyos kö rök ben
az lett a vi ta tár gya, va jon el ér ték-e
már a nyáj im mu ni tást.

Az ol tás döm ping feb ru ár kö ze pén
ér te el a ma xi mu mát, ami kor egy nap
alatt 83.280 em bert ol tot tak be. A
szám még min dig ma gas volt már ci -
us ban, ami kor át lag ban 45 ez ren
kap ták meg na pon ta a vak ci nát, az -
óta vi szont ro ha mo san csök kent.

En nek okai nem ab ban kere-
sendôk, hogy ne len ne elég vak ci -
na, vagy az ol tá si terv aka doz na,
ha nem ab ban, hogy egy sze rû en el -
fogy tak az em be rek. Azok, akik
pri o ri tás nak érez ték az ol tást, már
meg kap ták, most már azok jön -
nek, akik vo na kod nak.

Ôk vi szont egyelôre nem jön nek,
ép pen azért, mi vel ilyen-olyan okok -
ból fenn tar tá sa ik van nak. Az egész -
ség ügyi dol go zók emi att te le fo non
ke re sik meg ôket, és meg pró bál ják
rá be szél ni az ol tás ra.

Ed dig 5,24 mil lió iz ra e li kap ta
meg az elsô ol tást, míg tel jes kö rû -
en, az az két dó zis sal 4,79 mil li ó an
van nak be olt va. A 9,3 mil lió össz -
né pes ség hez ké pest azon ban ez
még min dig ke vés, a becs lé sek sze -
rint még leg alább 1 mil lió ol tás ra
jo go sult van.

A 90 év nél idôsebb iz ra e li ek kö zül
97,4%-nak volt meg leg alább egy ol -
tá sa. A 80–89 éve sek nél ez az arány
94,6%, a 70–79 éve sek nél 97,3%, a
60–69 éve sek nél 88,7%. Az öt ve nes,
negy ve nes, har min cas és hu szon éves
iz ra e li ek ese té ben ez 87,2%, 82,3%,
77,6% és 72,9%.

A tá vol ma ra dás nak szá mos oka le -
het: egy részt Iz ra el ben is ren ge teg
ol tás el le nes ál hír ter jed, így so kan
bi zal mat la nok a vak ci nák kal kap cso -
lat ban. Má sok val lá si meg fon to lás -
ból nem ol tat ják be ma gu kat: egyes

10 hét után ki je lent he tem, hogy
az Iz ra e li Vé del mi Erôk az elsô had -
se reg a vi lá gon, mely el ér te a nyáj -
im mu ni tást – kö zöl te Jichák
Turgeman vezérôrnagy, a had se -
reg Tech no ló gi ai és Lo gisz ti kai
Igaz ga tó sá gá nak vezetôje.

A ka to na ság mint egy 81 szá za lé ka
már vagy meg kap ta az ol tást, vagy
fel épült a betegségbôl. Már ci us vé -
gé re ha min den a terv sze rint ha lad,
ez az arány akár a 85 szá za lé kot is
el ér he ti – tet te hoz zá Turgeman.

A vezérôrnagy azt mond ta, hogy

Jichák Turgeman vezérôrnagy

ez a had se reg ben úgy ne ve zett nyáj -
im mu ni tást vagy kö zös sé gi im mu ni -
tást ered mé nyez, va gyis az adott po -
pu lá ció kellôen nagy ré sze vé dett
egy olyan be teg ség el len, amely már
nem ké pes szé les kör ben ter jed ni a
cso por ton be lül, ír ja tu dó sí tá sá ban az
ujkelet.live.

Az Iz ra e li Vé del mi Erôk egész ség -
ügyi fônöke, dr. Alon Glasberg
dan dár tá bor nok sze rint ez a nyáj im -
mu ni tás lehetôvé te szi a ka to na ság
szá má ra, hogy kö ze lebb ke rül jön a
nor mál mû kö dés hez, bár a csa pa tok -

or to dox zsi dók ha tá ro zot tan el len zik
az ol tást, míg má sok a peszách mi att
odáz ták el. Emel lett so kan nem akar -
tak az eset le ges mel lék ha tá sok tól
szen ved ni az ün ne pek alatt, így in -
kább még vár tak ve le. A szakértôk
ar ra szá mí ta nak, hogy a peszách után
is mét vissza tér az ol tá si kedv.

Ez zel szem ben az or szág arab la -
kos sá ga gyor san meg akar ta kap ni a
vak ci nát, mielôtt elkezdôdik a
ramadán, ugyan is a kö zös imák hoz és
a böjt utá ni va cso rák hoz jár vány hely -
zet ben el en ged he tet len az ol tott ság.

És bár most egy re in kább ürül -
nek az iz ra e li ol tó pon tok, ez ha -
mar meg vál toz hat, mi vel már
elôrehaladott fá zis ban van a Pfizer
azon ol tó anya gá nak a tesz te lé se,
amely a 12–16 éves kor osz tály nak
ké szül.

A gye re kek Iz ra el la kos sá gá nak
kö zel har ma dát te szik ki – há rom
izraelibôl egy 16 éven alu li. Az or -
szág már je lez te, hogy amint en ge dé -
lye zik a vak ci nát, az elsôk közt kez -
dik meg ve le a kis ko rú ak be ol tá sát.

Sze ret lek Ma gyar or szág

Rab bi Chájim Kanievsky Fo tó: Shlomi Cohen, Flash90
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A 12-es csa tor na ri port ját rö vid del azt megelôzôen ad ták le, hogy a Ra’am
el nö ke, Manszúr Abbász té vé ben köz ve tí tett hé ber nyel vû be szé dé ben ki fe -
jez te vá gyát a zsi dó és az arab kö zös ség szo ro sabb együtt mû kö dé se iránt. Az
iszlamista párt vezetôje nem konk re ti zál ta, ki vel mû köd ne együtt.

Mi vel sem Ben já min Netanjanu jobb ol da li blokk ja, sem az ôt le vál ta ni kí -
vá nó blokk nem ren del ke zik a 61 képviselôs mi ni má lis több ség gel, a kor -
mány ala kí tás hoz – ha nem lesz nek dezertôrök – mind két fél nek szük sé ge le -
het a két arab párt leg alább egyi ké nek bi zo nyos fo kú tá mo ga tá sá ra, ami nem
fel tét le nül je lent ko a lí ci ót, elképzelhetô a kor mány külsô tá mo ga tá sa is.

Szé les kör ben úgy vé lik, Abbász be szé de Netanjahu szélsôjobboldali szö -
vet sé ge se it pró bál ta meg nyer ni.

Itámár Ben-Gvir azon ban, a Val lá sos Ci o niz mus Párt szélsôséges Ocma
Jehudit frak ci ó já nak vezetôje – mely Netanjahu szö vet sé ge se – az elsôk kö -
zött ítél te el Abbász be szé dét, mond ván, a szép sza vak lep le mö gött egy gyil -
ko so kat és ter ro ris tá kat tá mo ga tó po li ti kus áll.

„Manszúr Abbász be szé de cu ki mac kó ként pró bál be mu tat ni va la kit, aki az
Isz lám Moz ga lom hoz tar to zik, tá mo gat ja a Hamászt, és szen te sí ti a cse-
csemôgyilkosok tet te it” – áll a köz le mé nyé ben. „Bár mely, Abbász ál tal tá mo -
ga tott ko a lí ció a jobb ol dal vé gét je len te né, és er re nincs fel ha tal ma zá sunk a
vá lasz tó ink tól” – tet te hoz zá, majd sür get te a Jáminá és az Új Re mény
vezetôit, hogy csat la koz za nak Netanjahuhoz.

A Val lá sos Ci o niz mus vezetôje, Becálél Szmotrics ki je len tet te, hogy párt -
ja nem ül olyan kor mány ba, amely Abbász és az iszlamista Ra’am bár mi lyen
tá mo ga tá sá tól függ.

„Nem le szünk part ne rek egyet len olyan kor mány ban sem, amely ak tí van
vagy tar tóz ko dás sal, de a Ra’amra vagy más ter ro ris ta szer ve ze tek re tá masz -
ko dik” – mond ta Szmotrics, és fel szó lí tot ta a Jáminá és az Új re mény
vezetôjét, hogy csat la koz za nak egy „iga zi jobb ol da li kor mány hoz”.

„A zsi dó nem zet nem fog meg bo csá ta ni ne kik, ha el sza laszt ják az esélyt”.
A nem ze ti-val lá sos Jáminá vezetôje, Naftali Bennett még nem dön töt te el,

me lyik blokk hoz csat la ko zik, míg az Új Re mény el nö ke, az exlikudos
Gideon Szá’ár ki zár ta a lehetôségét, hogy tag ja le gyen egy Netanjahu ve zet -
te kor mány nak.

Az elsô had se reg, mely el ér te
a nyáj im mu ni tást

nak to vább ra is masz kot kell vi sel ni -
ük, fi gyel ni ük kell a tá vol ság tar tás ra,
és be kell tar ta ni uk a ko ro na ví rus hoz
kap cso ló dó egyéb kor lá to zá so kat a
kor mány ren de le te i nek megfelelôen.

Glasberg meg je gyez te to váb bá,
hogy az ol tá si kam pány so rán a vak -
ci na egyet len adag ja sem ment kár ba.

A had se reg sze rint a csa pa tok
nagy já ból nyolc szá za lé ka til ta ko zott
az ol tás el len. Az el uta sí tók egy ré -
sze a ter hes ség ko rai sza ka szá ban
lévô nô, míg má sok ide o ló gi ai vagy
po li ti kai in dít ta tás ból te szik, ál lí tot ta
Glasberg, hoz zá té ve, hogy szá muk
nap ról nap ra csök ken.

A fenn ma ra dó nagy já ból 11 szá za -
lék is be lesz olt va, csak né há nyuk
ka ran tén ban volt a kam pány kez de -
tén, ami pár hét tel el tol ta a
vakcinálási ütem ter vü ket.
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1939-ben a St. Louis né met óce -
án já ró el in dult Észak-Ame ri ka fe -
lé, fe dél ze tén több mint ki lenc száz
zsi dó me ne kült tel, akik új éle tet
sze ret tek vol na kez de ni az Új vi lág -
ban. Az ot ta ni or szá gok azon ban
sor ra el uta sí tot ták ôket, így vis  sza
kel lett tér ni ük Eu ró pá ba.

Adolf Hit ler ha ta lom ra ke rü lé se
után megkezdôdött Né met or szág ban
a zsi dók szisz te ma ti kus ül dö zé se, jo -
ga ik tól va ló meg fosz tá sa és va gyo -
nuk ki sa já tí tá sa, ami az 1938. no -
vem be ri kris tály éj sza kán tetôzött: a
köz pon ti lag szer ve zett erôszakhul-
lámban több tu cat sze mélyt meg gyil -
kol tak, zsi na gó gák és zsi dó üz le tek
szá za it gyúj tot ták fel a rendôrség
hall ga tó la gos be le egye zé se mel lett.
Az üze net egy ér tel mû volt, érthetô
te hát, ha so kan ha zá juk el ha gyá sa
mel lett dön töt tek.

Úton a sza bad ság fe lé?
A né met–ame ri kai HAPAG ha jó -

tár sa ság égi sze alatt mûködô, dí zel -
mo to rok ál tal haj tott MS St. Louis
lu xus-óce án já ró 1939. má jus 13-án
in dult el Ham burg kikötôjébôl, fe -
dél ze ten 937 ki ván dor ló val (kö zü lük
930 zsi dó szár ma zá sú volt), akik a
ná ci at ro ci tá sok mi att hagy ták el ha -
zá ju kat. Az úti cél Ku ba volt, ahol a
terv sze rint biz ton sá go san le te le ped -
het tek a több sé gük ben ál lam pol gár -
sá guk tól meg fosz tott, ha zát lan me -
ne kül tek. Az uta zás nem volt ol csó:
az elsô osz tá lyú je gyek 800 bi ro dal -
mi már ká ba, a tu ris ta osz tály ra szó ló -
ak 600 már ká ba ke rül tek, egy eset le -
ges vis  sza út költ sé ge i nek fe de zé sé re
az uta sok nak to váb bi 230 már kát
kel lett fi zet ni ük, a ku bai be lé pé si en -
ge dé lyért pe dig 150 dol lárt kér tek a
he lyi ha tó sá gok. Mi vel a né met zsi -
dó ság nagy ré sze el vesz tet te a mun -
ká ját, sôt a hit le ri tör vé nyek alap ján
még kü lön adót is kel lett fi zet ni ük, az
uta sok több sé ge min den meg ta ka rí -
tá sát a ha jó út ra ál doz ta. So kan kül -
föl di ro ko na ik tól kér tek köl csön,
más csa lá dok nál – mi vel csak egy
jegy re volt elegendô pénz – sor sot
húz tak, ki kap ja meg a lehetôséget.

Lát ni le he tett a fe szült sé get az uta -
sok ar cán és vi sel ke dé sé ben, de
több sé gük azért biz tos volt ben ne,
hogy si ke re sen le te le ped het a ten ge -
ren tú lon, és so ha sem kell vis  sza tér -
nie Né met or szág ba – ír ta nap ló já ban
Gustav Schröder ka pi tány, aki ve he -
men sen el le nez te a ná cik po li ti ká ját,
és min dent meg tett azért, hogy a me -
ne kül tek megfelelô bá nás mód ban ré -
sze sül je nek a sze mély zet részérôl,
még zsi dó is ten tisz te le te ket is szer -
ve zett a fe dél ze ten. Nem min den ki
osz to zott azon ban a pa rancs nok né -
ze te i ben: az egyik tiszt, Otto
Schiendick gyak ran igye ke zett meg -
bon ta ni a ren det az zal, hogy ná ci
moz gal mi da lo kat éne kelt, bi ro dal mi
pro pa gan da-hír adót csem pé szett a
vetítendô fil mek kö zé, és a Der
Stürmer nem ze ti szo ci a lis ta he ti lap
pél dá nya it osz to gat ta. Sen ki sem sej -
tet te, hogy Schiendick va ló já ban a
né met tit kos szol gá lat ügy nö ke, akit
az zal a fel adat tal bíz tak meg, hogy
Ha van ná ban az ame ri kai had se reg re
vo nat ko zó tit kos do ku men tu mo kat
ve gyen át egy összekötôtôl.

In du lás után nem sok kal a ka pi -
tány üze ne tet ka pott a cég
vezetôségétôl, mely ben fel szó lít ják,
hogy a lehetô leg na gyobb se bes ség -
gel ha józ zon, és mi nél elôbb ér je el
az úti célt. Schröder nem ér tet te a pa -
rancs in do kát, a St. Louis pe dig egy
sze ren csét len in ci dens mi att egyéb -
ként is el ma radt a ter ve zett uta zá si
idôtôl: az egyik utas, egy rég óta
betegeskedô fér fi vá rat la nul meg -
halt, és a sze mély zet ten ge ri te me tést
ren de zett szá má ra. Fél órá val késôbb
egy el ke se re dett utas a víz be ve tet te
ma gát ugyan ar ról a helyrôl, ahon nét
a holt tes tet az óce án ba dob ták, mi re
a ka pi tány meg ál lí tot ta a ha jót, és
hos  szú órá kig ke res ték – hi á ba va ló -
an – az ön gyil kos fér fit.

Az SS-tiszt, akit hôsként 
tisz tel tek Új-Zé lan don

930 né met zsi dó me ne kült a ná cik elôl Ame ri ká ba
egy ha jón, vis  sza küld ték ôket a kikötôbôl

MS St. Louis, az el át ko zot tak ha jó ja
Fo tó: Hulton Archive / Getty Images Hun ga ry

Jó kedv vel, bôséggel. Meg halt a Hit ler-ra jon gó ná ci 

Hi á ba vá sá rol tak be lé pé si
en ge délyt

A ha jó vé gül má jus 27-én fu tott be
Ha van na kikötôjébe, ahol – mint ki -
de rült – még sem vár ták ôket tárt ka -
rok kal. A ku bai kor mány az év ele -
jén tör vény be ik tat ta az ún. 55. szá -
mú ren de le tet, mely az or szág ba va -
ló be uta zást sza bá lyoz ta. Az új ren -
del ke zés sze rint a tu ris ták sza ba don
be lép het tek, a po li ti kai me ne kül tek -
nek el len ben ví zum mal kel lett ren -
del kez ni ük, és még 500 dol lár óva -
dé kot is kér tek tôlük. A ren de let
azon ban nem ne vez te meg azo kat a
kri té ri u mo kat, me lyek meg kü lön -
böz te tik egy más tól a tu ris tá kat és a
me ne kül te ket, ezért az élel mes ha tó -
sá gok – Manuel Beniteznek, a be -
ván dor lá si hi va tal igaz ga tó já nak ve -
ze té sé vel – 150 dol lá rért be lé pé si en -
ge délyt kezd tek árul ni, me lyet hi va -
ta lo san csak a tu ris ták kap hat tak vol -
na meg. A St. Louis és a töb bi me ne -
kül te ket szál lí tó ha jó uta sai is így ju -
tot tak hoz zá a la tin-ame ri kai szi get -
or szág ba va ló be lé pés re jo go sí tó en -
ge dély hez. Ku ba el nö ke, Federico
Laredo Brú azon ban idôvel meg elé -
gel te Benitez üzér ke dé sét, és az or -
szág ban ural ko dó ide gen el le nes han -
gu la tot meg lo va gol va új tör vényt ho -
zott, mely le zár ta az 55. ren de let kis -
ka pu ját, és egy ben utó la go san ér -
vény te le ní tet te a már meg vá sá rolt
be lé pé si en ge dé lye ket.

A St. Louis 900 uta sá ból így mind -
ös  sze 28-an lép het tek be Ku bá ba.
Kö zü lük 22 fô ér vé nyes ame ri kai ví -
zum mal ren del ke zett, kettô spa nyol,
kettô pe dig ku bai ál lam pol gár volt, a
töb bi ek azon ban, mi vel nem volt ál -
lan dó né met or szá gi lak cím ük, se ví -
zu muk, nem hagy hat ták el a ha jó fe -
dél ze tét. Egy fér fi el ke se re dé sé ben
meg pró bált vé get vet ni az éle té nek,
és fel vág ta az ere it, mi re a ha tó sá gok
gyor san kór ház ba szál lí tot ták, így ô
lett a hu szon ki len ce dik utas, aki a
szi get or szág ba lép he tett. A ka pi tány -
nak a ha tó sá gok azt üzen ték, vár jon.
Schröder így majd nem egy hé ten ke -
resz tül vesz te gelt a kikötôben, mi -
köz ben fo lya ma to san tár gyalt az il le -
té ke sek kel, mind hi á ba. (Az új tör -
vényt egyéb ként má jus 5-én, még a
St. Louis in du lá sa elôtt ik tat ták be,
te hát akár mi lyen gyor san ha jó zik is a
ka pi tány, nem ke rül het ték vol na el a
bal sor sot.)

Az ügy kap csán Ha van ná ba ér ke -
zett Lawrence Berenson ügy véd, a
ku bai–ame ri kai ke res ke del mi ka ma -
ra ko ráb bi ügyvezetôje, hogy a
Jewish Joint Distribution Committee
(JDC) zsi dó se gély szer ve zet ne vé -
ben tár gyal jon az el nök kel, de az ô
kí sér le tei is hi á ba va ló nak bi zo nyul -
tak. Öt nap pal a St. Louis meg ér ke -
zé se után Laredo Brú meg pa ran csol -
ta, hogy a ha jó hagy ja el Ha van na
kikötôjét, így Schröder el in dult Flo -
ri da part jai fe lé, ab ban a re mény ben,
hogy az Egye sült Ál la mok be fo gad ja
a fe dél ze ten tar tóz ko dó kat. Az ügyet
az ame ri kai és az eu ró pai saj tó is
meg ne szel te, elôbbi szim pá ti á ját fe -
jez te ki a ten ge ren ra gadt me ne kül -
tek iránt, és töb ben is amel lett ér vel -

tek, hogy az USA-nak en ge dé lyez nie
kel le ne szá muk ra a le te le pe dést.

Roose velt félt a köz vé le -
mény ha rag já tól

Az ame ri kai kor mány még sem bi -
zo nyult ke gyes nek: a St. Louist hi va -
ta los táv irat ban ér te sí tet ték a wa -
shing to ni ha tó sá gok, hogy a fe dél ze -
tén tar tóz ko dók nak – min den más
be ván dor ló hoz és me ne kült höz ha -
son ló an – a tör vény ér tel mé ben hi va -
ta los el já rás ban kell kér vé nyez ni ük a
be uta zást, majd ki vár ni uk, míg sor ra
ke rül nek. Az 1924-ben élet be lép te -
tett kvó ta – mel  lyel a kor mány azt
pró bál ta meg aka dá lyoz ni, hogy a
gaz da sá gi vi lág vál ság ban meg rop -
pant ame ri kai dol go zók elôl el ve -
gyék a mun kát a tö me ge sen érkezô
be ván dor lók – szi go rú an sza bá lyoz ta
az or szág ba le te le pe dés cél já ból
beengedhetô kül föl di ál lam pol gár ok
szá mát. En nek ér tel mé ben a Né met
Bi ro da lom területérôl éven te mind -
ös  sze 27 ezer fôt fo gad ha tott be az
USA. A gi gan ti ku san hos  szú vá ró lis -
ta mi att a St. Louis uta sai a leg jobb
eset ben is csak évek múl va ke rül het -
tek vol na sor ra.

Az ame ri kai par ti ôrség meg fi gye -
lés alatt tar tot ta a Mi a mi nál hor gony -
zó óce án já rót. Nem kap tak pa ran csot
a ha jó meg ál lí tá sá ra, de a fo ga dá suk -
ra sem ké szül tek fel. Frank lin D.
Roose velt el nök sze mé lyes ren de let -
tel fe lül ír hat ta vol na a tör vényt és en -
ge dé lyez het te vol na a me ne kül tek
be uta zá sát, még sem tet te meg – a tör -
té né szek sze rint sa ját új ra vá lasz tá si
esé lye it fél tet te, az ame ri ka i ak több -
sé ge ugyan is nem ked vel te túl sá go -
san a be ván dor ló kat, és azon a vé le -
mé nyen volt, hogy nem len ne sza bad
be avat koz ni Né met or szág és Eu ró pa
bel ügye i be. Roose velt kor má nya in -
kább Ku bát pró bál ta rá ven ni, hogy
még is en ged jék be az uta so kat.

Mi u tán el ha józ tak Ame ri ka part ja -
i tól, Schröder Ka na da fe lé vet te az
irányt. Ka na dai tu dó sok és val lá si
vezetôk egy cso port ja meg pró bál ta
rá ven ni William Lyon Mackenzie
King mi nisz ter el nö köt, hogy fo gad ja
be a me ne kül te ket, a be ván dor lás -
ügyi mi nisz ter azon ban az zal ér velt,
hogy ha en ge dé lyez nék a St. Louis
uta sa i nak a le te le pe dést, újabb és
újabb ha jók ér kez né nek, zsi dók tö -
me ge i vel, akik el árasz ta nák az or -
szá gun kat és el ven nék a ka na da i ak -
tól a mun kát. Mi u tán Ka na dá tól is
vis  sza uta sí tás ban ré sze sül tek, a fe -
dél ze ten egy re el ke se re det tebb lett a
han gu lat, az étel- és ivó víz kész le tek
is ki fo gyó ban vol tak. Schröder hírt
ka pott, mi sze rint a ku bai kor mány
meg en ge di, hogy ki köt hes se nek és
part ra száll has sa nak az or szág fenn -
ha tó sá ga alatt ál ló If jú ság-szi ge ten,
de az en ge délyt nem sok kal késôbb
meg ta gad ták.

Kény te le nek vol tak vis  sza -
ha józ ni Eu ró pá ba

Jú ni us 6-án a hajt ha tat lan nak bi zo -
nyu ló Laredo Brú hi va ta lo san is le -
zár ta a tár gya lá so kat, így más nap a

ka pi tány és az uta sok kül dött sé ge
úgy dön tött, a kész let hi ány és az ügy
re mény te len sé ge foly tán vis  sza for -
dul nak, és Eu ró pa fe lé ve szik az
irányt. Schröder úgy dön tött, meg ta -
gad ja a part ra szál lást Né met or szág -
ban ad dig, amíg min den me ne kült
ott hon ra nem ta lál sem le ges be fo ga -
dó or szág ban, sôt azt is fon tol gat ta,
hogy zá tony ra fut tat ja a ha jót a brit
par tok nál, így Ang li á nak ha jó tö rött -
ként kötelezô len ne been ged nie az
uta so kat. A St. Louis vé gül jú ni us
17-én Ant wer pen ben kö tött ki – a
JDC tár gya lá sa i nak és a szer ve zet ál -
tal a költ sé gek biz to sí tá sá ra fel aján -
lott 500 ezer dol lár nak köszönhetôen
(mai ár fo lya mon ez kb. 2,3 mil li árd
fo rint nak fe lel meg) több nyu gat-eu -
ró pai or szág is haj lan dó volt be fo -
gad ni a fe dél ze ten tar tóz ko dó kat.
Nagy-Bri tan nia 288, Fran cia or szág
224, Bel gi um 214, Hol lan dia 181
fônek biz to sí tott ott hont. Há rom
nap pal a meg ér ke zés után, jú ni us 20-
án az utol só me ne kült is el hagy ta a
St. Louis fe dél ze tét, Schröder pe dig
vis  sza ha jó zott Ham burg ba.

A be fo ga dott me ne kül tek azon ban
nem örül het tek so ká ig. Alig há rom
hó nap pal késôbb ki tört a má so dik vi -
lág há bo rú, Né met or szág le ro han ta
Nyu gat-Eu ró pát, és az el fog lalt te rü -
le te ken élô zsi dó kat kon cent rá ci ós
tá bo rok ba vit ték. Az Ame ri kai
Holokauszt Mú ze um ku ta tá sai sze -

rint a kon ti nen tá lis Eu ró pá ba vis  sza -
tért 619 utas kö zül 255-en a há bo rú
so rán, fôként a holokausztban vesz -
tet ték éle tü ket – több sé gük Ausch -
witz ban és Sobiborban hunyt el, de
so kan más tá bo rok ban, il let ve me ne -
kü lés, buj ká lás köz ben hal tak meg.
Az Ang lia ál tal be fo ga dott 288 fôbôl
csu pán egy em ber hunyt el: egy vá -
ro si bom bá zás so rán ér te ôt ha lá los
sé rü lés. A sors fin to ra, hogy a St.
Louis óce án já ró a vi lág há bo rú alatt a
né met ha di ten ge ré szet kö te lé ké ben
szol gált, 1944 au gusz tu sá ban a Kiel
el le ni bom ba tá ma dás ban ko moly ká -
ro kat szen ve dett, de késôbb hely re -
hoz ták, és Ham burg ban ho tel ként
mû kö dött. 1952-ben von ták ki vég -
leg a szol gá lat ból.

A tör té ne tet két brit szerzô, Gor -
don Thomas és Max Morgan-Witts
dol goz ta fel tény re gény ként Az el át -
ko zot tak uta zá sa cím mel. Az 1974-
ben meg je lent könyvbôl két év vel
késôbb film szü le tett Faye Dunaway,
Oskar Werner és Max von Sydow
fôszereplésével. A St. Louis mel lett
két má sik, Ku bá ba tar tó ha jó is ha -
son ló sors ra ju tott: a 104 ül dö zöt tet
szál lí tó Flandre az el uta sí tást
követôen ha za tért Fran cia or szág ba,
míg a brit Orduna 72 uta sa Pa na má -
ban ta lált ide ig le nes me ne dék re, s
több sé gü ket késôbb be fo gad ta az
Egye sült Ál la mok.

Ru dolf Dá ni el / Dí vány

Ami kor a kon cent rá ci ós tá bo rok ról kér dez ték, egyet ér tett az zal, hogy
az SS nem cse le ke dett he lye sen, majd fel tet te a kér dést: ugyan mit te het -
tünk vol na? Willi Huber 97 éve sen halt meg.

Szá mos ki tün te tés sel el lá tott Waffen-SS-tiszt halt meg 97 éve sen Új-Zé lan -
don. Éle te so rán el lent mon dá sos fi gu ra volt: a mé dia a má so dik vi lág há bo rú
kiemelkedô túlélôjeként tar tot ta szá mon, va la mint a sí e lés úttörôjeként te kin -
tett rá új ha zá ja, amit vi szont sok hely bé li meg döb be nés sel fo ga dott.

Willi Huber 1923-ban szü le tett az oszt rák Al pok ban, egy far mer fi a ként. 17
éve sen ön kén tes ként szol gált a Waffen-SS-ben gép pus kás ka to na ként, majd
tan kok lö vé sze ként. Részt vett a Szovjetunió elleni 1941-es in vá zi ó ban is.
Szol gá la ta el is me ré se ként két Vas ke reszt ki tün te tést is ka pott.

A há bo rú után po li ti kai fo goly ként in ter nál ták egy ame ri kai tá bor ba, majd
az 50-es évek ben Új-Zé land ra köl tö zött. Itt megnôsült, 4 gye re ke lett. Részt
vett a Hutt-hegyi sí pa ra di csom ki ala kí tá sá ban. A te le ket egy kuny hó ban töl -
töt te egye dül 2000 mé ter ma gas ság ban, és tér ké pe ket ké szí tett sí pá lyák és
meg kö ze lí té si út vo na lak ki ala kí tá sá hoz. En nek alap ján épí tet ték meg késôbb
a kör nyék sícentrumát.

Ugyan ak kor éle te so rán ke vés meg bá nást ta nú sí tott a ná ci bi ro da lom ban
foly ta tott te vé keny sé ge kap csán, ír ja a jpost.com.

Egy 2017-es hír mû sor ban mo so lyog va em lé ke zett vis  sza ar ra az idôre, ami -
kor 9 éve sen sze mé lye sen ta lál ko zott Hit ler rel, és azt mond ta, utal va az or -
szág elsô vi lág há bo rú utá ni gaz da sá gi hely ze té re:

„Meg kell ad ni, Hit ler okos fic kó volt. Ki hoz ta Auszt ri át a gödörbôl, és utat
mu ta tott az oszt rák em be rek nek.”

Ami kor a kon cent rá ci ós tá bo rok ról kér dez ték, egyet ér tett az zal, hogy az SS
nem cse le ke dett he lye sen, majd fel tet te a kér dést: ugyan mit te het tünk vol na?

Azt is el mond ta, hogy ô és ka to na tár sai sem mit nem tud tak a tá bo rok ról, és
fo gal muk sem volt ar ról, mi tör té nik Né met or szág ban és Len gyel or szág ban.

A mû sor ko moly kri ti kát ka pott an nak ide jén, ami ért sem mi lyen for má ban
nem je lez te fenn tar tá sa it Huber sza va i val kap cso lat ban, és kü lön le ges
túlélôként te kin tett a volt SS-tiszt re. De nem ez volt az egyet len prog ram,
amely po zi tív szín ben tün tet te fel a fér fit. So kan csak az új-zé lan di sí pa ra di -
csom megteremtôjét lát ták ben ne.

Huber ha lá la kap csán meg szó lalt a Si mon Wiesenthal Köz pont vezetôje, dr.
Efraim Zuroff is: „Tör té nész ként egy ér tel mû en el mond ha tom, ha va la ki SS-
ka to na ként szol gált a ke le ti fron ton, ak kor egy sze rû en le he tet len, hogy ne tu -
dott vol na az SS és a Wehrmacht ál tal el kö ve tett tö meg gyil kos sá gok ról. 1941
és 43 kö zött a Szov jet uni ó ban 1,5 mil lió em bert – fôként zsi dó kat – öl tek meg
a ná cik.”

Zuroff hoz zá tet te, hogy sem mi lyen el is me rést nem ér de mel az az em ber,
aki Hit lert bár mi lyen for má ban szim pa ti kus nak lát ja, és ön ként állt be az SS-
be.

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

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

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

NAP TÁR
Áp ri lis 16., pén tek Ijjár 4. Gyer tya gyúj tás: 7.17
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Lág boajmer
Má jus 1., szom bat Ijjár 19. Szom bat ki me ne te le: 8.48

Málenkij ro bot. Pa ta ki Fe renc
pon to san tud ta, mit is je len te nek
ezek a „becézô sza vak”. Át él te,
meg szen ved te. A Dom bó vá ron,
1921 ja nu ár já ban szü le tett fi a tal -
em bert ugyan is el so dor ta és csak -
nem fel fal ta a má so dik vi lág há bo rú.

Két és fél évig mun ka szol gá la tos -
ként szen ve dett, la pá tolt, csá ká nyo -
zott, me ló zott reggeltôl késô es tig, és
köz ben hall gat ta, ahogy üvöl töz nek
ve le az egy re fe szül tebb tisz tek. De a
szen ve dés, az iga zi szen ve dés még
hát ra volt. Orosz ha di fog ság ba esett,
és há rom évig gür cöl he tett egy mun -
ka tá bor ban. Kér dez ték tôle: mi hez ér -
tesz, fi am? Ô meg mond ta, hogy osz -
tok, szor zok, a szá mok kal va rá zso lok,
de ez se ho gyan sem ha tot ta meg az
oro szo kat, és a vé kony ka fi a tal em bert
be osz tot ták a fakitermelô bri gád ba.

Ivan Gyenyiszovics egy nap ja.
Szolzsenyicin szi kár, ko mor, tö ké le -
tes re gé nye el mond min dent a tábor-
létrôl, a ki szol gál ta tott ság ról, a meg -
aláz ta tás ról, az élet ben ma ra dá si esé-
lyekrôl. Pa ta ki Fe renc har minc ki ló -
san sza ba dult. Har minc ki lós fér fi –
aki be ak ko ri ban szó sze rint hál ni járt
a lé lek. De volt an  nyi aka rat ere je,
hogy ha za tér jen 1949-ben. A tes ti -
leg, lel ki leg meg gyö tört fér fi, aki
1939-ben még a Ki rá lyi Ka to li kus
Es ter házy Mik lós Ná dor Fôgimná-
ziumban érett sé gi zett, meg pró bált
tal pon ma rad ni. De ott, a meg gyö tört
lel ke mé lyén ô már pon to san tud ta,
mi az, ami bol dog gá te he ti, ami a
szá má ra a leg fon to sabb. Mert hogy
ap rócs ka gye rek ként már a bu da pes -
ti Lakner-féle gyer mek szín ház ban
sze re pelt szá mo ló mû vész ként.

„Kis is ko lás ként ke rül tem Lakner
bá csi gye rek szín há zá ba. Úgy hir det -
ték a fel lé pé sem, hogy va sár nap
délelôtt: Pa ta ki Fe ri, a leg újabb szá -
mo ló cso da. Az elsô elôadáson te le
volt a Royal Apol ló mo zi, Lakner bá -
csi ké zen fo gott, le vitt a kö zön ség
kö zé, majd szólt az egyik gye rek nek,
hogy mond jon egy szá mot, mi re az
rá vág ta: há rom száz har minc há rom.
Én is mond tam egy má si kat, er re
Lakner bá csi kér di: no, Fe ri ke, 
mennyi ak kor a vég ered mény, mi re
én azt fe lel tem: ha ka pok egy fagy lal -
tot, meg mon dom...” Na ná, hogy ka -
pott. A le gen da sze rint az ültetônô sé -
tált ki a kö ze li cuk rász dá ba, és már
hoz ta is az ízes, hi deg gom bó co kat és
ad ta oda a fleg ma kép pel ácsor gó Fe -
ri ké nek, ô meg be le nyalt, íz lel get te,
el né zett va la ho vá a sem mi be... az tán
meg mond ta a vég ered ményt. Pa ta ki
Fe renc éve kig dol go zott Lakner bá -
csi nál. Késôbb ott tet te le az ar tis ta -
vizs gát is. Va ló ban cso da gye rek ként
tar tot ták szá mon, és eb ben nem is
volt sem mi fé le túl zás. A sors olyan
ké pes ség gel ál dot ta meg, ami vel akár
vi lág hí rû vé is vál ha tott vol na.

Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti (te hát nem ál lan dó) tá mo ga tást

szo ci á li san rá szo ru ló be te gek az aláb bi ak hoz:
– Át la gos nál drá gább gyógy sze rek be szer zé se. Pél dá ul át la gos nál drá -

gább nak tekinthetô egy 5000 Ft árú gyógy szer is kb. ha vi 100.000 Ft net -
tó mun ka bér vagy nyug díj mel lett. A tá mo ga tás ös  sze gé nek felsô ha tá ra
nincs rög zít ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az ed di gi gya kor lat ban
50.000 Ft volt a leg na gyobb gyógy szer tá mo ga tá sunk.

– Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki -
de rí té se cél já ból. Eh hez tá mo ga tást ak kor le het igé nyel ni, ha az ál la mi
egész ség ügy csak túl késôi idôpontra tud ja vál lal ni az MRI-vizsgálatot.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás és az igény lés hez szük sé ges adat lap a
következô te le fon szá mon kérhetô: 06-1-321-3497, lehetôleg az es ti órák -
ban.

Gye rek há zas ság ra kény sze rí tés sel
vá dol nak egy brooklyni rab bit

A rab bi a vá dak sze rint 15 éves gye re kek há za so dá sát hoz ta ös  sze.
A New York-i Rendôrség Gyer mek vé del mi rész le ge nyo moz Yoel Roth

ügyé ben, aki a williamsburgi Tiferes Hatorah Jesiva vezetôje, va la mint egy
kö zös ség elöl já ró ja is, ahol sok olyan fi a tal pár él, aki ket ô adott ös  sze, ol vas -
ha tó a Ki bic cik ké ben.

Frimet Goldberger író, aki a chászid kö zös ség ben nôtt fel, fo tó kat posz -
tolt olyan fi a tal ko rú ak ról, akik nem rég je gyez ték el egy mást, a következô
szö veg gel: a lány 17, a fiú 15 éves.

Goldberger azt ír ta: „azért osz tom meg ezt a ké pet, hogy min den ki tud ja,
mi lyen az, ami kor kis ko rú a kat kény sze rí te nek há zas ság ra”.

A chászid kö zös sé gek ben több nyi re fi a ta lon há za sod nak ös  sze a fér fi ak és
a nôk, ál ta lá ban 18 év szo kott len ni a kor ha tár. New York ál lam ban pél dá ul 18

100 éves len ne Pa ta ki Fe renc

De ho gyan is kezdôdött ez a me se -
sze rû tör té net? „Szü le im nek Dom -
bó vá ron volt ke res ke dé sük, és so kat
vol tam az üz let ben már kis gye rek -
ként is. Ak ko ri ban állt át az or szág a
ko ro ná ról a pengôre, egy fil lér száz -
hu szon öt ko ro nát ért. Én meg kér dez -
tem édes anyám tól: ak kor két fil lér
két száz öt ven ko ro na? Ô meg mond -
ta, igen. Így kezdôdött. Ahogy men -
tem az óvo dá ba, min den lé pés nél
szá mol tam, késôbb is so kat jár tam
be az üz let be, és se gí tet tem a szü le -
im nek... ter mé sze te sen szá mol ni.”

Ilyen elôzmények után meglepô,
de Pa ta ki Fe renc szak mát ta nult.
Hét köz na pi szak mát: ka la pos lett.
Az egyik ro ko na ha tá sá ra kez dett
fog lal koz ni a mes ter ség gel, és oly -
annyi ra ügye sen csi nál ta, hogy kü -
lön le ges szal ma ka la po kat is ké szí tett
késôbb. Le vizs gá zott, de so ha nem
dol go zott ka la pos ként, meg ma radt a
szá mok bû vö le té ben. Egye tem re
nem me he tett zsi dó szár ma zá sa mi -
att, ezért a ka la pos mes ter ség mel lett
még meg ta nult tan gó har mo ni káz ni
is. Zse ni á lis öt let volt, késôbbi
elôadásain fej szá mo lás köz ben meg -
szó lal tat ta a kü lön le ges hang szert.
Ami kor ha za tért a Szov jet uni ó ból,
meg pró bált ma gá hoz tér ni. Test ben,
lé lek ben – szel le mi ek ben. Így az tán
nyel ve ket ta nult, an golt, né me tet,
své det, és ta lán dac ból oroszt is. Své -
dül pél dá ul egy ak kor a rá di ó ban
dol go zó svéd bemondóhölgytôl ta -
nult, és késôbb azt mond ta: „Volt pár
mon dat, amit na pon ta száz szor mor -
mol tam ma gam ban, mint egy
félôrült. Az tán Svéd or szág ban nagy -
sze rû en el él tem ve lük. Az an gol
kön  nyeb ben ment, mert azt ta nul tam
az is ko lá ban, az orosz is, mi vel sok
ra gadt rám a ha di fog ság alatt...”

Pa ta ki Fe ri, a cso da gye rek – im -
már is mert mû vész! Mert hogy egy re
job ban, egy re töb ben fe dez ték fel, és
meg tör tént ve le az a cso da, hogy
kül föld ön is fel lép he tett. „A Ka ma ra
Va ri e té ben lép tem fel, ami kor be jött
egy né met me ne dzser, és meg kér -
dez te, men  nyi idô alatt tud nám a szá -
mot elôadni né me tül. Mi re én azt vá -
la szol tam, az a szerzôdéstôl függ.
Kap tam gyor san egy né met ta nárt, fél

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

Szín há zak ré szé re min den ne mû ré -
gi sé gek vé te le kész pénz ben.
0630/419-2713, antiklakberendezes.hu

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

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapot. 0620/522-
5690, 061/322-8439.

El vi ze se dett, ta laj vi zes, do hos, sa -
lét ro mos pin ce fal, lá ba za ti fal, ház fal
utó la gos fal szi ge te lé se vég le ge sen. Te -
le fon: 06-20/228-0453.

Yoel Roth rab bi

Ke res lek, és nem ta lál lak,
s ha lát ná lak,

tán el fut nék megint,
Ré mít a lel ked, gúzs ba köt.

Mert mit ér a szó,
ha egy szer re hív és küld ke gyet len,
igéz s igáz,
ölel s ta szít,
ját szik, vad gyer mek ként pusz tít va eköz ben,

s tán így ér zed te is...?

Mért félsz, hogy lel kem gúzs ba köt?
Ma gá nyod hegy fo kán

va jon mes  szebb re látsz?
A dar vak, ha száll nak,

nem együtt re pül nek?
Új csúcs nak vág ni,

vagy csak lát ni is,
kü lön job ban si ke rül het?

Mert mit ér a szó,
ha nem jövôbe csá bít,
bár igéz s igáz, 

e lánc elôre húz,
ölel s ta szít, 

mert to vább csak így visz út,
s ját szik, 

új vi lá got épít ve eköz ben,
s tán így ér zed te is...?

Bo lyong va mes  szi tá ja kon
ke rül jük ke res ve lel künk,

s nem lát juk
hal vány ár nyé kát csu pán.

Mielôtt meg ta lál juk.
Mielôtt vég képp el ve szít jük.

Mojzes Ivrat ro va ta
Tá vo li be szél ge tés

év múl va je lent ke zett a me ne dzser,
hogy most már men ni kel le ne, egy
sport csar nok ban lesz az elsô elôadás.
Az elv tár sak pe dig azért men tek be -
le, hogy én kül föld ön is sze re pel hes -
sek, mert az iro da, amely nek az en -
ge dé lyé vel fel lép het tem, ko moly
szá za lé kot ka pott az elôadásaim gá -
zsi já ból. Egy mû so rért Né met or -
szág ban 300 már kát kap tam, Auszt -
ri á ba pe dig egy idô után úgy jár tam
ki, mint ha mond juk Szé kes fe hér vár -
ra utaz nék egy hak ni ra. Késôbb az -
tán dol goz tam Svéd or szág ban, majd
a Szov jet uni ó ban. Moszk vá ban pél -
dá ul ab ban a sport csar nok ban lép het -
tem fel, ahol ko ráb ban Sztá lint ra va -
ta loz ták fel.”

De mi lyen is volt egy Pa ta ki-show?
A mû vész ki osz tott meg an  nyi szá mo -
ló cé du lát a kö zön ség kö zött, azo kon
ke resz tül vizs gáz tat ták ôt. A fel lé pé -
se in, me lye ken le nyû göz te a pub li ku -
mot a fej szá mo lá sá val, oly kor meg -
tré fál ta az em be re ket. Különbözô vic -
ces je le ne te ket ke vert az elôadásba,
tré fás kér dé sek kel szó ra koz tat ta a
nagy ér de mût. Különbözô cé gek ka -
rol ták fel, a ki osz tott cé du lá kon pél -
dá ul ott volt az Ál la mi Biz to sí tó logó-
ja, de az is elôfordult, hogy a MÉH-
nél ki ta lál ta va la ki, tart son elôadást a
gye re kek nek, de azok csak ak kor jö -
het nek be a nézôtérre, ha hoz nak ma -
guk kal egy ki ló ócs ka va sat vagy pa -
pír hul la dé kot.

So kat ke re sett. A hat va na dik
elôadása után már va do na túj Mer ce -
dest vá sá rolt. Krisz ti nát, a fe le sé gét
is a mun ká já nak, a szen ve dé lyé nek
kö szön het te. Az as  szony ra, aki vel
az tán vé gig né me tül be szélt, egy kö -
zös ismerôsüknek köszönhetôen ta -
lált rá. „Egy nap egy gyö nyö rû szôke
nô ült bôröndjén az aj tónk elôtt, mert
a gé pe elôbb szállt le, mint ahogy én
tud tam. El vit tem va cso ráz ni, utá na
tán col ni, majd vis  sza jöt tem a szál lo -
dá ba, a be já rat nál azt mond tam ne ki,
Krisz ta, ha hol nap dél ben fel hívsz
te le fo non, el vesz lek fe le sé gül.” Kö -
zel 50 évig él tek bol dog há zas ság -
ban. Pa ta ki Fe renc késôbb Dom bó -
vár dísz pol gá ra lett, s meg kap ta a
Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend
kis ke reszt jét. Né hány év vel ezelôtt
pe dig lát hat ta ôt a kö zön ség az egyik
ke res ke del mi te le ví zió te het ség ku ta -
tó já ban, meg an  nyi if jú versenyzô
kö zött. Errôl azt mond ta: „Úgy fog -
tam fel, mint egy vizs gát. Kí ván csi
vol tam, át men nék-e. Si ke rem volt.”

Pa ta ki Fe renc 2017. au gusz tus 25-
én, 96 esztendôsen hunyt el. S hogy
mit is tu dott ô va ló já ban? A nyolc-tíz
je gyû szá mok ös  sze szor zá sa, osz tá sa
sem oko zott gon dot ne ki, és el ju tott
ad dig, hogy ti zen két, ti zen négy je gyû
szá mok ból vont köb gyö köt vi szony -
lag rö vid idô alatt. Idén lett vol na
száz éves az az em ber, akit meg gyö -
tört az élet, a po li ti ka, ám a szá mok
késôbb mindentôl meg véd ték.

Nyu godj bé ké ben, Pa ta ki Fe renc!
Új ság mú ze um

éves kor alatt nem sza bad há za sod ni, leg fel jebb a bí ró ság ad hat en ge délyt ar -
ra, hogy 17-re le hes sen csök ken te ni a kor ha tárt, ír ja a jta.org.

Yoel Roth ügyét elôször a Forward ma ga zin tet te köz zé, és azt ír ták, a rab -
bi sze rint azért fon tos, hogy mi nél fi a ta labb kor ban kös se nek egy más sal há -
zas sá got a fi a ta lok, hogy ne vé gez ze nek ma gu kon ön ki elé gí tést. Roth hí vei
el mond ták, hogy a rab bi a meny as  szony és a vôlegény szü le i nek en ge dé lye
nél kül ad ta ös  sze a fi a ta lo kat, és nem hagy ta, hogy a szülôk dönt hes se nek az
esküvô idôpontjáról. Sôt még azt sem árul ta el ne kik, hány éves a gye re ke ik
jövendôbeli pár ja.

Roth tit ká ra ta gad ta a vá da kat, és azt mond ta: „Ha te szünk va la mi jót, ak -
kor min dig van nak olya nok, akik kri ti kát fo gal maz nak meg.”
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Vá lasz tott ját vit te be mu tat ni csa lád já nak a le ány zó. A va cso rá nál az apa
be széd be ele gye dett a fi ú val:

– No és mik a ter ve id a lá nyom mal kap cso lat ban?
– Sze ret ném fe le sé gül ven ni.
– Van mun kád, amibôl el tu dod majd tar ta ni?
– Most még a ta nul má nya im ra kell kon cent rál nom, de hi szek ab ban, hogy

Is ten meg se gít.
– Van há zad, ahol el lak hat tok?
– Most még nincs, de hi szek ab ban, hogy Is ten majd se gít raj tunk.
És ez így ment egész va cso ra alatt. Va cso ra után, ami kor a fiú már el ment,

az anya meg kér de zi az apát:
– Na hogy tet szett a fiú?
– Az iga zat meg vall va, van, ami tet szik, van, ami nem. Nem tet szik az, hogy

nincs mun ká ja, nin cse nek ter vei. Tet szik vi szont az, hogy azt hi szi, én va gyok
Is ten.

„Bol dog ság-vi lág rang lis ta”
Iz ra el a 12. he lyen

Finn or szág im már ne gye dik éve áll a lis ta élén az ENSZ ál tal ké szí tett fel -
mé rés ben.

Iz ra el két hel  lyel lé pett elôbbre, így lett a 12. a leg fris sebb éves bol dog ság -
je len tés ben. A zsi dó ál lam – mi köz ben világelsô az ol tá si „ver seny ben”, és
két éven be lül a ne gye dik or szá gos vá lasz tás ra ké szül – két hel  lyel ja ví tot ta
po zí ci ó ját az ENSZ fel mé ré sé ben, köz li cik ké ben a Szom bat.

A most köz zé tett je len tés eb ben az esztendôben 149 or szág ra ter jed ki, bár
a vi lág jár vány mi att csak két har ma duk ban vé gez tek friss fel mé rést.

Iz ra el a 14. he lyet fog lal ja el 2020-ban, míg 2019-ben a 13. lett.
A 2021. évi bol dog ság je len tés 149 or szá got rang so rolt az egy fôre ju tó

brut tó ha zai ter mék, a vár ha tó egész sé ges élet tar tam és a pol gá rok szub jek tív

Leiter Ja kab ap ró, de an nál
bosszan tóbb fi gu ra, aki vel nap mint
nap ta lál koz hatsz köny vek ben, új -
sá gok ban, a té vés hí rek ben, fil mek
és so ro za tok ma gyar szö ve gé ben, de
akár a min den na pi élet ben is. A for -
dí tók ré me ként is me rik – de ki is ô?

Saj nos so kat ta lál ko zunk ve lük,
ezért em lé kez zünk meg a le i ter ja ka -
bok ról, va gyis azok ról a gyak ran fél -
re ér té sen, a szö veg kör nye zet hi á nyos
is me re tén ala pu ló, bos  szan tó fél re for -
dí tá sok ról, me lye ket min den for dí tó
igyek szik el ke rül ni, de még is gyak ran
fel ütik fe jü ket a különbözô szö ve gek,
il let ve au di o vi zu á lis mû vek ma gya rí -
tá sá ban. Hon nét ered ez az el ne ve zés,
és ki al kot ta meg? Ki az a Gag edzô és
Go nosz To posz, mi ként le het löncs-
idôre szuki ba bot en ni, és ha nincs nô,
tény leg nincs sí rás?

A Leiter Ja kab el ne ve zés a 19. szá -
za dig, egész pon to san 1863-ig nyú lik
vis  sza, ami kor a Ma gyar Saj tó fi a tal
mun ka tár sa, Ágai
Adolf azt a fel ada tot
kap ta, hogy ír jon a
lap szá má ra tu dó sí -
tást a fran cia Le
Géant (Az Óri ás)
név re ke resz telt lég -
ha jó pró ba út já ról. A
lé gi monst rum fel -
szál lá sát ren ge teg
tu dó sí tó kö vet te a
hely szí nen, Ágai
azon ban le ma radt az
eseményrôl, ezért
egy bé csi kol lé gá já -
nak a Wanderer cí -
mû új ság ban meg je -
lent cik két vet te át.
Az ere de ti cikk ben
szereplô Empor,
empor, wir wollen
so hoch hinauf-
fliegen wie Jakobs Leiter mon da tot a
fi a tal ri por ter így for dí tot ta ma gyar ra:
Fel, fel, oly ma gas ra aka runk száll ni,
mint Leiter Ja kab.

Meg in dul tak a ta lál ga tá sok, ki le het
a ti tok za tos Leiter Ja kab. Eset leg egy
má sik lég ha jós ra tör tént uta lás? Vé gül
per sze ki de rült, hogy Ágai tá jé ko zat -
lan sá ga okoz ta a mu lat sá gos, de elég
kí nos hi bát: Jakobs Leiter ugyan is a
Bib li á ban szereplô Já kob laj tor já já ra
utal, a fel ki ál tás sal pe dig a fran cia
résztvevôk azt kí ván ták metaforiku-
san je lez ni, hogy min den nél ma ga -
sabb ra akar nak fel száll ni. Ágai va ló -
szí nû leg nem is mer te a bib li ai uta lást,
és mi vel a né met nyelv ben a fô-
neveket nagy be tû vel ír ják, úgy hit te,
egy bi zo nyos Leiter Ja kab ról van szó
a szö veg ben.

Le i ter ja ka bok már jó val ré geb ben, a
for dí tás mes ter sé gé nek kez de te óta lé -
tez tek, és lé tez nek mind a mai na pig –
van, akit bos  szan ta nak az ef fé le hi -
bák, má sok jól szó ra koz nak raj ta, sôt
olyan is van, aki gyûj ti a ha son ló ba -
ki kat. A ma gyar for dí tás tör té ne té nek
klas  szi kus le i ter ja kab jai kö zé tar to zik
Bill Haley örök be csû da la, a Rock
Around the Clock hí res-hír hedt Rock
az óra kö rül cím for dí tá sa – a cím az
an gol ki fe je zés he lyes al kal ma zá sá val
va ló já ban Éj jel-nap pal rock vagy
Egész nap rock for dí tás ban len ne he -
lyes. Ha son ló sors ra ju tott a Beat les If
I Fell cí mû szá ma is, amit gya kor ta
for dí ta nak Ha elbuknékra, ugyan is
nem hall gat ják/ol vas sák vé gig a cím -
adó kezdô sort: If I fell in love with
you (Ha sze re lem be es nék ve led...).
Bob Marley le gen dás szer ze mé nye, a
No Woman, No Cry sem Nincs nô,

Ki az a Leiter Ja kab, a for dí tók ré me?

...és ide je van a ne ve tés nek

nincs sí rás – ja ma i cai kre ol nyel ven
ugyan is a cím azt je len ti, Ne, as  szony,
ne sírj.

A Tardos Pé ter szer kesz tet te
Rocklexikon iga zi me leg ágya a le i -
ter ja ka bok nak, a Queen hí res slá ge -
re, az Another One Bi tes the Dust
(Egy újabb [va la ki] fû be ha rap) pél -
dá ul Más ha rap a fû be cí men sze re -
pel a könyv ben. Az Iron Maiden ze -
ne kar ne vét Tardos vas or rú bá bá nak
for dít ja, ho lott a brit heavy metal ál -
ló csil la gá nak tag jai egy kö zép ko ri
kín zó esz köz, az ún. vas szûz után ne -
vez ték el ma gu kat. A fil mek ese té -
ben sem rit kák a ha son ló hi bák:
Alfred Hitch cock utol só al ko tá sa, a
Family Plot a ma gyar for gal ma zás -
ban a Csa lá di ös  sze es kü vés cí met
kap ta, ho lott a film ben nin csen szó
kons pi rá ci ó ról, el len ben a cse lek -
mény ben fon tos sze re pet kap egy
csa lá di sír hely (az an gol plot szó
össze es kü vést és sír he lyet is je lent -

het). A Goldfinger cí mû James
Bond-moziban ked venc tit kos ügy -
nö künk Svájc ba re pül, a ma gyar vál -
to zat ban Genf he lyett azon ban Ge no -
va hang zik el (an go lul Genf vá ro sát
Genevának hív ják). Egy má sik
Bond-film, A ma gá nyos ügy nök la -
tin-ame ri kai drog bá ró fôgonosza a
ma gyar szink ron ban fu ra mó don azt
mond ja: Le gyen a Csen des-óce án a
mi pudlikutyánk – va ló já ban azon ban
nem poodle-t, va gyis pud lit, ha nem
puddle-t, va gyis tó csát em lít.

A Teledili cí mû film há zas pár ja egy
vá rat lan for du lat tal a té vé vi lá gá ban
ta lál ja ma gát, töb bek közt egy fran cia
for ra da lom ide jén ját szó dó film ben,
ahol épp le fe jez ni ké szül nek ôket. A
családfô ar ra a kér dés re, mi len ne a
kí ván sá ga, a Led Zep pe lin klas  szi ku -
sát, a Stairway to Heavent (Lépcsô a
menny be) ké ri, vic ce sen azt re mél ve,
hogy a nyolc per ces szám el ját sza tá sá -
val idôt nyer het az eset le ges me ne kü -
lés re. A ma gyar for dí tó azon ban nyil -
ván va ló an nem is mer te Robert Plant
és Jimmy Page mun kás sá gát, ugyan is
a szink ro nos ver zi ó ban a Mun kás osz -
tály a Pa ra di csom ba megyet ké ri a
fôhôs (és így per sze el is ve szik a po -
én). A Columbo a guil lo tine alatt cí -
mû epi zód ban ked venc bal lon ka bá tos
rendôrhadnagyunk egy Uri Gellerrôl
min tá zott ka mu lát nok el len nyo moz.
A ma gyar szink ron ban a szél há most
pszi cho ló gus nak ne ve zik, pe dig az
ere de ti ben ter mé sze te sen sem mi
ilyes mi nem sze re pel: a for dí tót a
psych (lát nok) ki fe je zés té vesz tet te
meg.

Terence Hill ka rak te re a Szu per zsa -
ru ban, mi köz ben épp a ki vég zé sé re

vár, a börtönôrtôl azukibabot kér (egy
jel leg ze tes ke let-ázsi ai bab faj ta), a
ma gyar vál to zat ban ebbôl té ve sen
szuki bab lett. Majd azt eszem löncs-
re!, mo so lyog a fôhôs, de meg ér ke zik
az utol só ke ne tet fel adó pap, er re az ôr
meg jegy zi: Löncsidôre te már rég ha -
lott le szel! Ter mé sze te sen sen ki sem
ve te med ne ar ra, hogy löncs re ba bot
egyen, és löncsidô sem lé te zik, a for -
dí tó az an gol lunch, va gyis ebéd szót
ér tel mez te sa já to san. A har ma dik Star
Trek-moziban Uhu ra pa rancs nok mi -
u tán si ke re sen le fegy ver zett egy fi a tal
Csil lag flot ta-tisz tet, azt ja va sol ja ne -
ki, ül jön a vé cé re – mi re a sze ren csét -
len illetô be ül a szek rény be. A for dí tó
ugyan is a get in the closet uta sí tás ban
a closet (szek rény) szót tár sí tot ta té ve -
sen a ma gyar klozett ki fe je zés hez.

Az igény te len for dí tói mun ká nak
kö szön het jük A Simpson csa lád
egyik hí res sé vált le i ter ja kab ját: a so -
ro zat fôcímének visszatérô po én ja,
hogy a csa lád tag ok le hup pan nak a té -
vé elé a ka na pé ra, min den egyes rész -
ben va la mi lyen más hu mo ros kö rí tés -
sel. Az egyik epi zód ele jén a csa lád
he lyett egy új ság cím lap ja je le nik
meg a ké pen Couch gag thrills nation
hír rel, mi re a ma gyar nar rá tor be -
mond ja: Gag edzô meg ré misz ti a
nem ze tet. Az új ság hír va ló já ban ter -
mé sze te sen a ka na pés po én ra (couch
gag) utal, az óvat lan for dí tó azon ban
a couch szót ös  sze ke ver te a coach
(edzô) szó val.

Egy má sik rész ben Homer egy té -
vés dí jat ad át, amit a ré gi Starsky és
Hutch-sorozat al ko tói nyer nek – ne -
vük ben a Ma ci La ci hang ját adó szí -
nész fia ve szi át az el is me rést. A fa -
lánk rajz film fi gu rá nak ter mé sze te sen
sem mi kö ze a 70-es évek hí res zsa ru -
pá ro sá hoz: a szín pa don Huggy Bear –
a két fôhôs szá má ra gyak ran fü les sel
szol gá ló in for má tor – fia je le nik meg.
A for dí tó, aki nem is mer te a ka rak tert,
Yogi Bearre, va gyis Ma ci La ci ra asz -
 szo ci ált a névbôl. Szin tén A Simpson
csa lád ma gyar vál to za tá ban ké ri az
egyik szereplô a vá ros ba lá to ga tó ál lí -
tó la gos földönkívülieket, hogy sze -
rez ze nek ne ki két je gyet a Pearl Jam
meccs re – a Pearl Jam azon ban nem
sport csa pat, ha nem a 90-es évek hí res
grunge ze ne ka ra, a two tickets to
Pearl Jam te hát egé szen más je lent,
mint a for dí tó gon dol ta. A South Park
elsô halloweeni epi zód já ban Séf bá csi
az ün nep al kal má ból a né hai mo to ros
kaszkadôr, Evel Knievel jel me zét öl ti
ma gá ra, azon ban mi vel ô ide ha za egy -
ál ta lán nem is mert, a for dí tó – is me -
ret len lo gi ka alap ján, az Evel ke reszt -
ne vet evil-nek hí vén – Go nosz To posz -
ként ma gya rí tot ta a fi gu rát.

A ha zai ol va sók jót ne vet het tek a
nép sze rû (kvázi)erotikus pony va, A
szür ke öt ven ár nya la ta egyik ap ró le i -
ter ja kab ján is, mely Tótisz And rás
mû for dí tó ér de me, aki a Kings of
Leon ze ne kart nem is mer ve Orosz lán -
ki rály ként ma gya rí tot ta az ame ri kai
rockegyüttes ne vét. Tótisz – aki mi u -
tán számonkérték raj ta a ba kit, úgy re -
a gált: Nem gon do lom, hogy hi bá ba
fu tot tam be le. Ön sze rint nép sze rû ze -
ne kar, én még éle tem ben nem hal lot -
tam ró la. Orosz lán ki rály cí mû dal vi -
szont van – egy rö vid ide ig még inter-
netes mémek cél táb lá ja is lett, me lyek
szán dé kos le i ter ja ka bo kat ad tak a for -
dí tó szá já ba.

A leg jobb le i ter ja ka bos po ént azon -
ban Ka rin thy Fri gyes sü töt te el, aki
Így ír tok ti cí mû gyûj te mé nyé ben Ady
End re A Ti sza-par ton cí mû ver sé nek
ezt a rész le tét for dít ja né met re:

Jöt tem a Gan gesz part ja i ról / Hol
ál mo doz tam dé li verôn, / A szí vem egy
nagy ha rang vi rág / S fi nom re me gé -
sek: az erôm.

A németrôl vis  sza for dí tott szö veg
az tán így hang zik:

Ufer, a zsi dó kup lé író / Aludt a fo -
lyo són mé lyen, / Ba rát ja, Herz, biz tat -
ta, / Hogy ne re meg jen, ne fél jen.

Ez után is mét né met re for dí tot ta a
szö ve get, majd vis  sza ma gyar ra,
melybôl vé gül ez ke re ke dett ki:

A Herz-féle sza lá mi ban / Sok kal sû -
rûbb a só, / Mint más ha son ló ter mé -
nyek ben / Hidd el, ó nyá jas ol va só!

Úgy tû nik, hogy amíg lesz for dí tás,
ad dig lesz nek le i ter ja ka bok is.

Ru dolf Dá ni el / Dí vány

Ez még a had nagy szá má ra is ért he tet len...

vé le mé nye alap ján. A fel mé rés so rán ar ra kér ték a vá lasz adó kat, hogy 1–10
ská lán tün tes sék fel, mek ko ra kö zös sé gi tá mo ga tás ra szá mít hat nak szo rult
hely zet ben, men  nyi re dönt het nek sza ba don éle tük kér dé se i ben, men  nyi re
kor rupt, il let ve men  nyi re segítôkész a tár sa da lom, amely ben él nek.

A vi lág jár vány mi att a fel mé ré se ket va la mi vel ke ve sebb mint 100 or szág -
ban vé gez ték el 2020-ban. A töb bi nem zet rang so ro lá sa a múlt be li ada tok
becs lé se in ala pult. Az ENSZ ki len ce dik al ka lom mal te szi köz zé eze ket a sta -
tisz ti ká kat.

Fi gye lem re mél tó, hogy a lis ta élén túl nyo mórészt Eu ró pa pro tes táns (vagy
erôs pro tes táns ha gyo mán  nyal rendelkezô) or szá gai áll nak: az elsô 10 hely re
mind ös  sze egy ka to li kus or szág ju tott be: Auszt ria.

A je len tés készítôi sze rint az em be rek biz ton ság ban ér zik ma gu kat ezek ben
az or szá gok ban. A kor mányt hi te les nek és ôszintének te kin tik, és ma gas az
egy más ba ve tett bi za lom is.

Ma gyar or szág a 149 or szág kö zül a 43., és ezt a he lyet sta bi lan tart ja. Ér -
de kes, hogy a ve le ha son ló fej lett sé gi szin ten ál ló or szá gok több nyi re jó val
elôbb áll nak a lis tán:

Cseh or szág: 16
Szlo vá kia: 22
Hor vát or szág: 23
Szlo vé nia: 26
Len gyel or szág: 39
Az an gol szász or szá gok szin tén elég jó he lyen áll nak:
Új-Zé land: 9
Auszt rá lia: 12
Ka na da: 14
Egye sült Ki rály ság: 17
Egye sült Ál la mok: 19
Ezek ben az or szá gok ban él az Iz ra e len kí vü li zsi dó ság több mint 90 szá za -

lé ka.
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