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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

„SÍRJA NINCS, DE A KÁDIS ÉRTE IS SZÓL”

Emléktábla Komoly Ottónak
Születésének 130. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak a
nyilasok által meggyilkolt Komoly
Ottó (1892–1945), a Magyar Cionista Szövetség, a Segély- és
Mentôbizottság elnöke, a Nemzetközi Vöröskereszt segítô osztálya
igazgatójának tiszteletére a budapesti Scheiber Sándor utca 3. szám
alatt. Jelen volt Heisler András

ber számára biztosított menekülési
lehetôségeket.
„Komoly Ottó a német megszállás
után a magyar politikai és egyházi
vezetôktôl, a diplomáciai testület
tagjaitól próbált támogatást szerezni,
közben segítette a cionista ifjúsági
mozgalmak illegális embermentô tevékenységét” – mondta a Mazsihisz
elnöke. „Megbízást kapott a Nem-

mennyire nevezhetô cionistának az,
aki ilyen alkalmon nem kapva kap,
hanem hezitálni kezd. Isteni sugallatra végül erkölcsi megfontolások
kerekednek fölül benne, úgy érzi,
nem hagyhatja magára Izrael népét.
Magyarországon marad, hogy segíthesse az itteni zsidóságot, illetve az
innen menekülô zsidókat. A vészkorszakban Kasztner Rezsôvel

Fotó: Mazsihisz/P.T
Mazsihisz-elnök, Erôss Gábor alpolgármester, Komoly Tamás, Vajda Károly rektor, Jákov HadaszHandelszman nagykövet, imát
mondott Schöner Alfréd fôrabbi.
Komoly Ottó, a magyar zsidóság
egyik emblematikus alakja, embermentô hôse 1892. március 26-án
született, és a 130 éves évforduló
tiszteletére emléktáblát avattak Budapesten, a Scheiber Sándor utca 3.
szám alatt. A ceremónián ott voltak
Komoly Ottó ma élô rokonai, családtagjai Nagy-Britanniából, Izraelbôl
és Magyarországról, továbbá megtisztelte az ünnepséget jelenlétével
Izrael állam budapesti nagykövete,
Jákov Hadasz-Handelszman is.
Heisler András, a Mazsihisz elnöke beszédét ezzel vezette föl: „Egy
hónapja tört ki a háború, Putyin hadserege módszeresen rombolja Ukrajna városait, követjük a híreket, látjuk
a képernyôkön a szétlôtt kórházakat,
a lerombolt lakónegyedeket, a síró
asszonyokat és férfiakat, a mariupoli
tömegsírokat. Mindez 2022-ben, a
felvilágosult Európa keleti féltekéjén, a szomszédunkban.” Az elnök
hozzáfûzte: „A történelmi párhuzamok mindig pontatlanok, de emocionálisan nagyon is érthetô a múlt század utolsó nagy háborújának és korunk orosz agressziójának összevetése. Sok a formai hasonlóság, és a katonai vandalizmus nyomai is egyre
erôsebben láthatók. Tragikus, irracionális és szürreális az, ami ma Ukrajnában történik.”
Mint Heisler András fogalmazott:
1939-ben Komoly Ottó dönthetett
volna a kivándorlás mellett, ô azonban igazi zsidó vezetôként a magyarországi közösség egyre nehezebb
helyzetén próbált segíteni. Részt vett
a Lengyelországból és Szlovákiából
menekült zsidók számára élelmiszerek beszerzésében, az orvosi szolgáltatások megszervezésében, valamint
a Budapestre özönlött sok ezer em-
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zetközi Vöröskereszttôl, s ennek keretében 6000, szüleitôl elszakított
zsidó gyermeket vett védelmébe. Az
iroda mûködtetett biztonságos házakat is, ahol külföldi képviseletek védelme alatt ideiglenes menedékre
lelhettek az üldözött zsidók. 1945.
január 1-jén a nyilasok kihallgatásra
hívták, s nyoma veszett. Vélhetôen
sok zsidó társával együtt ôt is a Dunába lôtték.”
Heisler András a beszédét azzal
zárta: „Komoly Ottót az egész magyar zsidó közösség saját hôsének
tekinti, igazi embermentô volt, hiteles zsidó vezetô, akit példaképünknek választhatunk. Hiszen Oroszország rettenetes és semmivel nem indokolható háborúja most rendkívüli
embersegítô feladatokat állít a kései
utódok elé, ezért fontos számunkra
Komoly Ottó élete és munkássága,
az erôs, független és hiteles zsidó
vezetô példája” – jelentette ki. Hozzátette: „Sírja nincs, de évente egyszer, amikor fôünnepünkön temetetlen halottainkért imádkozunk, a kádis érte is szól.”
Vajda Károly professzor, az ORZSE rektora beszédében úgy fogalmazott: Komoly Ottó születése a
peszáchra, tehát a szabadság és a
megváltás ünnepére való készülés
idejére esett, amelynek betetôzôdése
az Ígéret földjére való költözés, a
Józsué véghezvitte honfoglalás volt.
„Mintha Komoly Ottó születésének
ezen körülményei dióhéjban tartalmaznák
egész
élettörténetét”
– mondta.
Komoly Ottó életérôl szólva a rektor kifejtette: családot alapít, építészmérnöki munkája biztos megélhetést
jelent, de intellektusát nem elégíti ki,
íróként is tevékenykedik, s népe sorsa, a cionizmus gondolata sem hagyja nyugodni. Egyre több önkéntes
munkát vállal: úgy veszi a közösségi
munkát,
ahogyan
Rási
és
Majmonidész, önzetlen feladatként,
parancsolatteljesítésként.
Mint Vajda Károly rámutatott: Komoly Ottó 1939-ben komoly dilemma elé kerül, hiszen fölmerül az alijázás, a Szentföldre történô hazatérés
lehetôsége és az a kérdés, hogy

együtt néhány hét alatt megszervezi
a mentôvonat-akciót, melynek során
a neki személyesen fölkínált három
helybôl csak egyet fogadott el: családja jövôjét, a lányát menekítette.
Vajda Károly professzor elmondta:
„Komoly Ottót 1945 újév napján,
néhány héttel Pest fölszabadulása
elôtt hurcolják el a nyilasok. Nyoma
vész. Dunába lövetése föltételezés.
Halálának helyét nem ismerjük, csak
sejthetjük. Tudni csak azt tudjuk hitünk minden reszketô bizodalmával,
hogy végóráján az Örökkévaló éppúgy jelen volt, mint ôsatyjának,
Áronnak halálakor, és maga végezte
a halottal kapcsolatos minden
micvát, mint Áron öccsének, Mózesnek esetében. Komoly Ottóban
ugyanis a magyar zsidóság valódi
fôpapját, ha tetszik, a vészkorszak
Áronját tiszteli.”
Az avatáson beszédet mondott
Erôss Gábor, a nyolcadik kerület alpolgármestere is, aki elöljáróban
megköszönte a táblaállítás kezdeményezôinek, Ladányi Jánosnak, a családnak, a Mazsihisznek és a Magyar
Cionista Szövetségnek a mostani
eseményt.
Az önkormányzat nevében azt
ígérte: „Komoly Ottó emlékét nemcsak megôrizzük, de elevenen ôrizzük meg”, hiszen olyan zsidómentôrôl van szó, aki ha nem is a Jád
Vásém szigorú szabályai szerint, lévén maga is zsidó származású, de a
Világ Igaza volt, hiszen több ezer
bu da pes ti ül dö zött, gyer mek és
felnôtt életét mentette meg a soá
idején.
Az alpolgármester hangsúlyozta:
„Vári Györgytôl tudom – akit épp itt,
a hátunk mögött avattak nemrég rabbivá –, hogy az angyal, a máláh és a
munka, a meláhá szó héberül összekapcsolódik. Angyal az, akinek dolga van a világban és, ahogy a Pirké
Ávot, a Bölcsek tanításai misnai fejezete mondja, mindenkinek eljön egyszer az ideje, mindenkit megtalál a
feladata, vagyis ha észrevesszük,
mindannyian angyalok vagyunk. A
véletlen angyalai. Komoly Ottó egészen bizonyosan angyal volt.
Emlékébôl fakadjon áldás!”

A holokauszt magyarországi
áldozatainak emléknapja
a Páva utcában
A Holokauszt Emlékközpont a peszáchra és a húsvéti ünnepekre való tekintettel az idén kivételesen néhány nappal korábban, április 13-án rendezte
meg a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját.
A megemlékezôkkel megtelt Páva utcai zsinagógában Takács Bence narrátor felkérésére Kardos Péter fôrabbi és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium diákjai meggyújtották az emlékezés gyertyáit, miközben a Concerto vonósnégyese a Schindler listája film legismertebb
betétdalát játszotta.
Üdvözlôbeszédében dr. Grósz Andor, a Holokauszt Közalapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy amikor az áldozatokra emlékezünk, elsôsorban az életükre és nem a kegyetlen halálukra kell gondolnunk. Az életük-

re, melynek során alkottak és teremtettek, és hasznos tagjai voltak közösségünknek.
Dr. Mezei Mónika történelemtanár a holokauszt oktatásának fontosságáról
beszélt. Kihangsúlyozta többek között, hogy nem a mostani generációkat terheli a felelôsség azért, ami évtizedekkel korábban történt; de azért felelôsek
vagyunk, hogy levonjuk a tanulságokat és tanuljunk a múlt hibáiból. A diákokat érdekli a történelem és a múltra való emlékezés, különösen akkor, ha
felismerik, hogy mindez hozzásegítheti ôket egy boldogabb és biztonságosabb jövô felépítéséhez – amihez szükség van az ô aktív részvételükre.
Magyarország kormánya nevében dr. Nagy István agrárminiszter elmondta, ma még inkább arra kell törekednünk, hogy gyermekeink ne eshessenek
áldozatul az antiszemitizmusnak és egyéb társadalomromboló eszméknek. Az
új nemzedékeknek úgy kell felnôniük, hogy a múlttal való szembenézést a
nemzeti emlékezet egyértelmû elemeként, ne csak az ünnepi alkalmak megnyilvánulásaiként éljék meg.
Az emlékbeszédek után Barber Adagio címû vonósnégyese nyújtott
lehetôséget az egybegyûltek számára az elhangzottak mélyebb befogadására.
A zenemû a Concerto Budapest mûvészei, Jekkel Zília, Winkler Orsolya,
Aranyos János és Somogyi Péter elôadásában csendült fel.
A programot a hagyományokhoz hûen a kádis zárta, valamint az emlékmécsesek elhelyezése az Áldozatok Emlékfalánál. A gyászimát Kardos Péter
fôrabbi és Fekete László fôkántor énekelték.

A Külker Technikum
hallgatói rendbe tették
az óbudai temetô több sírját
Április 14-én, csütörtökön tanítás nélküli iskolanap volt a BZSH Külkereskedelmi Technikumban. A hallgatók a BZSH óbudai temetôjébe látogattak el, ahol segédkeztek a terület kitakarításában, szebbé tételében.
Salusinszky András, a Külker Technikum igazgatója elmondta, hogy az esemény a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához kapcsolódik,
ugyanis 1944-ben április 16-án kezdôdött meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján. Ötvenöt nap leforgása alatt közel 450 ezer zsidót deportáltak, fôleg Auschwitzba.
Sajnos a magyarországi zsidó temetôk túlnyomó része elhanyagolt állapotban van. Ez szomorú következménye a soának, mely közel 600 ezer magyar
zsidó elpusztítását eredményezte. Nemcsak az elhurcoltak, az áldozatok, hanem a meg nem született utódok hiánya is pótolhatatlan. Mára a vidéki települések többségében nem maradt zsidó lakos, a maradék kisszámú közösség
Budapesten koncentrálódik, még kevesebben vidéki városokban élnek.
Az elôdök kiszolgáltatott nyugvóhelyét az eltelt évtizedek alatt sajnos nem
csak a természet pusztította el.
A második világháború óta mindamellett egyfajta misszióvá vált ezeknek a
temetôknek a felújítása, a zsidó és a karitatív közösségek önkéntes munkával
igyekeznek megmenteni ôseink kulturális örökségét.
Az idei holokauszt-emléknap kapcsán a BZSH Külkereskedelmi Technikum vezetése arra gondolt, ne csak szavakban, hanem tettekben is emlékezzenek meg az áldozatokról oly módon, hogy rendbe hozzák azoknak az elhunytaknak a sírhelyeit, akiknek a nyughelyét nem gondozza már senki. Április 16-án tehát éppen ezeket a sírokat, a körülöttük lévô területet tisztították
meg a diákok. 50 köbméter zöldhulladék, nyesedék a több mint 200 tanuló és
40 tanár áldozatos munkájának eredménye. Köszönet nekik érte!
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Nemzeti hôs lett a svéd asszony,
aki kézitáskájával ütötte a nácikat
A szélsôséges ideológiákkal szemben nem csak politikai szózatokkal
vagy tömeges demonstrációval lehet
fellépni, olykor egy frappáns egyszemélyes gesztus is sokat mond. A
80-as évek egyik legfrappánsabb
sajtófotójaként vált ismertté a kép,
melyen egy asszony kézitáskáját
lendíti, hogy fejbe kólintsa egy neonáci tüntetés bôrfejû résztvevôjét
– a vakmerô hölgyrôl késôbb még
szobor is készült. De ki volt ô, és miért ütött?

Döbbenten nézték a
szkinhedek, amint fejbe
kólintják társukat
A híres felvétel 1985. április 13-án
készült a Svédország déli részén talál-

egy nálánál jóval nagyobb, zászlót
cipelô, bomberdzsekis szkinhedet
– írja Rudolf Dániel a Díványon.
Runesson a lehetô legjobb pillanatban exponált fényképezôjével, a szerencsésen elkapott kép tökéletesen ábrázolja az indulattól felhevült nôt és
mit sem sejtô áldozatát, miközben a
körülöttük vonuló neonácik döbbenten bámulják az akciót: a szituáció abszurditása és a szereplôk gesztusai nevetségessé teszik a gyûlöletideológia
képviselôit. A fotót másnap lehozta a
Dagens Nyheter, tôlük néhány brit újság is átvette, hamarosan Svédországszerte parázs vitákat generált, a kézitáskás támadó pedig a náciellenes ellenállás jelképe lett, kvázi nemzeti
ikonná avanzsált – Runesson alkotását
megválasztották az év legjobb svéd

Susanna Arwin alkotása egy köztéri kiállításon
ható Växjö kisvárosban, ahová aznapra gyûlést hirdetett a svéd kommunista párt: a megmozdulással szemben ellentüntetésre vonult ki az Északi Birodalom Párt nevû neonáci szervezet
egy kisebb csoportja, akik már a baloldali rendezvény kezdete elôtt balhézni
kezdtek a belvárosban. Hans
Runesson, a Dagens Nyheter napilap
fotóriportere is az utcán volt, hogy dokumentálja a sajtó számára a történéseket: miközben a vonuló neonácikat
leste, egy furcsa, kis termetû asszonyra lett figyelmes, aki egyszer csak felemelte kézitáskáját, és fejbe kólintott

Fotó: Wikimedia Commons
sajtófotójának, késôbb pedig elnyerte
a 20. század legkiválóbb riportképe titulust a Svéd Fotográfiai Társaságtól.

Néhány évre rá öngyilkos lett
a hôssé vált asszony
A képen szereplô hölgy kilétét szándékosan titokban tartották, nehogy a
neonáci szervezetek bosszúból tettlegességet kövessenek el vele szemben
– csak évtizedekkel késôbb, 2014-ben
derült fény az akkor már régen elhunyt asszony, a lengyel zsidó származású Danuta Danielsson személy-

A pszichológusnô, akit József Attila le akart szúrni

Gyömrôi Edit kalandos életútja
Nevét olyan versek tették halhatatlanná, mint a Gyermekké tettél vagy
a Nagyon fáj. Hosszú, kalandos életútja végigkísérte a 20. századot, de
József Attiláról majdnem negyven éven át senkinek nem volt hajlandó
beszélni.
Gelb Edit asszimilálódott zsidó családban született 1896-ban, a bútorgyáros Gelb Márk második lányaként. Apja 1899-ben magyarosította a nevét
Gyömrôire. Edit édesapja kívánságára belsôépítészetet tanult, de ezt korán
abbahagyta – tizennyolc évesen férjhez ment Rényi Ervin vegyészmérnökhöz. A házasság rövid életû volt, mindössze két évig tartott. Amikor Rényit
az elsô világháború idején a Tátrába vezényelték, felesége meglátogatta, ott
azonban beleszeretett valaki másba.

Szemben az árral
A család visszaemlékezése szerint nem Rényi kérte meg a lány kezét, hanem fordítva történt, ami akkoriban meglehetôsen szokatlannak számított.
Gyömrôi saját bevallása szerint sem volt szerelmes, csak szeretett volna elkerülni otthonról. Hogy milyen volt az otthoni légkör, milyen volt a szüleihez
fûzôdô viszonya, az a Szemben az árral címû regényébôl ismerhetô meg. (A
regény természetesen nem feleltethetô meg 100%-ban Gyömrôi Edit életrajzának, de így is árulkodóak bizonyos sorai.) „De néha a tükörbe nézek, s amikor egész különösen förtelmesnek és öregnek látom magamat, amikor arra
gondolok, hogy orcáim soha nem voltak rózsásak, hanem inkább szürkék
vagy barnák voltak, akkor eszembe jut, hogy híresen szép anyám arcszíne
ugyanilyen volt. De látták-e a többiek is? És hogy hasa kibuggyant a fûzôbôl?
Hogyan hihettem olyan vakon a szépségében, ha egyszer láttam mindezt, és
olykor még valami émelygés is elfogott.” A regényben anyjához való bonyolult, sérülésekkel teli viszonya többször is felbukkan, gyerekként sóvárgott a
szeretetért, de úgy érezte, anyja vele szemben rideg és távolságtartó. „A távolság mit sem változtatott a dolgon, anyám az maradt, aki volt, az én szép,
hideg, buta anyám, aki egyedül hagyott engem a gonosz világban, amikor
négyéves voltam.”

Költôbôl analitikus
Gyömrôi Edit korán kezdett érdeklôdni a pszichoanalízis iránt, állítólag
már 9 évesen kölcsönkérte nagybátyjától, az elmegyógyász dr. Hollós Istvántól Sigmund Freud egyik munkáját. Avantgárd mûvészek és baloldali gondolkodók köreiben vett részt, 1919-ben verseskötete jelent meg Rényi Edit versei címmel. Aktív politikai részvétele miatt (és talán a személyes útkeresés
miatt is) Bécsbe, majd Berlinbe emigrált, közben „útlevélházasságot” kötött
Glück Tiborral, de tôle is hamar elvált. Különféle munkákból (esernyôüzemi
munkás, könyvesbolti eladó, ruhatervezô, fotós stb.) tartotta fenn magát, közben gyakorlatilag éhezett, csak akkor ivott egy kávét vagy evett egy süteményt, ha arra meghívták. Egy barátja tanácsára pszichoanalitikus terápiába
kezdett, és hamarosan maga is elkezdhette pszichoanalitikus praxisát.
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Elkészült a magyar holokauszttúlélôk digitális adattára

A holokauszt magyar túlélôinek
Dr. Schiffer János, a NÜB elnöke
korábban papíron, nehézkesen elmondta: az egyesület 1957-es alahozzáférhetô aktákban, sérülé- pítása óta hatalmas mennyiségû dokeny kartotékokban tárolt adatai kumentum halmozódott fel az iratimmár digitálisan is elérhetôk a tárban, amelyek nemcsak egy-egy
Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete (NÜB) közelmúltban befejezôdött fejlesztése révén.
Egy számítógépes szoftverrel
a digitális adattárban egy-egy
túlélô
neve,
születési adatai
vagy címe alapján pillanatok
alatt rá lehet Dr. Schiffer János (középen) a NÜB egyik közgyûlésén
keresni fogva
tartásának és felszabadulásának holokauszttúlélô személyes ügyinhelyére, idôpontjára.
tézése folytán bírnak jelentôséggel,
A budapesti székhelyû Nácizmus de az adatok a késôbbi történeti kuÜldözötteinek Országos Egyesülete tatás szempontjából is roppant fon(NÜB) képviselte és intézte több tosak. Korábban papírokon, késôbb
mint 50 ezer holokauszttúlélô ügyeit, floppy-lemezeken tároltak adatokat,
és képviseli jelenleg Magyarorszá- ám az elôbbiek sérülékenynek, az
gon azt a közel 5 ezer holokauszt- utóbbiak pedig elavultnak bizonyultúlélôt, aki magyar, német vagy izra- tak, ez tette sürgetôvé egy olyan feleli kárpótlást, támogatást, nyugdíjat használóbarát számítógépes rendkap.
szer kialakítását, amelynek révén
Az egyesület számára tehát – töb- lehetôvé vált az adatmentés és adatbek között az úgynevezett életben- megôrzés.
léti igazolások szempontjából – létAz elnök hozzátette: az egyesület
fontosságú, hogy a 21. századi tech- alapirattárát több mint 41 ezer darab
nikai fejlettségnek megfelelô, digi- sorszámozott „NÜB Üldöztetési Igatális adattárral is rendelkezzen. Mi- zolások” kartonrendszer alkotta,
vel az egyesület ügyfélforgalma egyrészt az ebben található iratanyaévente több mint ezer személyes got kellett digitalizálni, másrészt peügyintézésbôl és több ezer igazolás dig az igazolásokhoz kapcsolódó dokiadásából áll, a munka – az igazo- kumentumokat, amelyeket összesen
lások kiadásán túl a túlélôk ügyei- 127 darab irattartóban tároltak.
nek intézése, kapcsolattartás a nem- Idôközben elôkerült 10 ezer papírzetközi német, izraeli szervezetek- alapú dokumentáció is, ezeknek az
kel – jelentôs adminisztrációs tevé- adatait is fel kellett dolgozni.
kenységgel jár. És új feladatként jeA történelmi jelentôségû anyag
lentkezik a második, harmadik ge- mentését, digitalizálását a NÜB
neráció számára szükséges informá- jelentôs saját forrásaiból, valamint a
ciók biztosítása. Ezt a munkát köny- kormány és a Németországgal Szemnyíti meg az az irattár-digitalizáció, beni Anyagi Követelések Konferenamely nemrég fejezôdött be az ciája (Claims Conference) pályázati
egyesületnél.
támogatásából valósította meg.
Arra a kérdésünkre, hogy egy-egy
személyhez kapcsolódóan a nyilNagyon fáj
vántartás milyen jellegû adatokat
Zsidósága és baloldali nézetei miatt Hitler hatalomra jutása után nem volt tartalmaz, dr. Schiffer János kifejtetbiztonságos Berlinben maradnia, ezért egy rövid prágai kitérô után 1934-ben te: az iratanyag számos szenzitív és
visszatért Budapestre, és vállalta az ekkor már súlyos beteg József Attila ke- fokozottan szenzitív besorolású adazelését. Élete végén egy interjúban elmondta, hogy azonnal látta, a költô gyó- tot is tartalmaz, egy-egy személlyel
gyíthatatlan, csak fenntartó kezelésre vállalkozott. József Attila mai ismerete- kapcsolatban akár 10-15 adat is taink szerint borderline személyiségzavarban szenvedett, tünetei az analízis ha- lálható. Ilyenek például a személyi
tására rosszabbodtak, beleszeretett analitikusába. „Mindenki, akire Edit ráné- információkon túl az 1944. évi lakzett – olyan bûvölô szemekkel –, az ilyen vagy olyan módon beleszeretett” – cím, az adott gettónak és védett házemlékezett vissza Kulcsár István (aki maga is pszichiáter és József Attila ba- nak a címe, ahol a túlélô tartózkorátja volt). Viszonzatlan érzelmei azonban egyre inkább agresszióval párosul- dott, de tartalmazza a deportálásotak, egy alkalommal késsel támadt rá Gyömrôi Editre. Gyömrôi vôlegénye kat, a munkaszolgálatokat, a kon(késôbbi harmadik férje), az újságíró Újvári László szerelte le a költôt, aki ez- centrációs táborokat, a velük együtt
után feljelentéssel fenyegetôzött, így terápiája véget ért. Az analitikusnô éle- deportáltak sorsát, a felszabadulás, a
te végéig elhárította a megkereséseket, amikor József Attiláról kérdezték. hazatérés helyét és idejét, sôt azt is,
„József Attila költô volt, és mindaz, amit embertársaival közölni óhajtott, hogy a szóban forgó túlélô a felszamegtalálható a verseiben” – írta 1957-ben. Regényébôl is kimarad ez a szál; badulás után esetleg hol részesült
nem egyértelmû, hogy a pszichológusi titoktartás miatt vagy esetleg valami- gyógykezelésben.
féle bûntudat okán.
Mint mondta, a kereshetô rendszerû digitális adattár a késôbbiekben
Ceyloni évek
nagyon fontos forrása lehet különA harmincas évek második felében Gyömrôi Edit nôk számára tartott kurzu- bözô kutatásoknak, hiszen a vészsokat gyermeknevelés és szexuális felvilágosítás témában. Egyre inkább fog- korszak történetéhez nemcsak az állalkoztatta a kivándorlás gondolata – nôvére ekkor már az Egyesült Államok- dozatok, a mártírok, de a holoban élt –, de nem kapott vízumot. Végül férjével együtt Ceylonra (a mai Srí kauszttúlélôk emlékezetének megLanka) hajóztak. (Fia, az elsô házasságából született Gábor nem tartott velük. ôrzése is hozzátartozik. A túlélôk elÔt munkaszolgálatra hurcolták, ahol tífuszban megbetegedve, 25 évesen meg- mondták szûkebb vagy tágabb körhalt.) Újvári László röviddel a megérkezésük után súlyosan megbetegedett, és nyezetüknek, leszármazottaiknak a
elhunyt. Gyömrôi Edit ekkor el akarta hagyni az ázsiai országot, de megismer- velük történteket – ezeknek egy rékedett egy nálánál fiatalabb, félig holland, félig szingaléz származású férfival, szét is ôrzi a most elkészült digitális
Charles Ludowykkal, akivel végül negyedik – egyben utolsó – házasságát kö- adattár.
Dr. Schiffer János szerint fontos,
tötte. Letelepedtek hát Ceylonban. A férfi Shakespeare-kutató volt, aki az
egyetemen darabokat is rendezett, Gyömrôi Edit pedig jelmezeket és díszlete- hogy az áldozatok emlékének
ket tervezett ezekhez. Terápiás tevékenységét nehezen tudta folytatni, így in- megôrzése mellett a túlélôk emlékét
kább elôadásokat tartott a pszichoanalízisrôl. Érdeklôdése a buddhizmus felé is ôrizzük, mert – idézte Esterházy
fordult, bekapcsolódott a ceyloni baloldali és nôi mozgalmakba is. Megtanult Péter szavait – „...másképpen beszél
és másképpen hallgat az, aki ott volt,
szôni, majd szövôiskolát alapított helybéli asszonyok számára.
A ceyloni idôszak 1956-ig tartott, ekkor férjével együtt Londonba költöz- ezért másképpen beszél az is, aki
tek. Ott gyorsan felépítette praxisát, és egészen addig dolgozott, míg be nem nem volt ott... El akarjuk-e felejteni
töltötte a nyolcvanat. Idôsebb korában régi, romos házak restaurálásával fog- a történteket, mint egy rossz álmot
lalkozott. A hetvenes években többször ellátogatott Budapestre, konferenciá- (és ezzel minden szenvedést értelkon vett részt. Férje 1985-ben meghalt, Gyömrôi Edit két évvel ezután, 90. metlennek és fölöslegesnek monesztendejében hunyt el. A hetvenes években végül megvált a nála lévô József dunk), vagy elfogadni akarjuk mint
Attila-kéziratoktól is, amelyeket Londonban ôrzött. Ezekkel a szavakkal adta az emberi történet, civilizáció nagy
át ôket az irodalomtörténésznek: „Vigye haza. Ha én meghalok, ki fogja tud- traumáját?”
Részletesebb információ az
ni itt, hogy ki volt az a József Attila?”
(A cikk Borgos Anna Holnaplányok címû könyve alapján készült. Budapest, adattárral kapcsolatban hétfô
délelôttönként kérhetô a +36-12018, Noran Kiadó.)
Bálint Lilla / Dívány 343-3898-as telefonszámon.

azonosságára. A nô a fotón ugyan jóval idôsebbnek tûnik, de a valóságban
csupán 38 éves volt, amikor Runesson
lencsevégre kapta: svéd férjével a 80as évek elején ismerkedett meg egy
lengyelországi dzsesszfesztiválon, hamarosan pedig követte ôt nyugatra, a
csendes, kies Växjôbe. Nem véletlen,
hogy Danielsson (lánykori nevén
Danuta Sen) ellenséges érzelmeket
táplált a neonáci eszmével szemben,
édesanyját ugyanis a vészkorszakban
az auschwitzi (más források szerint a
majdaneki) koncentrációs táborba deportálták, de túlélte a borzalmakat, és
épségben tért haza családjához.
Ô maga súlyos depresszióval és
mentális zavarokkal küzdött, ismerôsei szerint gyakran beszélt magában
és kiabált rá emberekre az utcán,
ugyanakkor azt állította, a fotón
megörökített pillanatban teljesen beszámítható állapotban volt, és önszántából cselekedett. Többször is
beutalták pszichiátriai intézetbe, állapota mégis folyamatosan romlott.
Három évvel a híres fotót követôen,
1988-ban önkezével vetett véget életének: leugrott a växjôi víztorony
tetejérôl. A felvétel másik fôszereplôjét, Seppo Seluskát késôbb egy zsidó származású homoszexuális férfi
meggyilkolásának vádjával letartóztatták, bûnösnek találták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
A híres fotó születésének harmincadik évfordulóján egy helyi szobrászmûvész, Susanna Arwin úgy
döntött, életnagyságú alkotással tiszteleg Danielsson elôtt. A szobrot
Växjôben szerette volna kiállíttatni,
a városi tanács azonban megvétózta
a tervet, mivel úgy vélték, erôszakra
buzdíthat egy efféle mû. A néhai aszszony rokonai szintén ellene voltak a
szobor ötletének, tiszteletlenségnek
érezték ugyanis ebben a pózban közszemlére állítani ôt. A mûalkotást
végül a közismert svéd szállodamágnás és baloldali aktivista, Lasse
Diding vásárolta meg és állította ki
saját villája kertjében, a nyugatsvédországi Varbergben.
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varsói zsidóság elkeseredett harca a túlélésért
79 éve, 1943. április 19-én
kezdôdött a megszálló nácik elleni
felkelés a varsói gettóban. A
Jürgen Stroop tábornok vezette
mûveletben az elsô támadást a
védôk visszaverték, és két tankot is
kilôttek, végül csak a légierô bevetése késztette ôket visszavonulásra.
A német hadsereg 1939 szeptemberében néhány hét alatt rohanta le

elviselhetôbbé tenni. Az embertelen
körülmények ellenére az emberek
ingyenkonyhákat, iskolákat üzemeltettek, újságokat adtak ki, még koncerteket is rendeztek. Szervezkedett
az illegális mozgalom is, de a különbözô irányzatok sokáig nem hangolták össze tevékenységüket.
A náci vezetés 1942. január 20-án
a berlini Wannseeben tartott konfe-

A túlélésre nem sok remény maradt
Lengyelországot, amelynek nyugati
és északi területeit a Harmadik Birodalomhoz csatolták. A központi
területekbôl fôkormányzóságot hoztak létre, ide telepítették át a lengyeleket és a zsidókat, utóbbiakat a városokban kialakított gettókba, olvasható az MTI cikkében.
Európa legnagyobb gettóját 1940
októberében Varsóban hozták létre.
A 307 hektáros területen – amelyet
három méter magas fallal, rajta egyméteres szögesdróttal vettek körül –
félmillió ember zsúfolódott össze,
egy szobában esetenként 20 ember is
lakott.
Kevés volt a víz, az áram és a
fûtôanyag, gyakoriak a járványok. A
hivatalos fejadag napi 184 kalóriának felelt meg, így a családok sokszor rejtegették a holttesteket, hogy
felvehessék a nyomorúságos élelemadagot. 1941 januárja és 1942 júliusa között 75 ezer zsidó halt éhen
vagy hunyt el betegségek következtében, a hullák az utcákon hevertek.
A németek a gettót kívülrôl
ôrizték, a belsô rendet a zsidó
rendôrség tartotta fent, de inkább
csak hajtóvadászatokat rendezett, és
az emberek rejtegetett vagyonát kereste. Míg a többség csak vegetált, a
gettó csempészekbôl, feketézôkbôl
álló „arisztokráciája” óriási összegeket keresett.
A németek utasításait a Zsidó Öregek Tanácsa (Judenrat) hajtotta végre, miközben próbálta az életet

rencián határozta el a zsidók tervezett és irányított megsemmisítését,
amelyet cinikusan végsô megoldásnak,
Endlösungnak
neveztek.
Megkezdôdött a gettók felszámolása, lakóik deportálása a haláltáborokba.
Varsóból 1942. július 22-étôl indultak naponta a szerelvények, három hónap alatt 275 ezer embert
szállítottak el, közülük 254 ezren
Treblinka gázkamráiban végezték.
Az SS-csapatok a gettó utcáin hatezer embert lôttek le, százak – köztük a Judenrat elnöke, Adam
Cziernakow – öngyilkosságot követtek el. Amikor a deportálásokat
ôsszel leállították, a varsói gettóban
alig 60 ezer zsidó maradt.
A zsidó közösség tényleges vezetése fokozatosan az addig összefogni
képtelen illegális szervezetek (Antifasiszta Blokk, Bund, Lengyel Munkáspárt, Poalej Syjon stb.) kezébe
került. 1942. december 1-jén megalakult az ellenállás egységes katonai szervezete, a Zsidó Harci Szövetség (ZOB) Mordechaj Anielewicz,
Marek Edelman és mások vezetésével, valamint az egyes csoportok között egyeztetô Zsidó Koordinációs
Bizottság.
A ZOB, melynek irányítása alá
hozzávetôlegesen 750-800 fegyveres
tartozott, kapcsolatokat épített ki a
lengyel ellenállás különbözô szervezeteivel. Jelszavuk ez lett: „Nem az
életünket, hanem a méltóságunkat

Túlélôk is részt vettek
a buchenwaldi tábor
felszabadításának évfordulóján
Tizenhat holokauszttúlélô is részt vett a buchenwaldi náci koncentrációs tábor felszabadításának évfordulóján rendezett megemlékezésen.
Az eseményen jelen volt többek között egy 96 éves ukrán asszony,
Anasztaszja Gulej, aki Buchenwald mellett megjárta Auschwitzot és BergenBelsent is. Most az orosz invázió elôl elmenekült hazájából, és Szász-Anhalt
tartományban talált új otthonra. Nem ô az egyetlen ukrán holokauszttúlélô,
aki Németországba menekült.
Egy másik ukrán holokauszttúlélô, Borisz
Romancsenko – akit szintén a Weimar közelében lévô Buchenwaldban tartottak fogva – már nem tudott eljönni a megemlékezésre, mert egy márciusi orosz légitámadásban Harkivban meghalt – jelentette a dpa
hírügynökség.
Josef Schuster, a németországi zsidók
központi tanácsának vezetôje beszédében
azt mondta: „Szégyen, hogy a soá egyes
túlélôinek nehéz életük végén ismét így kell
szenvedniük.”
A megemlékezés szervezôi eredetileg
meghívták Oroszország és Fehéroroszország hivatalos képviselôit is, de a háború
miatt ezt visszavonták. Részt vettek viszont A buchenwaldi emlékmû
az eseményen a fehérorosz ellenzék, valamint az Oroszországban betiltott
Memorial jogvédô szervezet emigrációban élô képviselôi.
1937-es megnyitásától 1945. április 11-i felszabadításáig a nácik mintegy
280 ezer embert vittek a buchenwaldi táborba szerte Európából. Magában a
lágerben a német SS 56 ezer foglyot gyilkolt meg, akik közül 11 ezren voltak
zsidók – írja az MTI.

akarjuk megmenteni.” Az ellenállók
bunkereket, alagutakat építettek, katonai kiképzést szerveztek.
Az elsô komoly harci erôpróbára
1943 elején került sor: január 18-án
SS-egységek hatoltak be a gettóba,
hogy 16 ezer munkást vigyenek
Lublinba. A ZOB harcba szállt, és
bár végül hatezer fôt a németek elvittek, a szervezett fegyveres ellenállás
visszhangra talált egész Varsóban.
Március-áprilisban a varsói gettó
már lényegében a ZOB irányítása
alatt állt.
A németek 1943. április 19-én reggel kezdtek a gettó felszámolásába.
A Jürgen Stroop tábornok vezette
mûveletben az elsô támadást a védôk
visszaverték, és két tankot is kilôttek, végül csak a légierô bevetése
késztette ôket visszavonulásra.
A németek ezután szisztematikusan láttak neki a gettó lerombolásának, a házakat ágyúval lôtték szét, a
védôk azonban az alagutakban eltûntek, és másik épületben bukkantak
fel újra. A nácik házról házra,
bunkerrôl bunkerre haladtak, az épületeket felgyújtották, a bunkereket
berobbantották, míg végül az egész
gettó lángtengerré és gigantikus
temetôvé változott.
A ZOB fôhadiszállását május 7-én
sikerült körbevenniük, s miután behatolni nem tudtak, gázt vetettek be.
A felkelés vezetôi öngyilkosságot
követtek el, de néhányuknak egy addig rejtve maradt alagúton sikerült
elmenekülni. Május 10-tôl már csak
romharcok folytak. A felkelés május
16-án fejezôdött be, amikor a nácik
gyôzelmük jelképeként felrobbantották a zsinagógát, de még hetekig elôfordultak szórványos összecsapások.
A varsói gettófelkelés a legjelentôsebb zsidó ellenállási akció volt a
második világháború idején, amely
súlyos presztízsveszteséget okozott a
náciknak. A harcok 29 napja alatt pár
száz felkelô szállt szembe több ezer,
a fegyverzet terén is hatalmas
túlerôben lévô támadóval. Stroop
Berlinbe küldött jelentése szerint a
felkelés során hétezer zsidót öltek
meg, 56 ezret fogtak el, és 632 bunkert romboltak le. Az életben maradt
zsidók koncentrációs és kényszermunkatáborokba kerültek, és csak
néhányan élték meg a háború végét.
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Lengyel zsidók is segítenek
az ukrán menekülteknek
Az Ukrajnával hosszú közös határon osztozó Lengyelország viseli az
orosz invázió elôl menekülôk befogadásának fô terhét. A segítséget nyújtók között aktív a lengyelországi zsidó közösség is.
Mivel a lengyelországi zsidók nem is olyan régen még maguk is üldözöttek
és menedékkérôk voltak, pontosan tudják, milyen érzés az ukránok helyében
lenni – írja helyszíni riportjában a Euronews.
Amikor például Alina Sobczak krakkói gyermekorvost egy kollégája felhívta, hogy kész lenne-e a házába ukrajnai menekülteket befogadni, azonnal
igent mondott.
„Nem tudtam, hány ember, nem tudtam, kik érkeznek – egyszerûen igent
mondtam” – magyarázza Sobczak. Órákon belül 17-en álltak a bejáratánál,
kezükben azzal a kevés holmival, amit a háború elôl menekülve magukkal
tudtak vinni (mostanra már csak kilencen maradtak).
Sobczak zsidó nagyszülei 1917-ben menekültek Oroszországból Kazahsztánba, ahol az édesanyja született. Mint elmondja, nem túl sokat tud a családja által átélt borzalmakról, mert a nagyszülei nem voltak hajlandóak beszélni
róla, a szülei pedig túlságosan féltek megkérdezni ôket.
„Olyan emberek között nôttem fel, akiket háborús trauma ért. És mindig arra neveltek, hogy légy hálás azért, amid van, mert sosem tudhatod, mit hoz a
holnap.”
Sobczak úgy véli, mind a háború borzalmaihoz való személyes viszonyulása, mind a zsidó hit felfedezése hozzájárult ahhoz, hogy befogadja ezeket a
menekülteket, és ezt az érzést a krakkói zsidó közösségben mások is osztják.
Jonathan Ornstein, a Krakkói Zsidó Közösségi Központ ügyvezetô igazgatója arra kérte csapatát, hogy alakítsák át a központot adományozó és információs ponttá, a segítséget keresô ukránok számára éppúgy, mint a segíteni
szándékozó lengyelek számára.

Ukrán menekültek jönnek át a lengyel határon Medykánál
AP Photo/Sergei Grits
Bár a központot végül nem kellett menedékhelyként használniuk, Ornstein
becslése szerint mintegy 220 embert segítettek elhelyezni szállodákban és
más szálláshelyeken.
Sobczak azt mondja, a háza továbbra is nyitva áll annyi ember elôtt, amenynyit csak be tud fogadni, de aggódik, hogy a most már Lengyelországot is érô
orosz fenyegetések miatt neki is menekülnie kell. „Remélhetôleg nem kerül
erre sor, de az ukrán menekülteket elnézve mindannyiunkban ott van ez a félelem, hogy talán néhány hét múlva nekünk is össze kell pakolnunk és el kell
menekülnünk, hogy megmentsük a gyerekeinket.”
Lengyelország mintegy 200 ezres zsidó közösségébôl sok ezren menekültek el, illetve vándoroltak ki Németországba, Lengyelországba, Izraelbe és
sok más országba a háború miatt.

A koncentrációs tábor, ahol nôk
kegyetlenkedtek nôkkel
A ravensbrücki koncentrációs
tábor ôrei az egyik túlélô szerint
„átlagos nôk voltak, akik ördögi
dolgokat mûveltek”.
A ravensbrücki nôi koncentrációs
tábort Heinrich Himmlernek, az SS
vezetôjének ötlete nyomán hozták
létre 1939-ben Németország északi
részén. Sokáig ez volt az egyetlen
nôi tábor, írja a Kibic.
Eredetileg a rezsim által deviánsnak minôsített csoportok tagjainak
jelölték ki: prostituáltak, abortuszosok, leszbikusok, kommunisták, szociáldemokraták kerültek oda, de
bûnözôket, cigányokat, Jehova tanúit és zsidókat is fogva tartottak, olvasható a Telex ismeretterjesztô írásában.
A cikk szerint a táborba 1945 áprilisi felszabadításáig több mint 130
ezer nôt és gyereket deportáltak.
Jelentôs részük nem élte túl a fogságot, aminek egyik oka az volt, hogy
a tábor kapacitásánál jóval több embert zsúfoltak össze kis helyen, és
egyre nyomorultabbak lettek a feltételek.
A kutatások szerint az 50 ezret is
meghaladhatta a halálos áldozatok
száma. Az éhezés, a kényszermunka,
a rendszeres kínzások és verések, halálos injekciók, gázkamrák, akasztások, orvosi kísérletek és betegségek
végeztek a foglyok jó részével.
Mindebben jelentôs szerepet vállaltak a nôi SS-felügyelôk, német
kifejezéssel az Aufseherinek, aki-

ket újságokban feladott álláshirde- gyakran minden különösebb ok néltésekben toboroztak. Ezek a hirde- kül meggyilkoltak foglyokat. Legintések elsôsorban a szegényebb csa- kább ütlegelésben, rugdosásban, talá dok ból érkezô, ala cso nyabb posásban nyilvánult meg a fizikai
iskolázottságú rétegnek voltak von- erôszak. De az is elôfordult, hogy
zóak, hiszen nem sok lehetôség kö- német juhászkutyáikkal maratták
zül válogathattak, egy gyári mun- meg a foglyokat.
kánál pedig ígéretesebb volt a maA rettegett ôrök között volt
gasabb fizetés és egyéb juttatások Elisabeth Volkenrath, Auschwitz és
miatt.
Bergen-Belsen 1945-ben halálra ítélt
A katonás fegyelemhez szokott nôi fôfelügyelôje, aki korábban senôk kiképzése gyorsan lezajlott, de gédmunkás volt; Ruth Closius, akit
azért még kaptak ideológiai nevelést szintén rendkívüli kegyetlenségéért
is, például a Jüd Süss
antiszemita filmet
vetítették le nekik.
Sokan
közülük
amúgy is magukénak
vallották a hitleri
ideológiát, így még
az a tudat is fûtötte
ôket, hogy valami
hasznosat tesznek az
árja német társadalomért.
A nôi ôrök közül
sokan Ravensbrückben kezdték karrierjüket és kiképzésüket, mielôtt elkerül- Foglyok a ravensbrücki koncentrációs táborban
Fotó: Német Szövetségi Archívum
tek volna Ausch/ Wikimedia Commons
witzba,
Bergenítéltek halálra, pedig ápolónô szereBelsenbe vagy más táborokba.
„Átlagos nôk voltak, akik ördögi tett volna lenni; valamint a hírhedt
dolgokat mûveltek” – mondta róluk Irma Grese, akit Belsen Szörnyeteaz egyik túlélô, a holland Selma van gének is neveztek, és egy tejgazdade Perre. Ravensbrückben minden- ságban dolgozott, miután 15 évesen
napos volt a verés és a kínzás, de elhagyta a szülôi házat.
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EGY VILÁGHÍRÛ KÁNTORRAL BESZÉLGETTÜNK

Farkas Simon, aki csak az
Antarktiszon nem énekelt még
Farkas Simon (Shimon Farkas) korunk legjobb kántorainak egyike,
hangjának egyedi tónusa már sok zsinagógai közösség szívét megmelengette. A Magyarországon született
Simon – írjuk magyarosan az utónevét is, ha Ausztráliában is magyarul
írja a vezetéknevét – Izraelben nôtt
fel, aztán a családdal együtt Sydneybe költözött. A világhírû kántorral
Silló Sándor beszélgetett.
A nagyváros Központi Zsinagógája 22 évesen választotta vezetô kántorává, és 15 évet szolgált ott. Azóta
kántorként és üzletemberként bejárta
a világot, mi éppen Tel-Avivban
csíptük el az Ichud Olam zsinagógában, ahol Chaim fia a kántor, és ahol
vendégként az idei (5782) jom kippurkor ô énekelte a Kol nidrét, amibe egy magasztos pillanatban belecsempészte a Szól a kakas már dallamát.
Nem „bennfentes” interjú lesz ez,
én nem ebben a közegben nôttem fel.
Amit a világ nagy kántorairól tudok,
azt olvastam, a mûvészetüket
lemezekrôl ismerem. Tehát mielôtt
beszélgetni kezdtünk (erre már a telavivi Hiltonban került sor), ezt elôrebocsátottam Simonnak.
Olvastam egy interjút a fiaddal,
Dovval, aki a melbourne-i közösség kántora. Azt nyilatkozta: „Nekem apám volt az elsô mesterem.”
Aztán ezt a motívumot, az apáról
fiúra szálló tradíciót több híres
kántor életrajzában is megtaláltam. A te történeted is kántordinasztiáról szól?
Mi nem voltunk kántordinasztia,
de még lehetünk. Szép volt a hangom, és ha társaság volt nálunk, már
egészen kicsi gyerekkoromban elôretolt az apám, hogy énekeljem el a Hava nagilát, a Cena, cenát meg más
népszerû dalocskákat. A hangomat, a
hallásomat anyámtól örököltem, pedig nem ô volt kántor, hanem a bátyja. Ez a nagybácsi itt élt Izraelben,
késôbb pedig Amerikában – tôle nagyon sokat tanultam. Szóval valahogyan mégiscsak dinasztia ez. Fehérgyarmaton születtem 1949-ben, de
amikor kétéves lettem, a család alijázott. Itt laktunk Tel-Avivban. Nagyon szép templomunk volt a
Jabotinsky úton, apámmal, amíg élt,
oda jártunk. Az ötvenes években
szinte minden zsinagógában volt
kántor. Nálunk még kórus is volt. Ott
énekeltem elôször, hatévesen.
...és akkor el is döntötted, hogy
kántor leszel…
Ugyan, dehogy! Az jóval késôbb
történt, 21 éves koromban. Közgazdaságtant tanultam az egyetemen, de
itt nagyon elôreszaladtunk. Tízéves
voltam, mikor az apám meghalt. A
család Amerikába költözött, mert
anyám
rokonai
ott
éltek,
Brooklynban. Volt ott egy híres kántor, Moshe Koussevitzky. Gyerekként énekelhettem abban a templomban, ahol ô. Magánórákat sajnos nem
kaptam tôle, de az is sokat számított,
hogy közelrôl figyelhettem. Ô csak
egyszer imádkozott egy hónapban,
de nem messze az ô templomától
volt egy kis stibl. A rabbit
Jungreisnek hívták, a stiblt meg
Gyarmatinak, mert a rabbi fehérgyarmati volt. Na ott tényleg sokat
tanultam a nuszachról, a szöveghagyományról, a zenei tradícióról. De
mondom, akkor még mindig csak tizenéves voltam. Még gyermekként
itt, Tel-Avivban tanultam zongorázni, és kilencévesen énekórákra jártam Tibi Schwartzhoz, aki azelôtt a
Rumbach kántora volt. Jóval késôbb
aztán Sidney-ben találkoztunk, mert
odaköltöztünk, amikor 21 évesen
megnôsültem. Tibi abban a templomban volt kántor, ahová apósomék
jártak. No, akkor döntöttem el, hogy
ez lesz az életem. Hát ez ötven éve
volt.
Soha nem vonzott a show-biznisz, hogy ott próbálj szerencsét?
Dehogynem! Mindig énekeltem

operát, dzsesszt, népszerû dalokat.
Az O sole mio minden koncertemen
elhangzott.
Nem csábultál el, hogy végleg a
szórakoztató mûfajt válaszd?
Ugyan! Én a családom körében
akartam élni. Nem vonzott az a világ, amit a show kínál. 22 évesen
született az elsô fiam, Chaim, rá egy
évre a lányom, Mimi, aztán Dov fiam. Ô most Melbourne-ben kántor.
Vele nagyon sok furcsa koncertet
csináltunk együtt. Kuplékat énekeltünk, egy dzsesszparódia kedvéért
még gengszternek is beöltöztünk. De
ez nem volt valami szörnyûség, sok
kántor megtette elôttünk is, csak mi
mindig visszatértünk a hivatásunkhoz.
Hogyan él tovább a liturgiai tradíció? Szájról szájra, apáról fiúra,
mesterrôl tanítványra száll?

Ma már minden liturgikus zene le
van jegyezve rendes kottával. Egy
egész szekrényre való van csak a liturgikus zenébôl, zongorakivonatok,
kóruskották is. Az askenázi liturgiában két tradíció él: a német és a kelet-európai. A német az kemény,
egyértelmûen templomi zene. A másik ág érzelmesebb, személyesebb. A
legendás nagy kántorok mind KeletEurópából jöttek. Mióta én énekelek,
a megszokott dallamok közé sok helyen bekerült például a Carlebachmelódia is. Ezek vidám, örömteli zenék. A liturgia nem sokat változott,
az elôadásmód viszont nincs megkötve. A tempó, vagy hogy mennyire és hogyan díszít a kántor egy dallamot, az a zsinagóga közönségétôl
függ. Figyelj csak.
(A beszélgetésünk e pillanattól
színielôadás jelleget ölt, Simon
szemlélteti is, amit mesél. Már
ezért megérte eljönni.)
Három kántor elmegy egy próbaéneklésre. Felállnak a bima elé. Az
egyik nagy szakállú chászid a régi
kelet-európai hagyomány szerint
énekel, és persze jiddis akcentussal.
A másik Bécsbôl jön, és kivág és lebegtet, mintha a Staatsoper színpadán lenne. A harmadik meg tiszta
jazz-singer. Oké? Na, szerinted ki
kapja meg a munkát? Aki szvingtempóban nyomta. Ma a legtöbb
templomban nem érdekli az embereket a kemény cházánut [kántorkodás]. Nem akarják három-négy órán
át hallgatni, ahogy a kántoruk hoszszan elnyújtja az imákat. Ha eljössz
hozzám Sidney-be a templomba egy
péntek este: az happy! (Ujjaival csettintget, mint az elôbb a szvingnél.)
Én mindig fiatalosabban énekelek,
mint azok, akiktôl tanultam, és sokat
improvizálok. Szeretem, ha minden
szombat más egy kicsit. Ez a
közösségtôl is függ, meg az én pillanatnyi érzéseimtôl is. Ez ima. Persze
minden kántornak vannak stílusjegyei, amirôl fel lehet ismerni, de ennél sokkal fontosabb, hogy a cházán
a sáliách háciburi, a közönség küldöttje. Ez a legfontosabb törvény. Ha
a kántor ezt elfelejti, és csak magára
figyel, az baj.
Te énekeltél világ minden pontján…
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Izrael több mint 13 tonna segélyt
juttat az ukrajnai menekülteknek

A Zsidó Állam több mint 13 ton- szágon keresztül, akár közvetlenül
na – élelmiszerbôl és higiénés ter- Izraelbôl különbözô adományokkal
mékekbôl álló – humanitárius se- segíti a Zsidó Állam azokat a segítgélyt ajánlott föl az ukrajnai me- ségre szoruló embereket, akik Ukrajnekültek megsegítésére. Az ezer nában maradtak. A biatorbágyi rakNa, az Antarktiszon nem!
csomagból álló adományt hivata- tárban fölhalmozott segélyrôl Jákov
...ha belépsz egy zsinagógába, losan Jákov Hadasz-Handelsz- Hadasz-Handelszman azt mondta:
rögtön tudod, hogy ott mit szeret- man, Izrael magyarországi nagy- ezt a 13 tonnányi adományt az Ökune a közösség?
követe adta át a Magyar Ökume- menikus Segélyszervezet javaslatai
Ha a jeruzsálemi nagy zsinagógá- nikus Segélyszervezetnek, ahon- alapján állították össze.
ban énekelsz, kórussal, nagy közös- nan a karitatív szervezet a felajánA nagykövet hangsúlyozta: Izrael
ségnek – az egészen más, mint egy lást Kárpátaljára szállítja tovább.
az elsô állam, amely Ukrajnának
kis templom. Ezt azonnal meg lehet
A Magyar Ökumenikus Segély- minden szükséges eszközzel felszeérezni, ha ott állsz. Pár éve jártam szervezet biatorbáBné Brákban. Ott kórus is volt. Vért gyi
raktárában
izzadtam, mert minden imát hallani hosszú sorban soakartak. Négy órán keresztül tartott! rakozik az az ezer
A Sáchárit (reggeli ima) Sydney-ben csomagból álló hu25 perc, itt két óra volt! Viszont a manitárius segély,
földrajzi, habitusbeli különbségek amelyet Izrael Álmár eltûnôben vannak. Ma már Né- lama ajánlott föl az
metországban is úgy imádkoznak, ukrajnai menekülmint Tel-Avivban. Akik híres jeke teknek. A felaján(német nyelvterületrôl származó) lás élelmiszereket,
kántorok voltak, már nem élnek. Né- többek között konmetországban is emigráns kántoro- zerveket, valamint
kat hallasz, lengyeleket, ukránokat, higiéniai terméketartalmaz,
oroszokat. Elmosódnak az iskolák ket
ezekre van most a Jákov Hadasz-Handelszman nagykövet
közötti különbségek.
Hogy telik az életed szombattól legnagyobb szük- és Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója
ség a háború sújszombatig?
Én nem csak kántor vagyok, min- totta az országban, sôt – mint az relt mobilkórházat bocsátott a rendig is volt mellette más munkám. Hét Jákov Hadasz-Handelszman nagy- delkezésére a lengyel határ és
közben ingatlanokkal foglalkoztam, követ és Lehel László, a segélyszer- Lemberg között azzal a céllal, hogy
bútorüzemem volt és üzleteim is. vezet elnök-igazgatója közös biator- tehermentesítse az ukrán orvosokat,
Szombaton felvettem a templomjáró bágyi sajtótájékoztatóján kiderült – a akik most leginkább a katonák elláruhámat, és imádkoztam, énekeltem harcok elhúzódásával Ukrajna szük- tásával foglalkoznak, a mobilkórház
megint. De most már semmi üzlet, séget szenvedô lakossága egyre na- azonban lehetôséget ad a civilek elmindent eladtam. No more business! gyobb mennyiségben igényli majd látására is.
az ilyen jellegû segítségnyújtást.
Jákov Hadasz-Handelszman bejeMaradt a család. Chaim fiam kántor
A sajtótájékoztatón Jákov Hadasz- lentette azt is: nemrég landolt Debreitt, Tel-Avivban, így izraeli nagypapa
Handelszman elöljáróban köszönetet cenben az a charterjárat, amely öszis vagyok. Mimi lányom Sydney-ben mondott a segélyszervezetnek, amiért
szesen 12,5 tonna orvosságot,
lakik, öt gyermeke van. A kisebbik segítô kezet nyújtott Izraelnek az ado- gyógyszerkészítményt és orvosi eszfiam, Dov, Melbourne-ben él, ô há- mányok célba juttatása érdekében. A közt hozott Izraelbôl Magyarországromgyerekes. Kántor ô is, neki is van háború kitörése óta az Ukrajnával ra, majd a szállítmányt a lehetô legvilági foglalkozása, egy bankot vezet szomszédos országok izraeli diplomá- gyorsabban Lembergbe vitték. Ezek
meg szénbányák üzleti ügyeit intézi. ciai képviseletei kettôs feladatot lát- az orvosságok, gyógyszerkészítméA legidôsebb unokám már 23 éves, nak el – fejtette ki a nagykövet –, egy- nyek és orvosi eszközök nemcsak a
de még hajadon. Dédunokám pedig részt segítséget nyújtanak minden mobilkórház ellátását célozzák, hamég nincs.
olyan izraeli állampolgárnak az ország nem bôségesen jutott belôlük azokFarkas Simon, a híres kántor most elhagyásában, aki bennragadt Ukraj- nak a helyi ukrán kórházaknak is,
teljesen
átalakul
nagypapává. nában, másrészt az érintett nagykövet- amelyek szükséget szenvednek
Elôveszi a mobilját. Egy gyönyörû ségek azoknak az ukrán állampolgá- különbözô felszerelésekben.
hangú, meseszép lány vizsgakon- roknak segítenek Izraelbe jutni, akik
Izrael magyarországi nagykövete
certjét nézzük-hallgatjuk. Az uno- jogosultak az alijázásra, azaz a Zsidó közölte azt is: éppen most, a sajtótákám a sydney-i konzervatórium ének Államban való letelepedésre.
jékoztató elôtt adta át az ökumenikus
szakára jár! – mondja, és boldogan
A támogatások körébe természete- segélyszervezet vezetôjének azt a
mosolyog. Én meg azt gondolom: sen az is beletartozik – folytatta a listát, amelyet Ukrajna kormánya
diplomata –, hogy akár Magyaror- juttatott el Izraelnek a még szükséMondhat akármit, dinasztia ez…
ges eszközökrôl, termékekrôl és javakról. A diplomata végül ismételten
köszönetet mondott a karitatív szervezet segítségéért, majd köszönetét
Nagyon régen, még kisfiú koromban, egyik este nagymamámmal, Cili „Bo- fejezte ki a magyar kormánynak is a
béval” voltam. Ô egyszer csak megszólalt: Tudod, kisfiam? Támuz hónap konstruktív együttmûködésért.
van. Elmondok egy furcsa történetet. Nagyon régen történt, akkor, amikor
Lehel László, a Magyar Ökumenimég az én édesanyám is kislány volt.
kus Segélyszervezet elnök-igazgatóA történet így szól.
ja a sajtótájékoztatón azt mondta:
A máramarosi Krácsfalva kicsit habókos Smili nevû temetôszolgáját felke- megtiszteltetés számukra, hogy
reste a közösség elöljárójának fia. A fiú büszke volt és öntelt! A szigeti jogi együttmûködhetnek Izrael Államáfakultás hallgatója lett. Akkor még kevés zsidó tanulhatott jogot. Krácsfalván val a humanitárius segély célba juttaô volt az elsô!
tásában. Az adományok szétosztásáA fiú kérdôn nézte a temetôszolgát, majd megszólalt: „Mondd meg nekem, val kapcsolatban elmondta: szerveSmili: mit gondolsz... vajon... vajon te tisztességesen mosdatod és öltözteted zetük Ukrajnában jelenleg két közaz embereket, az elhunyt férfiakat?
ponttal mûködik, az egyik BeregszáSmili nagyon zavarba jött. Arca elpirult, szíve hangosan zakatolt, füle zú- szon, a másik Lembergben található.
gott, és ez járt a fejében: „Hogyan lehet tôlem ilyeneket kérdezni?”
Munkatársaik ismerik a körülméMajd szomorú, elcsukló hangon így szólt: „Majd megtudod, ha sorra ke- nyeket, az igényeket, és naponta
rülsz!”
végzik az adományok elosztását. EdMásnap az elöljáró fia hirtelen meghalt. Majd szelleme megjelent Smili ál- dig már Kárpátalja mind a hat járását
mában, és szólt: „Jaj nekem! Jaj nekem! Miért is kételkedtem én a te tisztesvégigjárták, és több mint százötven
ségedben?”
Smili ment és mindenkinek elmondta, mit álmodott! Mellét verte, könnyei olyan közösségi helyrôl tudnak,
folytak bánatos arcán: „Rosszat mondtam rossz idôben! Rosszat mondtam amelyekben menekültek vannak elhelyezve, és amelyeknek rendszererossz idôben!”
Smili másnap eltûnt. Néhány nap múlva megtalálták holttestét. Smili a Ti- sen szükségük van adományokra.
Izraelben 20 ezer ukrán államszába fulladt.
Az emberek mentek Mose Rosenberghez, Krácsfalva rabbijához: „Adj ma- polgár tartózkodik
Arra a kérdésünkre, hogy eddig
gyarázatot nekünk a történtekre!” A rabbi idôt kért, majd az esti imánál
Ukrajnából hányan alijáztak,
mondta:
„Volt egyszer egy király, kinek kertjében szorosan egymás mellett, egy- Jákov Hadasz-Handelszman azt
másba ölelkezô ágakkal két olyan fa állt, melyek egyike gyógyító, másika ha- mondta: néhány ezer emberrôl van
lált hozó gyümölcsöt termett. Öntözés közben megállott a kertész a fák elôtt, szó, akinek az elmúlt hetekben sikeés mondta: ha a gyógyító fát öntözöm, úgy ez javára válik a mérges fának is. rült alijázniuk Ukrajnából. A ponDe ha nem öntözök, úgy kivész a hasznos fa is. Ám én csak a kertész vagyok. tos adatokról szólva azt mondta:
A kertésznek öntöznie kell. Az, akié a fa, Ô tudja, mit tervez fáival.” (Genez több mint 23 ezerre tehetô azoknak
az ukrajnai polgároknak a száma,
rab. 61.)
Az emberek nem értették a példázatot. Erre a rabbi folytatta: „Válogassá- akik a háború kitörése óta Izraelbe
tok meg, kinek mikor mit mondtok! A szavak, melyek elhagyják szájatokat, utaztak, ebbôl háromezer már ellehetnek – miközben nem is tudtok róla – áldássá és lehetnek átokká. Mert a hagyta a Zsidó Államot. Jelenleg teszó elszáll, mint tollpehely a szélben, de tartalma valahol megragad! A sza- hát 20 ezer ukrán állampolgár tartózkodik Izraelben, de közülük
vak áradása visszahullhat arra, aki kimondta azokat.”
Sokáig beszélték az esetet. Mindez Krácsfalván, 1867. támuz havában tör- csak pár ezren alijáznak, a többiek
menedékkérôk – mondta.
tént.
Kácsor Zsolt / Mazsihisz
Szerdócz Ervin fôrabbi

A krácsfalvi halottmosó
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IZRAELI SZÍNES
Maratont nyert Jeruzsálemben
a menekült ukrán futónô

Valentina Verecka a gyôzelmét Ukrajna lakosságának ajánlotta. A férje otthon maradt harcolni.
Valentina Verecka ukrán futónô azt kérte a jeruzsálemi önkormányzattól,
segítsenek neki abban, hogy részt vehessen a városi maratonon. Verecka Lengyelországba menekült 11 éves lányával az orosz invázió elôl, férje és edzôje azonban Ukrajnában maradt harcolni. A jeruzsálemi városvezetés nem habozott sokáig, vásároltak repülôjegyet, szerveztek szállást és kísérôket számára, írja a Kibic.
Verecka a gondoskodást azzal hálálta meg, hogy a futóverseny nôi
mezônyében elsôként lépte át a célvonalat 2:45:54-es idôvel, a kezében egy
izraeli és egy ukrán zászlót szorongatva. A férfiaknál az izraeli olimpikon,
Ageze Guadie lett az elsô, aki 2:37:17-nél állította meg az órát.
Verecka a gyôzelme után azt mondta, azért fontos számára, hogy elsô legyen, mert így tudja hallatni a hangját, és az egész világhoz eljuttatni a béke
és a szeretet üzenetét.
„Ukrajnában háború dúl. Vannak, akik azt gondolják, hogy ez nem igaz,
pedig így van” – mondta a Ynetnek a versenyt követôen.
„Az üzenetem a béke, azt kívánom mindenkinek, hogy éljünk békében és
egységben” – tette hozzá Verecka, aki a mostanit nevezte az elsô pozitív napjának a február 24-én kezdôdött orosz invázió óta.

Valentina Verecka

Búcsút intettek a védettségi
igazolványnak
Náftáli Benet miniszterelnök személyesen jelentette be, hogy megszûnik a
védettségi igazolvány, melyet Izrael az elsôk között vezetett be a Covidjárvány idején. „Az elsôk voltunk a cselekvésben, és most fokozatosan feloldjuk a korlátozásokat” – hangsúlyozta a szivárványkoalició miniszterelnöke,
aki arra hivatkozott, hogy csökken a fertôzések száma, és a megbetegedések
is egyre kevésbé súlyosak.
Amikor az omikron variáns megjelent Izraelben is, a kormányfô szinte minden utazást betiltott. Emiatt gyakoriak voltak a tiltakozások és a tüntetések.
Szabadságkonvoj indult például Jeruzsálembe, hogy kanadai mintára tiltakozzon a korlátozások ellen.

Már egyre kevesebb helyen kértek védettségi igazolást
Kezdetben zárt térben ez jóformán kötelezô volt, de február elején már csak
éjszakai szórakozóhelyeken és sportcsarnokokban kértek védettségi igazolást. Izrael oltottság tekintetében az élvonalban van az egész világon. Még a
korábbi miniszterelnök, Benjámin Netánjáhu szerzett nagy mennyiségû
Pfizer-oltóanyagot abban az idôszakban, amikor az még hiánycikk volt.
(Voice of America / HVG.hu)

Sékeltörténelem
Izrael fizetôeszköze a sékel, amióta én élek, ez így van. Emiatt bele
sem gondoltam, hogy egykor másképp lehetett. A valóság azonban az,
hogy nem is annyira régóta fizetnek
sékellel a Zsidó Államban.
A sékel szó elôször Mózes elsô
könyvében szerepel (Beresit), kicsit
más jelentéssel. Akkoriban a sékel
még nem pénznemként funkcionált.

A Beresitben arról olvashatunk,
hogy Ábrahám 400 sékel ezüstért vásárolta meg Máchpéla barlangját felesége, Sára temetkezési helyéül.
Ábrahám 400 ezüstöt mért le (sákál)
Máchpéla barlangjáért. A szövegbôl
kiderül, hogy a sekelnek két jelentése is létezik; egyrészt mértékegység,
másrészt a mérés tevékenységét is
ezzel a szóval (igeként) fejezték ki.

bankjegyek közül elsôként az 50
sékel címletû bankjegy került forgalomba 2014. szeptember 16-án, ezt
követte 2015. december 23-án a 200
sékeles bankjegy. Az utolsó két címlet, a 20 és a 100 sékeles bevezetésére 2017. november 23-án került sor.

Felhasznált források:
https://en.wikipedia.org/wiki/Israe
li_new_shekel
https://hu.frwiki.wiki/wiki/Shekel
The Jerusalem Post Ivrit, 2022.
április
Miklós Dóri

Márciustól oltatlanok is
beutazhatnak negatív teszttel
A második Szentély idején, amikor a zsidók fellázadtak a római uradalom ellen, bevezették a történelem
elsô zsidó fizetôeszközét, a sékelt. A
második Szentély lerombolása után
azonban nagyon hosszú idôszakon
keresztül szétszóratásban (gálut) éltek a zsidók, így nem volt saját pénznemük. A 20. század elején Theodor
Herzl Altnojland (Ôsújország, 1902)
címû könyvében fejti ki, hogy a zsidóknak saját pénznemre van szükségük leendô államukban, melynek a
sékel nevet adta.
Izrael Államának megalakulásakor
(1948) a hivatalos fizetôeszköz a líra
volt (izraeli fontnak is nevezték),
akárcsak a brit uralom idején. 1980ban döntöttek úgy a kneszet tagjai,
hogy új fizetôeszközt vezetnek be,
melynek a sékel nevet adták, hiszen
már az ôseink is ezt a pénznemet
használták. A történet azonban nem
ért itt véget. Az 1980-as években nagyon magas infláció sújtotta az országot, emiatt 1986-ban bevezették a
napjainkban is használatban lévô új
sékelt.
Pénzérmék
1985-ben készítettek elôször 1, 5,
10, 50 agorás, illetve 1 sékeles érmét, 1990-ben 5 sékelest, 1995-ben
10 sékelest. Az 1 agorás gyártását
1990-ben leállították, 1991. április 1jén kivonták a forgalomból. A 2
sékeles érmét 2007. december 9-én
vezették be. Az 5 agorás érmét, amit
utoljára 2007-ben vertek, 2008. január 1-jén vonták ki a forgalomból.
Papírpénzek
A-széria (1985–1999)
1985. szeptember 4-tôl vezették be
az 5, 10 és 50 sékeles bankjegyeket.
1986. május 8-án az 1 sékeles, majd
1986. augusztus 19-én a 100 sékeles
bankjegy követte ôket. 1988. április
2-án a 20 sékeles, 1992. február 16án a 200 sékeles bankjegy követte a
pénznemcsaládot. Az 1, 5 és 10
sékeles bankjegyeknél ugyanazt az
alakkialakítást használták, mint a korábbi ILS 1000, 5000 és 10.000
bankjegyek esetében, de a címleteket
megváltoztatták.
B-széria (1999-2017)
1999-ben bocsátották ki a bankjegyek második sorozatát, amely
2005-re váltotta fel az elsôt. Nem
sokkal Jichák Rabin 1995-ös meggyilkolása után bejelentették egy 500
sékel értékû bankjegy kibocsátásának tervét, amelyen a miniszterelnök
portréja látható, azonban nem volt
szükség ilyen bankjegyre, és soha
nem is nyomtatták ki.
C-széria (2014-napjainkig)
A sékelrôl döntô bizottság tagjai
azt javasolták, hogy az új sorozaton
neves héber költôk, köztük Ráchel
Bluvstein, Saul Csernihovszkj, Lea
Goldberg és Natan Alterman arcképei legyenek láthatók. 2010 decemberében bejelentették, hogy a sorozatban Menáchem Begin, Jichák
Rabin, Ráchel és Smuél Joszéf
Ágnon portréi szerepelnek majd.
Azonban Begin családja ellenezte a
döntést, emiatt a bizottság eredeti javaslatát fogadták el.
2012. november 14-én a Bank of
Israel bejelentette, hogy az új sorozat
a tervezés utolsó szakaszában jár. A

Márciustól koronavírus elleni védôoltás nélküli turisták is beutazhatnak Izraelbe elôzetes és érkezés utáni negatív teszttel, és fokozatosan
megszüntetik az iskolások tesztelését – jelentette a Ynet.
Március elsejétôl oltottak és oltatlanok is beutazhatnak Izraelbe a világ
minden részébôl, amennyiben repülôgépre szállásuk elôtt legfeljebb 72 órával negatív PCR-tesztet végeztek, és érkezésük után a repülôtéri PCR-tesztjük
is negatív lett.
Ez azt jelenti, hogy újraéledhet a vendéglátóipar, megindulhatnak Izrael felé a repülôjáratok és a turistacsoportok. A külföldre látogató izraelieknek indulás elôtt nem kell majd tesztelniük, de visszatérésük után továbbra is el kell
végezniük a PCR-tesztet, és addig házi karanténban kell maradniuk, amíg telefonon meg nem kapják a negatív eredményt.
Náftáli Benet miniszterelnök és Nicán Horovic egészségügyi miniszter
döntése alapján már február 24-én megszüntették a 12 év feletti tanulók heti

kétszeri otthoni tesztelését, és két héttel késôbb, március 10-tôl minden életkorban abbahagyják a gyerekek számára eddig kötelezô otthoni vizsgálatokat.
„Izraelben jelenleg jó a helyzet. Ez a megfelelô és dinamikus irányítás
eredménye, s ezért most mi is nyitunk. Ugyanakkor ujjunkat a koronavírushelyzet ütôerén tartjuk, és egy új variáns megjelenése esetén ismét gyorsan lépünk” – mondta Benet. (MTI)

Megugrottak a mentális
problémák a járvány idején

Egy izraeli tanulmány kimutatta,
hogy a lányok körében jelentôsen
magasabb a depresszió, a stressz, a
szorongás, az étkezési zavarok és a
kapcsolódó gyógyszeres kezelés aránya.
A Times of Israel beszámolója
szerint a depresszióval diagnosztizált tinédzser lányok száma Izraelben csaknem megkétszerezôdött a
járvány elôtti idôszakhoz képest, az
antidepresszánsok és antipszichotikumok használata pedig 40
százalékkal, illetve 68 százalékkal
nôtt.

A több mint 200.000 12–17 év közötti izraeli fiatalról szóló, nemrégiben közzétett adat azt jelzi, hogy a
világjárvány lényegesen súlyosabb
hatással volt a lányok fejlôdô elméjére, miközben több fiú maradt viszonylag sértetlenül.
Az adatok szerint 2019 és 2021
között a depressziós diagnózisok
száma 4,8/1000 lányról 8,1/1000
lányra emelkedett.
Ugyanebben az idôszakban a lányok körében az antidepresszánsok
használata 8,8 százalékos mutatóról
13,8 százalékra emelkedett.
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A „rendhagyó” kassai fôrabbi
Cikkünk szerzôje a Népszabadság prágai és pozsonyi tudósítójaként a Háárec címû izraeli lap
ugyanott akkreditált munkatársától, Jehuda Láhávtól értesült a kilencvenes évek közepét izgalomban tartó szlovákiai belpolitikai
eseményrôl: a kassai fôrabbi meghurcolásának részleteirôl. Antiszemitizmusról lenne szó? De éppen a
kassai izraelita hitközségbôl támadták meg a vallási vezetôt... A
beszámoló a tekintélyes magyar
lap 1994. május 20-i számában jelent meg…

Beszélgetés Lázár
Kleinmannal, aki bejárta a
fél világot
A téma azóta foglalkoztatott, amióta elsô ízben hallottam felôle. Hogy
Finnországból jött Kassára, ahol valaha tekintélyes létszámú zsidó közösség létezett. Hogy magyar nôt
vett feleségül, nem is beszél szlovákul. Hogy kitûnôen megértik egymást a köztársasági
elnökkel. Hogy Michal
Kovác amerikai útjára is
magával vitte. Hogy a repülôgépen az államfôi kíséret egyes tagjaival – akikrôl
hallotta, hogy értik a nyelvünket – magyarul kívánt
csevegni, némi nyugtalanságot keltve köztük. Hogy
érdekes beszélgetôpartner,
szívesen látott vendég pozsonyi diplomáciai körökben. Hogy kemény elszántsággal fogott hozzá a csehszlovákiai, majd a válás
után a szlovákiai zsidóság
összerendezéséhez, hitéletük felpezsdítéséhez.
S amikor már telefonon
kitûztük találkozónk idôpontját, további hírek érkeztek.
A kassai zsidó hitközség kifogásolta a rabbi közéleti tevékenységét,
s deklarálta, hogy Lázár Kleinman a
hitközség elnökségének határozata
értelmében „megszûnik a zsidó hitközség rabbija lenni, s csakis magánszemélyként szerepel”.
Kassán, de jóval a kelet-szlovákiai
nagyváros határain túl is érthetô feltûnést keltett a hír. A bizonytalanságot nem csökkentette az érintett
gyors válasza: a tisztségébôl történt
visszahívást jogi úton rendezi, addig
is ô a kassai fôrabbi. A sajtó csak találgatott, a régióban megjelenô
Slovensky Vychod szerint a hitközség döntésében szerepet játszhatott, hogy „a furcsa úr, aki még szlovákul sem tud”, hivatalos tanácsosa
lett a Kelet-szlovákiai Vasmû Rt. új
vezetésének. Állítólag az országon
belüli antiszemitizmus meglétérôl és
erejérôl is eltért a rabbi és a hitközség véleménye.
Ilyen elôzmények után kopogtattam be a Krmanová utcai házba,
amelyben a rabbi és családja lakik, s
amelynek udvarán az egyik kassai
zsinagóga meglehetôsen rossz állagú
épülete áll. Mellette azonban felújítva-kifestve az imaterem: ez már
Kleinman munkálkodásának eredménye. A mértéktartó eleganciával
berendezett irodában beszélgettünk a
fôrabbival.
– Mondana valamit az életérôl?
Honnan tud magyarul?
– Szatmáron születtem 1939-ben,
egy rabbicsalád gyermekeként. Az
édesapám otthon többnyire jiddisül
beszélt, de boldogult édesanyám
majdnem mindig magyarul. Miután
a feleségemmel szinte csak így társalgunk, gyermekkori tudásom nem
ment feledésbe. Négy gyermekemmel viszont héberül érintkezem, ketten közülük itt laknak velünk, a másik kettô Izraelben van: egyikük
most fejezte be a katonáskodást, a
kisebb még szolgál. De visszakanyarodva: 1950-ben Romániából Izraelbe mentünk, ott nevelkedtem, végeztem iskoláimat. Amikor befejeztem a
rabbiképzôt, megkezdôdött az én
vándoréletem. A fôrabbinátus kiküldetése alapján 1959-tôl járom a világot.

– Hol fordult meg?
– Elôször Eritreában, ott két rövid
idôszakot töltöttem, majd Ausztráliában éltem hat esztendôt, késôbb
Dél-Amerika különbözô országaiban
mûködtem. 1974-ben visszatérve, elhatároztam, hogy letelepedem, de
miután oly sok évet töltöttem el külföldön, meglehetôsen nehéznek bizonyult a beilleszkedés az izraeli állapotokba. Elkínlódtam 1981-ig, de
akkor – családostól – ismét vándorbotot fogtam: irány Skandinávia!
Elôbb nyolc esztendô koppenhágai
tartózkodás következett – megjegyzem, nekem a világon a dániai életforma tetszett a legjobban –, majd
sorra megismerve a többi északi államot, úgy határoztam, hogy elfogadok egy finnországi meghívást. Helsinkiben szándékoztam letelepedni,
de a családom nem tudott beilleszkedni. Feleségem és gyermekeim arra ösztönöztek, hogy így, ötven év
felett, keressek már egy olyan helyet,
ami akár vándorlásom végállomásá-

nak is megfelelhet. Kaptam több
ajánlatot is: Izraelbe, Írországba – és
Kassára. Ez 1992 nyarán történt, s
kiindulva abból, hogy a család talán
itt illeszkedhet be a legjobban, az
utóbbi mellett döntöttünk. Valószínûleg akkor is ugyanígy cselekedtünk volna, ha ismerjük az itt ránk
váró összes problémát.
– Végül is milyen jellegû problémákról van szó?
– Nézze, én úgy vélem, hogy sikerült politikamentes utat járnom. így
például nem köteleztem el magam a
magyar–szlovák vitában, ami persze
nem jelenti, hogy nincs véleményem. Egyébként úgy értékelem,
hogy a hivatalos 600-700 ezres
számmal szemben itt akár egymillió
magyar is él, de az asszimiláció
– nem a mesterséges, hanem a természetes – megritkítja az ô soraikat is,
akármilyen jogos harcot folytatnak
ellene. A zsidó hitközségen ezt hatványozottan le lehet mérni: az idôsebbek 90 százaléka magyarul beszél, ám ahogy lejjebb haladunk a
korban, az ifjabbak között egyre kevesebben szólalnak meg ezen a nyelven: ôk már szlovákul társalognak.
Mindenesetre rengeteget kellett dolgozni, de megérte, elégedett vagyok
az eredményeinkkel.
– Mások viszont, úgy tetszik, kevésbé azok. Mivel magyarázza a
leváltásáról szóló híreket?
– A kassai hitközség felmondó határozata minden jogalapot nélkülöz,
ezt ôk is jól tudják, de ez nem az én
problémám.
– A „vádpontok” között szerepelt, hogy ön a vasmû tanácsadójaként funkcionált. Mi ebben a
rossz?
– Kérem, igényt tartottak élettapasztalatomra, javaslataimmal elégedettek voltak, a tiszteletdíjat pedig
átutaltam a hitközségnek. Michal
Kovác államelnök – akit én rendkívül tisztelek – a minap több mint
egyórás megbeszélésen fogadott, jóllehet tud a vádaskodásról. Engem
szlovák oldalról is, magyar oldalról
is, a régi kormány is, meg a mostani
is becsül – de magam is mindenkinek megadom a tiszteletet. Kovác elnök úr Kassán járva, engem itt, a lakásomon is felkeresett, s meghívott
és elvitt amerikai útjára is. Felte-

szem, helyeselte azt a magatartásomat, amely mellett egy életen át kitartok: segítenem kell a magam eszközeivel és lehetôségeivel azt az országot, ahol élek. Ez történik itt is.
– Részt szokott ön venni az elnök
által szervezett nemzetiségi-kisebbségi kerekasztalokon is?
– Nem, mert tapasztalataim szerint
az ilyen nyílt, a sajtó számára is hozzáférhetô tárgyalásoknak szinte soha
nincs számottevô eredményük. A
csendes, bizalmas úton születô megállapodásoknak sokkal jobbak az
esélyeik. Ez az álláspontom egyébként a szlovák–magyar problémák
kezelésére is vonatkozik. Én ezt
részben belülrôl, részben kívülrôl
szemlélem, s bûnt követnék el, ha azt
állítanám, hogy bármelyik oldalon
ott a százszázalékos igazság. Mert a
politikusok jóformán soha nem reprezentálnak egy egész közösséget,
ám elôszeretettel tartanák fenn maguknak ezt a szerepet. Hiába állítja
egy bizonyos szlovákiai magyar vezetô, hogy ô képviseli az itteni magyarságot vagy annak a javát, ezt
egyszerûen nem sajátíthatja ki. Bíráltam már többször is a magyar politikai pártokat, hogy miért próbálják
megosztva reprezentálni a szlovákiai
magyarságot.
– Vagyis ön azt szorgalmazza,
hogy az ôszi rendkívüli választásokon a magyarok érdekeit együtt
képviseljék?
– Ha nem is egy hangon – hiszen
mindenkinek joga saját politikai véleményét megformálni –, de legalább egy blokkban. Mert lehetnek
olyan kérdések, ahol nincs helye a
külön útnak, s azoknak, akik igazán
képviselni kívánják az itteni magyarokat, ilyen szituációkban közösen
lenne kötelességük fellépni. Ami
még nem azonos azzal, hogy egy és
ugyanazon pártelnök vezetése alatt.
– Váltsunk témát. Antiszemitizmus: Szlovákiában ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
– Ezt a problémát három részre
osztom. Lehet antiszemitizmus a
kormány vagy politikai pártok szintjén. Megjelenhet továbbá szervezett
csoportok formájában. Végül pedig
beszélhetünk ilyen színezetû huliganizmusról. Már nem is sorolok ide
olyasmit, mint az esetleges éretlen
véleménynyilvánítások kategóriája.
Már vagy másfél éve különbözô vitafórumokon beszélünk errôl, és én
mindig ugyanazt hangsúlyozom:
Szlovákiában nincs antiszemitizmus,
bár vannak antiszemiták.
– Mások vitatkoznak önnel, hisz
itt volt nemrég a verbói (Vrbová)
temetô zsidó síremlékeinek meggyalázása. Egy szlovák nemzeti
párti kiadványban Kovác elnököt
megvádolták: Budapest mellett
Tel-Avivból kapta az „utasítást” az
elôzô kormány megdöntésére.
– Egy jól mûködô demokráciának
ezt is ki kell bírnia. Én inkább ellenpéldákat sorolnék: Nagykaposon a
katolikus esperes barátom büszkén
mutatta meg, milyen gondosan ápolják a zsidó temetôt. Ugyanilyen sírkertet gyönyörûen rendbe hoztak
Poprádon. Tavaly Szepsiben felállították az elesettek emléktábláját, rajta szerepelnek a mártír zsidók is.
Ezek tiszteletre méltó dolgok, ezeket
is észre kell venni, beszélni kell róluk, nélkülük nem teljes a kép. A huliganizmus fáj, de nem testesíthet
meg számunkra egy országot vagy
egy népet. Ami nekünk, valamennyiünknek közös ellenségünk, az a fundamentalizmus. Ebbe beleértem az
iszlám fanatizmust, de nem teszek
kivételt a hebroni mecsetben elkövetett mészárlás tettesével sem.
Lázár Kleinman felmentésével
kapcsolatban a Szlovákiai Zsidó
Hitközségek Szövetsége írásos állásfoglalást tett közzé, amelyben leszögezi, hogy a kassai zsidó hitközség vezetôségének határozata nincs
kihatással a rabbi munkaviszonyára.
Azaz: Lázár Kleinman továbbra is e
pozícióban mûködhet Szlovákiában.
Kassa, 1994. május
Farkas József György / Infovilág
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Csillagosok
Alvás helyett hallgatóztam, jobban mondva hallgattam a résnyire nyitva
hagyott ajtón anyám és nagynéném beszélgetését. Ôk sem aludtak, szokás szerint gomblyukat varrtak, endliztek, férceltek a konyhaasztalnál, merthogy nôi
szabó ügyekkel foglalkoztak a napi munka mellett, után.
Csillagos házakról beszéltek. Ez felkeltette érdeklôdésemet, nocsak, valami
jó könyvet ajánlgat Szera néni? A meghallottakból annyi derült ki számomra,
hogy nagyanyám aztán sokat tudna a csillagosról beszélni... Talán arról a vörös csillagos házról beszélnek, ahová anyu és Szera gyakran járnak
emendéesz-gyûlésekre? Akkor este nem tudtam meg, végül elaludtam. Másnap sem lettem okosabb, mert anyám a kérdésemre azt mondta, nem a pártházról van szó, jobb, ha nem tudod... A könyvtáros Erzsikét is kérdeztem,
van-e valamilyen könyve csillagos házakról. Értetlenül rázta a fejét, nem tudja, mit keresek. Nemsokára, ötvenhat ôszén aztán a kényszerû otthon üléseken

Fotó: Fortepan. Adományozó: Lissák Tivadar
megnyíltak a családi emlékezések, a csillagos házas „élményekrôl” eleget
hallhattam.
Ez az emlék jött elô, amikor guglizás közben elôbukkant az egykori
székesfôvárosi fôpolgármester ôfôméltósága „hazafias” rendcsinálásának
rendelete, amely a Fôvárosi Közlöny 1944. 30-as számában jelent meg.
A „Zsidók által lakható épületek kijelölése a székesfôváros I–XIV. közigazgatási kerületében” címet viselte, kijelölte „...egyelôre” (sic!) azokat az épületeket, amelyekben a fôvárosi „zsidók (a fennálló rendelkezések értelmében
a megkülönböztetô jelzés – sárga csillag – viselésére kötelezettek) lakhatnak”.
A rendelet bevezetôje – szaknyelven preambuluma – hivatkozott arra, hogy
a szabályozás kormányrendeletben és a m. kir. belügyminiszter leiratában
foglalt „utasításokhoz képest született”. (Ilyen fogalmazást olvasva mindig
felmerül bennem, volt-e akkor m. kir. és tudott-e például az ilyen galádságról, vagy ha nem volt éppen király, akkor miért kellett reá hivatkozni, utalni.
Netán azért, mert bocs, de nem mi, jogalkotók akartuk ezt, hanem mi csak
végrehajtunk, parancsot követünk...?)
Olvasom a címeket. Nocsak, a mi utcánkból a harmadik szomszédos ház címe is szerepel a felsorolásban. Manapság szépen felújított, tetôteres villa. Lakik itt a közelben egy középkorú férfi, itt született, itt nôtt fel, bár 44-ben még
nem élt, de megkérdezem, hátha a szüleitôl hallott errôl a csillagos házról,
annak egykori lakóiról.
Igen, hallotta, hogy gazdag zsidó kereskedô építtette azt a házat a húszas
években. Rövid ideig lakta a család az akkor még földszintes villát, állítólag
jóval a háború elôtt eladták, és kivándoroltak. Igen, azt is hallotta a szülôktôl, hogy egy testvérpár, két – a beköltözésüket követô évben már sárga csillagot viselô – férfi volt a következô tulajdonos.
Sôt, arról is meséltek a szülôk, hogy ezeket a tulajdonosokat érintette a csillagosítás, ám ôk rögvest felajánlották a házat a gestapósoknak vagy kiknek
útlevél, kiutazási engedély fejében.
Én megnéztem, a fôvárosi csillagos házak következô listáján már nem szerepelt ez a cím.
Beszélgetôtársam családja szerint a villából eltûnt testvérpárt nem látták
többé.
A házba 44 ôszén valami kegyelmes úr és családja költözött. A kerítésen akkor vágtak egy nagykaput, mert jött-ment a hivatali autó a ház lakóival. Ez a
család is eltûnt innen.
45 után rövid ideig senki nem lakta a villát, aztán ismét egy család költözött ide. Értük is nagy, fekete autó járt, és egy másik autóban hallgatag, komor, öltönyös férfiak kísérték a fônök autóját. A kísérôk gyakran le-fel sétálgattak az utcában még éjszaka is. 56 ôszén megüresedett ismét a ház.
Ötvenhétben újabb család költözött a villába. Ôket is szolgálta fekete autó,
kísérôk nélkül. A nyolcvanas évek közepén a miniszteriális állású családfôt
nyugdíjazták. A szomszédság megkönnyebbült, mert a hivatali járandóság
négykerekûje már nem pöfögött itt reggel, délben, este, hétköznap és hétvégén
is, várva a fôhivatalnokot vagy valamelyik családtagját.
Beszélgetôtársam említi, hogy ôk is hallották azt a vicces megjegyzést, miszerint a hivatali autók motorját talán azért járatták feszt várakozás közben,
mert féltek az utasok, hogy netán nem indul a járgány, és nem tudnak
elmenekülni…
Erre aztán összenézünk és bólogatunk, tudjuk, mit akarunk mondani: manapság is jár ide az utcába fekete hivatali autó egy mostani nagy emberért és
népes családjáért. Járó motorral ácsorog várakozás közben télen is, nyáron
is, néha pár percig, gyakrabban órákat…
Úgy tûnik, hogy a hatalmassággal járó (rossz) szokások átívelnek, öröklôdnek egyik rendszerbôl a másikba. Ha csak ennyi rossz öröklôdik át, még
hagyján…
Politzer Tamás
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A nyilasoktól és a kommunistáktól is
anyatigrisként óvta védenceit Bajor Gizi
Mentett ki embereket a Városmajor utcai nyilas házból, kápráztatott el börtönôrt Márianosztrán.
Bajor Gizi életének végül nem a
nyilasok és nem a kommunisták,
hanem – valószínûleg a háborús üldözés utóhatásaitól és agykéregsorvadásától megzavarodott – férje vetett véget 71 évvel ezelôtt, 1951. február 12-én.

Gyûlnek a fellegek
Az 1893-ban, Budapesten született
Bajor Gizi az Angolkisasszonyoknál
nevelkedett. Habitusára azonban közel sem a konformizmus és az engedelmes szabálykövetés volt jellemzô,
jóval öntörvényûbb volt annál. Ennek
bizonyítására élete során több drámai
helyzetben is lehetôséget kapott.
Családja tudta és beleegyezése nélkül jelentkezett a színitanodába, ahol
azonnal felismerték a benne rejlô képességeket. 1914-ben a Nemzeti
Színház szerzôdtette, és mindössze
egyetlen év megszakítással, egészen
tragikus haláláig a társulat tagja maradt.
A következô években már fôszerepeket osztottak rá. Az aranykorszak Hevesi Sándor 1922-es igazgatói
kinevezése után köszöntött be számára, aki tulajdonképpen rászabta a
színházi mûsort. A sok szerepnek és
tehetségének köszönhetôen az 1920as évek végére az ország egyik legismertebb és legnagyobb rajongással
övezett színésznôje lett.
Klasszikus, modern, drámai szerepekben és vígjátékokban is emlékezetes alakításokat nyújtott. Filmekben is
játszott, de ezek messze nem hoztak
akkora sikert számára, mint a színpadi produkciói. Kritikusai szerint a kamerák elôtt nem volt képes abba az
alkotói állapotba kerülni, mint a színpadon állva, telt házas közönség elôtt.
Az elsô világháború ôt is megviselte. A Kálvin téri Báthory-kávéházat
üzemeltetô édesapja tönkrement,
nemsokára meg is halt. Vôlegénye,
testvére és még sok számára fontos
ember a frontra került. A húszas évei
elején járó színésznôre hárult családja
eltartása. Nem is nagyon volt más választása: sikeressé kellett válnia.
Háromszor házasodott, elsô férjéhez, Vajda Ödön ügyvédhez 1920ban ment hozzá, és bár hét évvel
késôbb elváltak, jó viszonyuk megmaradt. A második házastárssal, dr.
Paupera
Ferenc
országgyûlési
képviselôvel kötött 1928-as frigy
mindösszesen négy évig tartott. 1933ban harmadik férjként dr. Germán Tibor tûnt fel. A neves fül-orr-gégészt
rendelôjében ismerte meg, ahol fülbetegsége miatt kereste fel.
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A
németek
1944. március 19i bevonulása után
bejelentette, nem
áll színpadra. Egy
sokkal veszélyesebb szerepet öltött magára: hozzálátott
zsidó
származásuk miatt üldözött rokonainak, barátainak
me ne kí té sé hez.
Korábban is ismert volt segélyezô kezdeményezéseirôl
és
mûvészek részére
szervezett jóté- Bajor Gizi és Ráday Imre Jean Cocteau Szent szörnyetekonykodási akció- gek címû darabjában
Forrás: Fortepan / Ráday Mihály
iról, ekkor azonban jó cselekedeújra akcióba lépett: Rákosi Mátyást
teivel életveszélyt vállalt.
Védencei érdekében kezdetben kor- levelekkel és kérelmekkel bombázta,
mányzói mentességet járt ki, aztán a a párt belsô köreivel kapcsolatban álsvéd követet kereste fel diplomáciai ló ismerôseivel üzentetett, csatasorba
védelemért. Amikor ez már nem volt állított mindenkit. Igazán hatást elérni
elég, lakásában bújtatta többek között azonban leginkább a márianosztrai
Tamási Áront, sok más színészt és börtönôröknél tudott, amikor 1950
írót, elsô férjét és családját, valamint nyarán Vajdánét meglátogatta.
Germán Tibort is. Germánt a munkaA nem mindennapi jelenetet szinszolgálatos behívótól még meg tudta tén Vajda Miklós örökítette meg:
Bajor menteni, de a helyzet az ôszi és „Nagy ruháskosárba élelmet, fehértéli nyilas razziák idején egyre nehe- nemût, szappant, cigarettát csomagol
zebbé vált.
össze, hatalmas mennyiséget. [...] Az
Egyik alkalommal a reverendáján akció nincs elôkészítve, hétköznap
nyilas karszalagot viselô Kun páter van – és ez a kegyetlenségérôl hírhedt
tartott házkutatást a villában. A mene- nô Gizi neve hallatán hanyatt-homkültközpont nem bukott le, de a gép- lok, a megtiszteltetéstôl valósággal
fegyveres különítmény az éppen ek- röpdösve jelenik meg a kapuban, hajkor hazaérkezô Vajda Miklóst és longva, irulva-pirulva tessékel az iroédesanyját (az elsô férj, Vajda Ödön dájába. Mikor megtudja, minek köfiát és Bajor Gizi utáni feleségét) el- szönheti a látogatást, fölhozatja anyáhurcolta. Ôket másnap éjjel sikerült mat, akinek Gizi mindenekelôtt azonkiszabadítania a Városmajor utcai nali zuhanyozást eszközöl ki, majd
nyilas pártházból.
pedig alaposan megeteti.”
Vajda Miklós, a színésznô keresztVajdáné 1950 szilveszteri szabadufia a Holmi 1997/3. számában eleve- lása Bajor Gizi utolsó jó cselekedete
nítette fel ezt az epizódot: „Apámat és és sikere volt. A történethez hozzátarGermánt keresik. Utóbbi a manzárd- tozik, hogy Bajor halála után néhány
szobában, egy beépített szekrény hát- hónappal újra bezárták a nôt, de ez
só fala mögött kialakított fülkében ül, csak néhány hónapig tartott, ezúttal
de zakója ott hever a szobában egy Gobbi Hilda és Palló Imre operaéneszéken. Nem veszik észre. Anyámat kes vállalta magára a mentôangyal
és engem elvisznek. Bajor Gizi nem szerepét.
ekkor lép föl elôször a mentôangyal
Bajor Gizi halála körül a kortársak
szerepében. A Városmajor utcai nyi- körében sok találgatás és legenda kalasházban eltöltött két nap után – mi- pott szárnyra. A legvalószínûbbnek
alatt bennünket nem bántanak, de egy azt tartják – a közeli ismerôsök elbeöregembert a szemem láttára vernek szélései alapján –, hogy férje megzaagyon, s egy nyilas orvos arra készül, varodott, és felesége fülbaja mögé hahogy valamilyen vizsgálattal megál- lálos agydaganatot vizionált. Rögeszlapítsa, a zsidó vér több-e bennem méjévé vált, hogy meg fog süketülni
vagy a keresztény – éjszaka egyszer és nem fog tudni többet játszani. Ez a
csak kinyílik az ajtó, amely mögött képzet annyira elhatalmasodott rajta,
vagy harmincan szorongunk, és ott áll hogy 1951. február 12-én a szokásos
malomkerék nagyságú kalapban, vitamininjekció helyett morfiumot
királynôi pózban Bajor Gizi a svéd
adott neki, majd ezután magával is
követtel, aki németül kiabál. Két perc
végzett.
múlva szabadok vagyunk.”
Bajor Gizi hallásproblémáját a
boncolás gyógyultnak minôsítette, és
Túl az ostromon
semmi olyan elváltozást nem találGermán Tibor sokakkal együtt egy tak, ami aggodalomra adhatott volna
szobába zárva élte túl az ostromot, és okot. Germán Tibornál pedig – elsúlyos lelki traumával szabadult fel. méje épségére is kiható – agykéregOrvosi állásába való visszahelyezése sorvadással magyarázták imádott és
segítette ki a háborús depresszióból. rajongott feleségével kapcsolatos
Bajor Gizi is visszatért a színházi kényszerképzeteit.
A klinikai munkatársak utólag beéletbe, 1948-ban az elsôk között vevallották, hogy érzékelték a profeszhette át a Kossuth-díjat.
A Major Tamás vezette Nemzeti szor viselkedésének megváltozását,
Színházban azonban egyre inkább de azt az erôs öregedésnek vagy átháttérbe szorult. A színház, mint meneti problémának tudták be.
Halálának elsô évfordulóján –
minden mûvészeti ág, a pártállam elképzelései szerint a politikai propa- Gobbi Hilda kezdeményezésére – a
gandát kellett hogy szolgálja. Heves budai villában megnyílt az ország
politikai és mûvészeti viták és a Sza- elsô színészmúzeuma. Abban az
bad Nép-félórák hangulata lengte be épületben, ahol Bajor Gizi a sikerek
mellett sok igazságtalanságot és még
az épületet.
Bajor Gizit a 20. századi Magyaror- több olyan váratlan, a fizikai és lelki
szág egyik autoriter rendszere sem felkészülésre esélyt alig hagyó esehagyta munka nélkül. A közeli barát- ményt élhetett át, amelyek minden
ként megmaradt elsô férj feleségét, színészi és improvizációs képességét
Vajda Ödönnét 1949 végén rémhírter- próbára tették.
jesztôként tartoztatták le. A színésznô
Múlt-kor

NAPTÁR
Május 4-5., szerda-csütörtök
Május 6., péntek
Május 7., szombat
Május 13., péntek
Május 14., szombat

Ijjár 3-4..
Ijjár 5.
Ijjár 6.
Ijjár 12.
Ijjár 13.

Jom házikáron - jom háácmáut
Gyertyagyújtás: 7.43
Szombat kimenetele: 8.56
Gyertyagyújtás: 7.53
Szombat kimenetele: 9.08

„Nem szabad tétlennek lennünk”
Heisler András a Mi Hazánkról
A Times of Israel címû izraeli lap „A világháború óta Magyarország
legradikálisabb nacionalista pártja 7 helyet nyert a parlamentben” címmel számolt be róla, hogy a választási eredmények következtében a szélsôjobboldali Mi Hazánk Mozgalom a magyar országgyûlés harmadik
legnagyobb pártja lett. A lapnak nyilatkozott a Mazsihisz elnöke, Heisler
András is.
A Mi Hazánk váratlan elôretörése a megosztott s egymással sokszor cívódó
magyarországi zsidó közösséget aggodalomra készteti. Az alig több mint 6 százalékkal parlamentbe jutott Mi Hazánk a harmadik legnagyobb párt lett a választáson, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök pártja 55 százalékos, míg a politikai skála széles spektrumát képviselô egyesült ellenzék, amely Orbánt akarta leváltani, összesen 34,5 százalékos eredményt ért el – olvasható a Times of
Israel cikkében.
A lap röviden bemutatja a Mi Hazánkat, valamint annak vezetôjét, Toroczkay
Lászlót, megállapítva, hogy ez a párt hozza egy platformra mindazokat, akik romaellenesek, bevándorlásellenesek, LMBTQ-ellenesek és a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések feltétel nélküli eltörlését követelik, majd
megszólaltatja a magyar zsidó közösségek vezetôit, így Köves Slomót, az
EMIH vezetô rabbiját, valamint Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét.
Heisler András a lapnak elmondta, hogy a Mi Hazánk parlamentbe jutása miatt a szervezet vezetôségi tagjai rendkívüli ülésen elemezték a helyzetet.
Az elnök hangsúlyozta: „Az egész vezetôség számára riasztó a Mi Hazánk
megerôsödése, és keressük a módját, hogy miképpen fejezzük ki aggodalmunkat. Nem szabad tétlennek lennünk, hiszen a párt nézetei kísértetiesen emlékeztetnek a történelem egy olyan korábbi, sötét korszakára, amelyrôl mindannyian
tudjuk, hogy milyen következményekkel járt.”
A Times of Israel interjút közöl Nagy Attilával, a párt budapesti elnökével,
akinek az újságíró többek között azt a kérdést is felteszi: a párt vezetôivel és
tagjaival szemben gyakori a vád, hogy náci karlendítéssel tisztelegnek, amit azzal próbálnak kimagyarázni, hogy ez ôsi római köszönés, de vajon miért nem
vállalják fel nyíltan, hogy ezek milyen szándékokból fakadnak?
Erre Nagy Attila ezt a választ adja: „Nem gondoljuk, hogy a mozgalmat a helyi vagy a nemzetközi zsidóság érzései szerint kellene vezetni. Nem azt mondjuk, hogy gyûlöljük a zsidókat, hanem azt, hogy nem az ô érzéseik határozzák
meg, hogy mit teszünk.”
Az újságíró rákérdez arra is, hogy a politikus egyetért-e azzal, miszerint a Mi
Hazánk egyes tagjai a Nyilaskeresztes Párt tagjait mártíroknak és hôsöknek tekintik, mire Nagy azt válaszolja: „Nem igazán, mert nem hôsök voltak, hanem
áldozatok.”

APRÓHIRDETÉS
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés
miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Mindennemû régiséget vásárolok
díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket,
bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt,
bronztárgyakat, órákat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, játékokat (retró
tárgyak elônyben). Pintér Nikoletta, 061/466-8321, 06-30/973-4949.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat,
órákat, bútorokat, hagyatékot stb. Üzlet:
06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
Régiségek-hagyaték, örökség felvásárlása készpénzért. 06-20/932-6495,
www.antikbudapest.hu,
e-mail:
antik@antikbudapest.hu
Szobafestést, mázolást vállalok. Leinformálható vállalkozó. Telefon: 06-30252-9371.
Au pair kerestetik Stuttgartba. Egy
fiatal zsidó család Stuttgartból egy hároméves kisfiúval és egy egyéves kislánnyal keres októbertôl au pair segítséget. Külön bejáratú lakrészt és teljes ellátást, valamint zsebpénzt, az utazás költségeit és egy esetleges nyelvtanfolyamot
is biztosítunk. Fontos lenne a kisgyerekek felügyeletében szerzett tapasztalat.
Ehhez kapcsolódik a gyerekekkel való
foglalkozás és adott esetben az étkeztetés

is. A hároméves kisfiunk a német nyelv
mellett ért magyarul ás oroszul is, a kislányunkat is szeretnénk ugyanezekre a
nyelvekre megtanítani. Egymás között a
családban németül beszélünk, de mind a
két szülô beszél folyékonyan angolul is.
A mama tud oroszul is, a papa pedig magyarul is. Becslésünk szerint a foglalkoztatottság heti kb. 20-25 órát tenne ki.
Érdeklôdés esetén kérjük, írjon nekünk a
miau@gmx.de e-mail-címre, lehetôleg
egy rövid életrajzzal. Egy elsô személyes
beszélgetést a legegyszerûbben Skypepal folytathatnánk.
Azonnal megszabadítjuk antik tárgyaitól, természetesen jó pénzért cserébe! Antik tárgyak, régiségek, bútorok,
festmények, szônyegek stb. azonnali
készpénzes felvásárlása országosan. Teljes hagyatékfelvásárlással és komplett
lakáskiürítéssel kapcsolatban is várjuk
megkeresését! Több mint 30 éves szakmai tapasztalattal állunk rendelkezésére
a hét minden napján 8-tól 8-ig.
Varga István, Rugexpert régiségbolt.
1136 Budapest, Hegedûs Gyula utca 4.
Telefonszám:
+36-70-775-7804.
E-mail: info@rugexpert.hu, weboldal:
www.rugexpert.hu

Hírek, események
röviden
– 1%. Kérjük, segítse személyi
jövedelemadója 1%-ával a már
igen idôs (88 év feletti) Jád Vásémkitüntetetteket, akik 1944-ben életük kockáztatásával mentették a
zsidó üldözötteket. Köszönjük támogatását. Igaz Emberekért Alapítvány. Adószámunk: 180400941-43.
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Börtön a get
megtagadásáért
Alan Mohernek 18 hónapot kell börtönben töltenie, mivel a get megtagadásával „károsította felesége mentális és fizikai egészségét”.
Egy angol bíróság 18 hónap börtönbüntetésre ítélt egy zsidó üzletembert,
amiért vallási alapon nem volt hajlandó elválni a feleségétôl. Az 57 éves Alan
Moher és felesége, Caroline 2016-ban költözött szét, 20 év házasság után. A
házaspár, amelynek három gyermeke van, végül 2019-ben fejezte be a polgári válási procedúrát, olvasható a Kibic cikkében.
Moher, egy manchesteri ingatlancég tulajdonosa azonban nem volt hajlandó megadni feleségének a zsidó
val lá si
tör vé nyek
sze rin ti
válólevelet, a getet. A get hiányában a férj megakadályozza, hogy a
nô újra tudjon házasodni egészen
addig, amíg azt ô maga nem teszi
meg.
Válaszul a feleség az ügyvédei
által mérföldkônek nevezett pert
indított Moher ellen, akit a közelmúltban bûnösnek mondott ki a
southwarki bíróság a 2016-ban
kezdôdô ötéves idôszak alatt tanúsított befolyásoló vagy kényszerítô
magatartása miatt. Ez volt az elsô
olyan alkalom, hogy valakit a get
megtagadása miatt ítéltek el egy
angol bíróságon.
Alan Moher
„Ön megpróbálta manipulálni és
irányítani a feleségét, mindezt annak tudatában, hogy ez jelentôsen károsítja
a mentális egészségét, és bizonyos tekintetben a fizikai egészségének is ártalmas” – mondta Martin Beddoe bíró Mohernek.
A Moher elleni vádak között szerepelt, hogy „pszichológiai és érzelmi bántalmazást alkalmazott és megfenyegette feleségét”, aki üdvözölte az ítéletet.
„A törvény nem engedi, hogy megússzák a bûneiket azok, akik érzelmileg
kényszerítették és manipulálták, fizikailag bántalmazták és megalázták a házastársukat” – nyilatkozta Caroline Moher az ítéletet követôen.
„A többi áldozatnak azt üzenem: nem vagytok egyedül, és az igazság és az
emberség a ti oldalatokon áll” – tette hozzá. „Arra kérlek titeket, hogy ne maradjatok csendben, hanem harcoljatok a szabadságotokért.”
Egy korábbi bírósági ítéletben Mohert arra kötelezték, hogy fizessen tartásdíjat a feleségének, amíg nem adja meg neki a getet. (Times of Israel)

Herzl Tivadar örökül
hagyta nekünk....

SPÁNN GÁBOR

Meseautó

Ortodoxok
beperelték
a Delta és a
KLM légitársaságot
Tizenkilenc ortodox zsidó lány
diszkriminációra hivatkozva beperelte a Delta és a KLM légitársaságot, miután tavaly nyáron két járatról kitiltották ôket, állítólag
azért, mert nem tartották be az étkezésre vonatkozó járványügyi
szabályokat – írta a NlTimes holland hírportál.
A lányok egy nagyobb csoport
tagjai voltak, akik Kijevbôl utaztak
haza New Yorkba amszterdami átszállással a Delta Airlines és a KLM
közösen üzemeltetett járatával. Az
Amszterdamba tartó járaton a lányok
közül néhányan a kijelölt étkezési
idôn kívül fogyasztották el saját készítésû ételeiket, arra hivatkozva,
hogy a légitársaság nem biztosított
olyan ellátást, amely megfelelt volna
közösségük szigorú elôírásainak, és
emiatt a kijelölt idôn kívül levették a
szájukat és az orrukat eltakaró maszkot.
Amikor a csoport az amszterdami
repülôtérre érkezett, a KLM egyik
biztonsági tisztviselôje közölte velük, hogy nem szállhatnak fel a New
Yorkba tartó járatra. Ez a tilalom a
csoport azon tagjaira is vonatkozott,
akik az amszterdami repülôtéren
csatlakoztak hozzájuk. A lányok azt
állítják, hogy utastársaikat nem büntették meg, amiért hasonlóan az étkezési idôn kívül ettek.
A lányok és kísérôik végül a
Schiphol repülôtéren töltötték az éjszakát. Miután sikerült egy hazafelé
tartó járatra helyet kapniuk, az egyik
lány indulás elôtt helyet cserélt egy
má sik utas sal. A cso por tot ezt
követôen „helytelen viselkedés” miatt leparancsolták a géprôl. A felperesek azért is panaszt tettek, mert a
KLM egyik biztonsági tisztviselôje
szerintük gúnyos megjegyzéseket
tett rájuk. A lányokat letartóztatással
fenyegették „elfogadhatatlan viselkedésük és a járványügyi szabályok
megszegése miatt”. „A panaszosok
szerint a fenyegetésnek kizárólag az
volt a célja, hogy etnikai és vallási
ho va tar to zá suk mi att zak las sák
ôket” – írta a holland hírportál.
(MTI)

Kedves Olvasóim,
Aki azt hiszi a cím alapján, hogy ez a jegyzetem az örökzöld vígjátékról fog szólni, ôt csalódás érné. Pusztán azért adtam ezt a címet, mert
a történet autóról szól, és mesébe illik. Mivel mint tudjuk, szétrohad a
metró, de divatban van a retró, most én is egy idôutazásra hívom Önöket.
Amit elmesélek, fél évszázaddal ezelôtt történt, és úgy vagyok vele,
mint az egykori úri szabók: hozott anyagból dolgozom. Tudniillik ezt a
sztorit a Dohány körzet egyik hívétôl, Nádel Jánostól hallottam.
A Nádel név közismert zsidó körökben, hiszen János testvére, Tamás
sok éve köztiszteletben álló világi elnöke a Dohány utcai templomkörzetnek.
Ez most nem Tamásról szól, mert ô ennek a történetnek csak „kibice” volt, az igazi elkövetô az öccse, János.
Az 1960-as évek végén az egyetlen autókereskedéssel foglalkozó állami vállalattól, a Merkurtól elôjegyzéses alapon lehetett venni magánszemélynek autót. Ugyanez a cég valutáért vásárolva és azt keményen
felszorozva forint árra némely nyugati márkájú autót is behozott, amihez természetesen legálisan tartott dollárral kellett rendelkezni, és az
sem volt hátrány, ha az igénylô csókos elvtárs volt.
A Nádel család felmenôi sok generációval a testvérpár elôtt Balassagyarmaton kialakítottak egy vas- és fémáru boltot. Ennek akkor, mint
a megyében az egyetlennek, rettentô nagy forgalma volt. Aztán 1950
táján hirtelen Rákosi elvtárs arra ébredt, hogy a magántulajdon aljas,
imperialista találmány, államosítsunk csak gyorsan minden gyárat,
üzemet és üzletet. Így a Nádel család vasboltja is átlényegült vas- és
edénybolttá, amihez nekik már semmi közük nem volt. Viszont a testvérek édesapja azonnal vezetô állást kapott az ÁFÉSZ-nál.
Mivel a vasboltjukból összegyûlt pénzt nagy önmegtartóztatással félretette, 1968-ban az ÁFÉSZ vezérigazgatójának segítségével kapott a
Merkurtól egy Renault 16-os személyautót.
Az újszülöttek kedvéért mondom el, hogy ez a kocsi annak idején a
híres francia autócég zászlóshajója volt (némi képzavarral!), az egyike
a legdrágább Renault-knak. Akkori áron János emlékei szerint
180.000 Ft körüli összeget kellett kifizetni érte – egy Lada 60.000 forintba került.
Ugyanennek az ÁFÉSZ-vezérnek (aki beosztása mellett országgyûlési képviselô is volt) 1972-ben sikerült csodát tennie. A Nádel testvérek
édesapja turistaútlevelet kapott kétheti idôtartamra Izraelbe. Az
idôsebb Nádel feleségestül az útra készült, a 19 éves János pedig az
érettségire, úgy, hogy már jogosítványa is volt. Reménykedve kérte
édesapját, hogy miután két hétig úgyis távol lesz, adja neki a kocsikulcsot, hadd villogjon a lányok elôtt, hisz egy R 16-ost akkoriban Pesten
mindenki megnézett. Az édesapa határozottan megtagadta, mondván,
nincs elég vezetôi gyakorlata, és nekik egy nyugodt percük sem lenne
Izraelben, hogy mikor töri össze magát imádott kalandvágyó fiuk. Így
az autót lezárta, és elutazott.
Nádel János nem lett volna az, aki ma is, ha ebbe beletörôdik. Segítségül hívta melamedjét, és a Petôfi Sándor utcai fôpostán (innen lehetett csak lebonyolítani interurbán telefonbeszélgetéseket, és itt volt
megtalálható valamennyi európai fôváros telefonkönyve) kikereste a
párizsi telefonkönyvbôl a Renault Boulogne-Billancourt igazgatóságát,
és egy könyörgô hangú levélben közölte, hogy elvesztette az R 16-osa
kulcsait, így a megbecsült autót nem tudja használni, és pontosan megadta ehhez mind a motor, mind az alváz számát. Sok reményt az ügyhöz nem fûzött, már csak a vasfüggöny miatt sem. Egy hét múlva csöngetett a postás, és egy vaskos borítékban – a postaköltség elôre kifizetve – kikézbesített a lakására két garnitúra indító- és csomagtartónyitó
kulcsot.
János boldogsága határtalan volt, és rögtön próbaútra indult. De
mint minden bûnnél, jött a bûnhôdés is. Nála csak az édesapja volt rafináltabb, aki elutazásuk elôtt majdnem csontig kiürítette a benzintankot, így az autó öt sarokra a lakástól megállt. János duplán esett kétségbe. Öröme nem lesz, és alhat az autóban szülei hazajöveteléig, hogy
el ne lopják. Aztán ismét „Nádel-üzemmódba” kapcsolt, és felhívta
kamionsofôr barátját. Ô megjelent, és azonnal megoldotta a problémát: a Renault csomagtartójában a pótkerék alatt, ahol a benzintank
helyezkedett el, ki kellett csavarozni négy csavart, leemelni a fedelet, és
máris ott állt a túlfolyó csöve. A magával hozott benzint így beöntötték,
és János hosszú idôre Budapest császára lett.
A szülôk érkezésére visszaállította az autót eredeti helyére abban a
reményben, hogy nagyon elfoglalt édesapja nem néz a kilométerórára.
A szigorú apa mindkét fiút külön hallgatta ki, hogy ugye nem nyúltak
az autóhoz. Tamás bizonyult a gyenge láncszemnek, és bevallotta János
bûnét. A papa miután minden centiméterét átvizsgálta az autónak és
szórul szóra elmeséltette János fiával, hogy oldotta meg a majdnem lehetetlent, végül csak ennyit mondott: Minden meg van bocsátva, sejthettem volna, hisz zsidó fiú vagy.

Izrael hadikórházat nyitott Ukrajnában
az Ön Öröksége
is hozzájárulhat e célhoz.

Keren Hyesod UIA,
a szervezet, amely Izrael
részére gyűjt adományt.

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: eli.keidar@kerenh.hu
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-8487380

A lengyel határnál lévô 66 ágyas kórházban 65 izraeli orvos és nôvér fog dolgozni. A Fényes Csillag nevû
gyógyintézmény célja a közelben lévô menekültek
megsegítése. Többek között sürgôsségi osztályból, valamint férfiak, nôk és gyermekek számára kialakított kórtermekbôl áll.
A Tel-Aviv melletti Siba Kórház bejelentette,
hogy a hadikórház akár 150 beteget is elláthat
egyszerre. A becslések szerint csaknem 5,9 millió euróba került a kórház felépítése és üzemeltetése április közepéig.
A WHO szerint az orosz háború kezdete óta
legalább 62 egészségügyi intézményt támadtak
meg Ukrajnában, írja az informed.hu nyomán a
Kibic. A genfi szóvivô szerint 15 ember meghalt
és 37 megsebesült február 24. és március 18. között a WHO által ellenôrzött adatok szerint.
A WHO a kórházak, orvosi rendelôk, gyógyszer- és anyagszállítás, raktárak, személyzet és
betegek elleni támadásokra számít, és elítéli az
ilyen akciókat, amelyeket a nemzetközi jog tilt.
Az orvosi segítséghez való hozzáférés emberi
jog.
Izrael hagyományosan jó kapcsolatokat ápol

Oroszországgal és Ukrajnával. Emellett a Szíriával és
Iránnal fennálló konfliktusai miatt függ Moszkva jóindulatától is. Médiaértesülések szerint ezért utasította el Ukrajna fegyverszállítási kérelmét.

