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Ti zen he ted szer. Vég re. Két esz-
tendô telt el úgy, hogy nem le he tett
meg va ló sí ta ni ezt az ese ményt
(sem). Az okot mind an  nyi an tud -
juk.

Most, 2022 áp ri li sá ban ala pos ter -
ve zés, szer ve zés után új ra el in dul -
hat tunk, hogy em lé kez zünk, em lé -
kez tes sünk a tör té ne lem szé gyen tel -
jes idôszakára, az ál do za tok ra, a

Az ed di gi leg job ban ren de zett
Élet Me ne te

Sófárfúvók in dít ják a me ne tet

A Lauder-iskola Sirim kó ru sá nak né hány tag ja

Gor don Gá bor, az Élet Me ne te elsô em be re Fo tók: Szentgyörgyi Ákos

meg gyil kol tak ra, s ugyan ak kor
azok ra is, akik nem fél tek, akik nek
al kal muk, lehetôségük volt ha lál ra
szánt, ül dö zött zsi dó csa lá dok éle tét
meg men te ni. A Po zso nyi út és kör -
nyé ke a vé dett há zak el le né re sem
volt egé szen biz ton sá gos hely nek
mond ha tó... Az Élet Me ne te in du lá si
pont ja idén an nak a re for má tus
temp lom nak az ár kád ja volt, me lyet
Bereczky Al bert püs pök
(1893–1966) épít te tett. A lel ki pász -
tor a pin cé ben egy kor sok ezer zsi dó -
nak adott me ne dé ket.

Pé csi Ti bor, az Élet Me ne te mun -
ka tár sa egye bek mel lett be szélt Ke -
le men Zé nó szob rász mû vész al ko tá -
sá ról, az Embermentôk szo bor kom -
po zí ci ó ról, ahol ne ve ket ol vas va is
tisz te leg he tünk a bát rak, az Igaz Em -
be rek elôtt.

A kivetítôn Var gha Má té ös  sze ál lí -
tá sá ban egy rö vid videobejátszást
lát hat tunk, amely ben a püs pök két
uno ká ja, Bereczky Já nos és Nagy
Káz mér is meg szó lalt.

Ez után Verô Ta más fôrabbi kö -
szön töt te a túlélôket, a meg je len te -
ket, köz tük név sze rint a Jád Vásém
dí já val ki tün te tet te ket.

Kö vet ke zett a nyi tó be széd, ame -
lyet – egyút tal Aharon Tamír nem -
zet kö zi igaz ga tó üze ne tét is át ad va –
Michel Gourary, az Eu ró pai Élet
Me ne te igaz ga tó ja mon dott el. Szólt
ar ról, hogy a vi lág nem fe lejt: hat -
száz ezer em ber négy hó nap alatt be -
kö vet ke zett ha lá lát nem is le het.
Egy re fogy a túlélôk szá ma, ezért –
hang sú lyoz ta – fon tos a fi a ta lok sze -
re pe, fel ada ta.

Kar dos Pé ter holokauszttúlélô
fôrabbi a Kél má lé ráchámim gyász -
imát éne kel te, most Uk raj nát is érint -
ve.

Verô Ta más meg szó lal tat ta a
sófárt, majd a felvezetô mo li nót kö -
vet ve el in dul tunk... mert „Vár ránk
egy hos  szú sé ta...” Hogy men  nyi en
le het tünk? Nem tud ha tom. A szik rá -
zó nap sü tést megelôzô sza ka dó esô

so ka kat ta lán tá vol is tart ha tott, má -
sok a Mar git-szi ge ten vár ták, míg
oda ér a me net. 

Já szai Ma ri tér. Egy szö ges drót-
ins tal lá ció mel let ti do bo gón a
Sabbathsong együt tes ala pí tó tag ja,
Bódi Mó ni ka a Schindler lis tá ja be -
tét da lát ját szot ta he ge dûn, s ahogy
men tünk to vább, egy fiú és egy lány
az ál do za tok ne vét ol vas ta. A hí don

vé gig Élet Me ne te fel ira tú zász lót
tar tó fi a ta lok... A résztvevôk tel jes
kö rû biz ton sá ga adott volt.

Kö rül be lül fél 7 le he tett, mi kor a
Ha jós Alfréd uszo da elé ér tünk. Ott
óri á si tech ni kai fel sze relt ség, szín -
pad, elôtte szék sor, kivetítôk.

Az iz ra e li him nusz hang já ra csend
lett és moz du lat lan ság.

A prog ram mûsorvezetôje, Hor váth

No é mi Re be ka ön ma gát be mu tat va
el mond ta, hogy 2020-ban Mú ló ta va -
szok me ló di á ja cí mû mû vé vel el nyer -
te a Svéd Nagy kö vet ség Ungt Kurage
dí ját, s ak kor az áta dó ün nep sé gen
meg is mer ke dett az Élet Me ne te Ala -
pít vány képviselôjével, Dó rá val. Ezt
követôen tar tot ták a kap cso la tot, és
pár hó nap pal ezelôtt az ala pít vány
meg ke res te az zal az öt let tel, hogy ír -
jon egy ver set a mai al ka lom ra.

Hoz zá tet te, hogy hi va tá sa, hob bi -
ja, kül de té se a vers írás, s kér te a
meg je len te ket, fo gad ják sze re tet tel
Lép tek nyo mán cí mû köl te mé nyét,
me lyet Igó Éva ér de mes és ki vá ló
mûvésznôvel kö zö sen ad tak elô.

Ez után fel kér te Gor don Gá bort, az
Élet Me ne te elsô em be rét be szé de el -
mon dá sá ra, aki el tér ve a for ma sá -
gok tól, egy mon dat ban kö szön tött
min den kit. Szólt a tôlünk pár száz
ki lo mé ter re zaj ló há bo rú ról, ahol 
– mint már a tör té ne lem ben elôfor-
dult – em be rek szá zez rei me ne kül -
nek, amer re tud nak: a fér fi ak a fron -
to kon ma rad nak, nagy ma mák, uno -

ká ik, édes anyák gye re ke ik kel pe dig
el in dul tak, pró bál ják túl él ni ahol,
aho gyan le het.

„Mi pon to san tud juk, hogy a kö -
zöny ho vá ve zet het, ne künk, akik ma
itt va gyunk, ezt tud nunk kell” 
– hang sú lyoz ta a szó nok, majd be -
szélt ar ról, hogy nem sza bad sem az
orosz–uk rán há bo rú, sem a ko ro na -
ví rus és a holokauszt kö zött pár hu za -
mot von ni. Mind an  nyi an meg ta pasz -
tal hat tuk, mi lyen az idôsávos be vá -
sár lá si lehetôség, a ki já rá si ti la lom,
azt mon da ni gyer me ke ink nek, hogy
nem me het nek is ko lá ba. Sa ját csa -
lád ját hoz ta fel pél dá nak: mind két
iker fia ala po san fel ké szült a bár
micvájára, de a nagy ese ményt el
kel lett ha lasz ta ni uk, hi szen a zsi na -
gó gák is zár va vol tak.

Gor don Gá bor el mond ta a vi lág -
jár vány okán, hogy a kór mind nyá -
junk kal ugyan úgy bá nik, ugyan -
olyan ok va gyunk, bár me lyik temp -
lom ba já runk, bár mi lyen az anya gi
hely ze tünk, vagy ki re-mi re sza vaz -
tunk a vá lasz tá son. Egy do log azon -
ban vál to zat lan: túlélôinknek és a
Vi lág Iga za i nak jár a me net ele jén
kis au tók ban he lyet fog lal ni és hall -
gat ni, hogy ha tal mas taps sal kö szön -
tik ôket...

A szín pa don is mét a mûsorvezetô,
aki szólt ar ról, hogy az Élet Me ne te
Bu da pes ten 2004 óta min den év ben
va la hon nan tart va la ho va, és ezek -
nek a hely szí nek nek min dig jelen-
tôségük van, ahogy ma is ez a hely -
zet. Az újlipótvárosi volt get tó te rü -
le tén ál ló cso dá la tos Po zso nyi úti re -
for má tus temp lom ár kád ja alól, az
embermentôk tisz te le té re fel ál lí tott

köz té ri al ko tás tól vo nul tunk ide, a
Mar git-szi get re, a Ha jós Alfréd
uszo da elé. Mint mond ta, az idei év -
ben sze ret ték vol na azt a kon cep ci ót
kö vet ni, hogy
be mu tat nak egy
ki vá ló ma gyar
sport em bert, s
raj ta ke resz tül a
sport ban is ta -
nú sí tott to le ran -
cia, az egy más
irán ti el fo ga dás
és tisz te let
jelentôségét. Hi -
szen a ver se -
nyek köz ben a
s p o r  t o  l ó k  n á l
sem szá mít
sem mi más a vi -
lá gon, csak is a
sa ját tel je sít mé -
nyük, nem az,
hogy ki mi lyen
em ber, hon nan
szár ma zik, mi -
lyen val lá sú. A

mö göt tünk ál ló sport uszo da is egy
ilyen em ber, egy ilyen ma gyar ki vá -
ló ság ne vét vi se li, aki re az or szá -
gunk több szem pont ból is büsz ke le -
he tett, és le het a mai na pig. Be mu tat -
va sok ol da lú sá gát, el mond ta: ma -
gyar épí tész mér nök volt, aki nek a
ne vé hez fûzôdik töb bek kö zött a
deb re ce ni Arany bi ka szál ló, a Nem -
ze ti Sport uszo da – amely ma már az
ô ne vét vi se li –, a Mil le ná ris Sport -
pá lya, vagy ép pen a Weidlich-palota
épü le te. Volt gyors úszó, lab da rú gó,

játékvezetô, szö vet sé gi ka pi tány, új -
ság író, az elsô ma gyar olim pi ai baj -
nok... és nem utol só sor ban
holokauszttúlélô. Guttmann Ar nold
né ven szü le tett Bu da pes ten, 1878.
feb ru ár 21-én. Rá em lé ke zünk egy
ös  sze ál lí tás sal, mely nek lét re ho zá sá -
ban a ki vá ló író, iro da lom tör té nész,
Nyáry Krisz ti án se gí tett.

Kö vet ke zett a Bal ta zár Szín ház
mû vé sze i nek (Ke resz tes An na, Ko -
vács Pan ka, Ko csi Zsó fia, Medetz
At ti la, Fe hér Dá ni el és Szilvásy
Már ton) kü lön le ges pro duk ci ó ja:
Elek Dó ra mû vé sze ti vezetô és Far -
kas Dor ka ko re og rá fus be ta ní tá sá -
ban egy ta va lyi workshop
kisfilmjébôl rész let, amely a szín pa -
don is meg ele ve ne dett. Szólt el fo -
ga dás ról, szeretetrôl, életigenlésrôl.
A kel lé kek, pl. egy hos  szú pi ros
sza lag ös  sze kö té se vagy a konga-
dob, mind-mind csu pa jel kép, csu pa
üze net...

Da ni Dáján, a Jád Vásém em lék -
mú ze um igaz ga tó ja videoüzenetben
kö szön töt te a me net résztvevôit,
majd a szín pad is mét mû vé sze ké lett.

Födô Sán dor har mo ni kán, Fu rák
Pé ter zon go rán kí sér te Oláh Ibo lya
énekesnôt, aki Pres ser Gá bor Vol tam
Iboly ka c. szer ze mé nyét ad ta elô. Eb -

ben a dal ban ben ne volt a mûvésznô
egész há nya tott sor sa, éle te.

Ez után Iz ra el Ál la má nak ma gyar or -
szá gi nagy kö ve te, Jákov Hadasz-
Handelszman lé pett a mik ro fon hoz.
Töb bek kö zött el mond ta: „Ez a kü lön -
le ges me net a leg na gyobb bé kés, ci vil
de monst rá ció a rassz iz mus és az an ti -
sze mi tiz mus el len nem csak Ma gyar -
or szá gon, de Eu ró pá ban is. Az Élet
Me ne te egy éven te megjelenô nem -
zet kö zi ok ta tá si prog ram má vált,
amely a holokauszt tör té ne té re fó ku -

szál, mi köz ben az elôítéletek, az in to -
le ran cia és a gyû lö let gyö ke re it vizs -
gál ja.” Majd ki emel te: „Hi szem, hogy
az Élet Me ne té nek egye te mes cél ja
ép pen ezért a fi a tal nem ze dék ta ní tá sa,
és ar ra sze ret ne ösz tö nöz ni min den kit,
hogy har col jon a szé gyen le tes, de a vi -
lá gunk ban még ma is je len levô meg -
kü lön böz te tés, rassz iz mus és igaz ság -
ta lan ság el len.” Foly tat ta: „A holo-
kauszttúlélôk kulcs fon tos sá gú ak az
ok ta tá si cé lunk el éré sé hez. Ezek a sze -
mé lyek »élô láncszemekként« kap -
csol nak min ket a ször nyû holokauszt-
történetekhez, és ez az az ok, ami 
mi att nö vel nünk kell az ilyen jel le gû
ese mé nye ket, mint pél dá ul az Élet
Me ne te. Mi le szünk azok, akik a
késôbbiekben el mond juk a tör té ne te i -
ket a következô ge ne rá ci ó nak.”

Az idei me net záróprogramjaként
egy gyer mek kó rus ér ke zett a szín -
pad ra. Bí ró Esz ter énekesnô,
elôadómûvész és Rév Ka ta
judaikatanár ma guk kal hoz tak 20 fi -
a talt, a Lauder Javne-iskola Sirim
kó ru sát, amely nek leg if jabb tag ja
még csak má so dik osz tá lyos. Két
dalt éne kel tek, tán col tak (Cháj,
Básáná hábáá). Óri á si si kert arat tak.
S kis ada lék ró luk: „A Sirim kó rus
2018-ban ala kult a Lauder-
iskolában. A kó rust Bí ró Esz ter
énekesnô és Rév Ka ta lin judaisztika-
tanárnô ve ze ti, a le me ze ket Födô
Sán dor zeneszerzô hang sze re li és ké -
szí ti. Ôk a meg ál mo dói és lét re ho zói
az is ko lá ban 4. éve bôvülô, te ma ti -
kus zsi dó da lok ból ál ló Sirim cí mû
CD-so ro zat nak, il let ve most már a
Sirim kó rus nak is, amely ben 8–14
éves di á kok vesz nek részt. 2018-ban
je lent meg a Sábáti da lok CD, 2019-
ben Iz ra el Ál lam 70. szü le tés nap já ra
az Iz ra e li da lok, 2021-ban a Peszahi
és a Hanukai le mez ké szült el.” (Rév
Ka ta lin Han na)

2022. Élet Me ne te... Jövôre új ra
ve le tek!

Kö szö nöm, hogy ott le het tem, kö -
szö nöm a kön  nye ket, a mo solyt, a
lég kört, a biz ton sá gun kat. Min dent.
Min den ki nek, aki bár mi vel is hoz zá -
já rult az ese mény hez.

-gáljuli-So sem le het elég ko rán kez de ni
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Gye re kek. Idôsek. Nôk és fér fi ak. Új szü löt tek. Em be rek, mint bár ki más.
Ám egy pusz tí tó ide o ló gia ol tá rán ál do za tok let tek. Az egy kor bé kés vi lág, a
bol dog békeidôk szin te egyik nap ról a má sik ra vál tak az esz te len tom bo lás
min dent el pusz tí tó kor sza ká vá. So ha nem tör tén het meg töb bet!

„Megrendítô volt azon a he lyen áll ni, ahol egy kor a szol no ki get tó ban zsú -
fo ló dott ös  sze sok ezer ár tat lan em ber. Megrendítô volt ab ban az épü let ben
em lé kez ni, ahol sok év ti ze de a rab bi ol va sott fel né pes kö zös sé gé nek a tó rá -
ból, hogy az tán né hány év alatt mind ez em lék ké me re ved jen, és az élô, pros -
pe rá ló, Szol nok fejlôdéséhez meg ha tá ro zó mér ték ben hoz zá já ru ló zsi dó ság
szin te nyom nél kül el tûn jön a holokauszt pok lá ban” – hang zott el az el hur colt
hit test vé re ink tisz te le té re tar tott meg em lé ke zé sen. A volt get tó he lyén lévô
emlékkônél ko szo rút he lye zett el dr. Ró na Ta más fôrabbi, Berman Dá vid hit -
köz sé gi el nök, a vá ro si és a me gyei ön kor mány zat vezetôi, a di á kok és a ro -
ma ki sebb ség képviselôi. Az ese mény, mely nek so rán az is ko lá sok meg is -
mer het ték Szol nok botlatóköveit, a Sze nes Han na Em lék ki ál lí tás meg nyi tó já -
val zá rult.

Fel avat ták a má so dik vi lág há bo -
rú XII. ke rü le ti ál do za ta i nak em -
lék mû vét a Vá ros ma jo ri Jé zus Szí -
ve-temp lom elôtt. Az ese mé nyen a
Mazsihisz részérôl Kar dos Pé ter
fôrabbi és Ku nos Pé ter ügyvezetô
igaz ga tó volt je len.

Pokorni Zol tán, a ke rü let fideszes
pol gár mes te re ava tó be szé dé ben ki je -
len tet te: Bu da pest ost ro ma az egyik
leg kí mé let le nebb volt a má so dik vi -
lág há bo rú ban és a vi lág tör té ne lem -
ben.

„Ször nyû gi gá szok”, Hit ler és
Sztá lin ös  sze csa pá sá nak vált szín te -
ré vé és ál do za tá vá Bu da pest. A vi -
lág há bo rú után a kom mu nis ta dik ta -
tú ra a fe lej tés po li ti ká ját vá lasz tot ta.
Ezen kí vánt vál toz tat ni a Hegy vi dék
ön kor mány za ta a Tu rul-szo bor ral,
ám az em lék ál lí tás he lyes szán dé ka
„ki csor bult” a vá lasz tott szim bó lum
és az em lék mû re ke rült ne vek mi att
– mond ta.

A po la ri zált po li ti kai vi szo nyok
nem sok te ret ad tak a hig gadt pár be -
széd nek – emel te ki Pokorni Zol tán.

El hunyt Raáb And rás, 
a kis kun ha la si

hit köz ség el nö ke
Az iz ra e li holokauszt em lék na -

pon, a jom hásoán be mu tat ták
Tel-Avivban a zsi dók éle tét mentô
Ocskay Lász ló ról ké szült do ku -
men tum fil met.

Tel-Avivban, a ran gos Cine-
matheque mûvészmoziban telt há -
zas ve tí té sen mu tat ták be az al ko tók
je len lét ében az Ocskay Lász ló szá -
za dos, az el fe lej tett hôs cí mû fil met
a ma gyar nagy kö vet ség és az
Efraim Kis hon Ma gyar Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Köz pont szer ve zé sé ben.

A 2008-ban el ké szí tett film iz ra e li
be mu tat ko zá sán je len volt Elizabeth
Ocskay, a má so dik vi lág há bo rú utol -
só hó nap ja i ban bu da pes ti zsi dók ez -
re i nek éle tét megmentô ka to na tiszt
uno ká ja is.

A ren dez vényt Benkô Le ven te,
Ma gyar or szág iz ra e li nagy kö ve te
nyi tot ta meg, aki hang sú lyoz ta, hogy
az el fe lej tett ma gyar hôs, aki el nyer -
te a Jád Vásém holokausztmúzeum
Vi lág Iga za cí mét, sa ját éle tét ve szé -
lyez tet ve több mint 2000 zsi dó hon -
fi tár sát men tet te meg.

A nagy kö vet el mond ta, hogy az
ak ko ri ma gyar ál lam igaz ga tás nak
ment he tet len felelôssége volt ab -
ban, hogy a há bo rú vé gén rö vid idô
alatt kö zel fél mil lió zsi dót öl tek
meg, akik az 1944-es né met meg -
szál lá sig vi szony la gos biz ton ság ban
él het tek. „Az embermentô hôsök
nem néz tek fél re, ha nem tud tak vá -
lasz ta ni a jó és a rossz kö zött” – em -
lé kez te tett.

A film ve tí té se utá ni ke rek asz tal-
be szél ge té sen részt vett Dom bi Gá -
bor és Szi ta Sza bolcs tör té nész, va la -
mint a film for ga tó könyv író-pro du -
ce re, Kollarik Ta más és pro du ce re,
Novák Ta más.

Ál dott az Igaz Bí ró! Fáj -
da lom tól meg tör ten tu dat -
juk, hogy het ve ne dik élet -
év ében, hos  szú küz de lem
után Raáb And rás, a Kis -
kun ha la si Zsi dó Hit köz ség
el nö ke meg tért Teremtô-
jéhez.

Az 1952-ben szü le te tett
Raáb And rás kö zel ne gyed
év szá za da, 1998 óta vezetô-
je és meg be csült tag ja a ha -
la si kö zös ség nek. Év ti ze de -
kig nagy sze re tet tel és oda -
adás sal dol go zott a Kis kun -
ha la son élô ma rok nyi zsi dó
kö zös sé gért. El nök sé ge alatt
vé gig ar ra tö re ke dett, hogy a
he lyi val lá si és kö zös sé gi élet fel len dül jön, a zsi na gó gá ban ak tív hit élet le -
gyen, de szá mos kul tu rá lis, if jú sá gi és gye rek prog ram el in dí tá sa és meg szer -
ve zé se is köthetô a ne vé hez.

El nök sé ge alatt meg újult a zsi na gó ga, és kö zös sé gi te re ket is ki ala kí tot tak.
Évek óta meg ren de zik a nagy nép sze rû ség nek örvendô Kis kun ha la si Zsi dó
Tá bort. Az el nök rend sze re sen szer ve zett iz ra e li uta zá so kat is, meg is mer tet ve
a ha la si a kat a Szent föld del.

A Mazsihisz vá laszt má nyi tag ja volt 1998-tól, va la mint iz ra e li ta egy há zi
vezetôként a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat köz gyû lés ében is dol go -
zott.

Mun ká já nak el is me ré se ként idén feb ru ár ban a kis kun ha la si ön kor mány zat
képviselô-testülete Pro Urbe díj jal tün tet te ki, me lyet má jus 6-án, a vá ros nap -
ján vett vol na át.

Gyá szol juk a test vért, az apát, a sze re tett nagy pa pát, a ha la si zsi dó kö zös -
ség nagy ra be csült és sze re tett tag ját.

Le gyen lel ke be köt ve az élôk kö te lé ké be!
***

Tisz te let tel és nagy ra be csü lés sel em lé ke zem vis  sza mun kás sá god ra, meg -
ren dül ten fo gad tam küz del mes nap ja id után a fáj dal mas hírt. A Teremtô több
év ti zed nyi fel adat tal bí zott meg, hogy ve zesd it te ni nyá ját. Há lá val és öröm -
mel dön töt tünk úgy né hány he te, hogy Kis kun ha las Vá ro sért ki tün te tés sel kö -
szön jük meg ezt a szol gá la tot. Fo gad ja ôszinte együtt ér zé se met min den csa -
lád ta god, a hit köz ség min den tag ja – ír ta kö zös sé gi ol da lán Fü löp Ró bert,
Kis kun ha las pol gár mes te re.

Fo tó: Soós La jos / MTI

A ma gyar Schindlerként em lít ve be szél get tek az egyik iz ra e li 
té vé csa tor nán Ocskay Lász ló ról Kollarik Ta más író-pro du cer rel

Képernyôfotó: Ma gyar nagy kö vet ség, Tel-Aviv

Ocskay Lász ló embermentôrôl ké szült
do ku men tum fil met mu tat tak be Iz ra el ben

Az al ko tók el me sél ték, mi ként ta -
lál tak rá a té má ra kö zel húsz év vel
ezelôtt, és fel idéz ték a for ga tás
meg kez dé se elôtt Szi ta Sza bolc  csal
kö zö sen foly ta tott négy évi ku ta tó -
mun kát.

„77 év után Ocskay tet tei ha za ér -
tek” – mond ták a film készítôi, s ki -
emel ték sze ren csé jü ket a meg men -
tett túlélôk fel ku ta tá sá ban. Saj nos
azon ban a szereplôk több sé ge ma
már nem él.

Kö zöl ték, hogy a fil met fel aján lot -
ták az iz ra e li ok ta tá si mi nisz té ri um -
nak és a Kan köz szol gá la ti mé di á -
nak, s me sél tek tervükrôl, a nagy sza -
bá sú ma gyar em ber men tés já ték fil -
mes fel dol go zá sá ról is.

Az Ame ri ká ból Iz ra el be ér ke zett
Elizabeth Ocskay el me sélt egy csa lá -
di anek do tát, amely sze rint 12 éve -
sen meg kér dez te nagy ap ját, hogy
mely or szág ba sze ret ne el men ni, és ô
Iz ra elt ne vez te meg. „Ô nem jö he tett
el, de én bol dog va gyok, hogy el ér -
kez het tem a ne vé ben” – mond ta.

Pokorni Zol tán: A múl tat nem el tö röl ni,
ha nem be val la ni, el me sél ni kell

Meg em lé ke zés Szol no kon

Hoz zá tet te, hogy ak kor ezt az „ost -
rom ál la po tot”, „be szû kült tu dat ál la -
po tot” ma ga is foly tat ta, ezért most
bo csá na tot kér.

A 2010-es évek tör té né szi ku ta tá -
sai is be fo lyá sol ták az em lék mû
meg íté lé sét. Ki de rült, hogy a Bö -
ször mé nyi és az Is ten he gyi út ta lál -
ko zá sá nál fel ál lí tott Tu rul-szo bor tól
nem mes  sze a ke rü le ti nyi la sok gyil -
kos sá go kat kö vet tek el, az em lék mû -
re pe dig hi bá san ke rült fel az ál do za -
tok név so ra: volt, aki hi ány zott ró la,

ugyan ak kor a gyil ko sok kö zül egye -
sek ne ve fel ke rült rá – mond ta a pol -
gár mes ter.

Nyil ván va ló, hogy a 2005-ös ál la -
pot nem tart ha tó fenn – szö gez te le a
ke rü let elsô em be re. Hoz zá tet te: az
ön kor mány zat tör té nész szakértôk
be vo ná sá val fe lül vizs gál ta a hely ze -
tet, és pá lyá za tot írt ki a Tu rul-szo -
bor hely szí né nek át épí té sé re.

A múl tat nem el tö röl ni, ha nem be -
val la ni, el me sél ni kell a ma gunk és a
gyer me ke ink oku lá sá ra. Nem igaz,
hogy nem ismétlôdhetnek meg ezek
az ese mé nyek. Nem a nagy szü le ink,
ha nem a gye re ke ink mi att kell ele ve -
nen tar ta ni eze ket az em lé ke ket,
hogy „el lent tud junk áll ni a go nosz -
nak” – hang sú lyoz ta Pokorni Zol tán.

A Hegy vi dé ken már 70 éve is kon -
szo li dált pol gá ri jó lét, kul tú ra volt,
de ez gyor san szer te fosz lott a há bo -
rú ban. Min dig jön nek po li ti ku sok,
akik a nagy igaz ság ne vé ben kér nek
„egy kis al jas sá got”, és ne héz ész re -
ven ni, hogy hol csap nak be – fi gyel -
mez te tett a fideszes pol gár mes ter.

Hor váth Zsolt, a Nem ze ti Em lé ke -
zet Bi zott ság Hi va ta lá nak tu do má -
nyos fôigazgató-helyettese a ren dez -
vé nyen ar ról be szélt, hogy remél-
hetôleg az em lék mû vel si ke rült kon -
szen zu so san le zár ni az azt övezô vi -
tá kat. (MTI)

„Ott hon nem be szél tünk a má so -
dik vi lág há bo rú ide jén Bu da pes ten
történtekrôl, de nagy apám le dik tál ta
az em lék ira ta it, em lék szem rá. Az tán
a gyors írás sal ké szült szö ve get el -
küld te Chi ca gó ba egy szerkesztôhöz,
és ott nyo ma ve szett” – me sél te az
MTI tu dó sí tó já nak.

„Ha lá lá ról meg je lent egy hír,
mely után kö ze li és tá vo li helyekrôl
is köszönôleveleket és pén ze ket
kap tunk, ami iga zán jól jött, mert
na gyon sze gé nyek vol tunk, és ebbôl
tud tuk ki fi zet ni a te me té sét” – em -
lé ke zett.

Szi ta Sza bolcs hang sú lyoz ta, hogy
sok fel adat van még az an ti sze mi tiz -
mus és az elôítéletek el le ni harc ban,
s hogy a múlt ról szól va iga zat kell
mon da ni, mert kü lön ben bû nö sök
va gyunk. Em lé kez te tett rá, hogy
nem sza bad tel jes né pe ket meg bé lye -
gez ni, mert min den nép kö ré ben
van nak hôsök és a bû nö sök kel
együttmûködôk is. (Shiri Zsu zsa,
MTI)
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A zsi dó kony ha fon tos ré szét ké -
pe zi a ma gyar gaszt ro nó mi á nak.
A Ma gyar Ke res ke del mi és
Vendéglátóipari Mú ze um ki ál lí tá -
sa a ma gyar or szá gi zsi dó gaszt ro -
nó mia tör té net for rá sa it ál lít ja a
kö zép pont ba áp ri lis 22. és no vem -
ber 27. kö zött: sza kács köny ve ket,
kéz ira tos re cept gyûj te mé nye ket,
tár gya kat és do ku men tu mo kat,
ame lyek se gít sé gé vel be pil lant ha -
tunk a ha gyo má nyos zsi dó ét ke zé -
si kul tú ra ha zai tör té ne té be.

Eu ró pá ban a 19. szá zad má so dik
fe lé ben csak az Orosz Bi ro da lom -
ban élt több zsi dó, mint Ma gyar or -
szá gon, és Var só után Bu da pes ten
volt a leg né pe sebb vá ro si zsi dó kö -
zös ség, ezen be lül is kü lö nö sen sok
kö zép osz tály be li csa lád – a sza -
kács köny vek leg fon to sabb cél kö -
zön sé ge. Ôk egyfelôl sze ret tek vol -
na iga zod ni a hoz zá juk ha son ló
szin ten élô ke resz té nyek hez, de
ugyan ak kor meg tar ta ni val lá suk pa -

Vélhetôen több száz iz ra e li uta -
zott Uk raj ná ba, hogy az orosz in -
vá zi ót követôen ön kén tes egy sé -
gek hez csat la koz zon.

A kö zös sé gi mé di á ban köz zé tett
vi de ó kon több, az uk rán erôkkel
együtt har co ló iz ra e li mond kö szö ne -
tet Iz ra el nek és a zsi dó nép nek, ami -
ért tá mo gat ják az orosz in vá zió visz -
 sza ve ré sé re tett erôfeszítéseiket, ír ja
a Ki bic.

A szé les kör ben el ter jedt vi de ó kon
uk rán ka to nai egyen ru há ban lévô
fér fi ak lát ha tók egy meg nem ne ve -
zett erdôs te rü le ten. A vi de ók va ló -
szí nû leg ak kor ké szül tek, ami kor a
ka to nák meg kö szön ték Uk raj na
fôrabbijának, hogy kó ser élel mi szer -
rel lát ta el ôket az egy he tes peszáchi
ün nep al kal má ból.

„Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
Iz ra el nép ének és kor má nyá nak a se -
gít sé gért, amit ne künk nyúj ta nak. Mi
itt har co lunk az oro szok el len eb ben
a na gyon ne héz há bo rú ban” – mond -
ja az egyik ka to na hé be rül. Va la mint
kö szö ne tet mon dott az egyik ki je vi
zsi na gó ga kö zös sé gé nek és Mose
Azman uk rán fôrabbinak is, ami ért
kó ser éte lek kel lát ta el a csa pa to kat,
és se gí tett ne kik a peszách meg ün -
nep lé sé ben.

„Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni az
egész zsi dó nép nek, akik se gí te nek
ne künk – ér te tek va gyunk itt, az
egész nem ze tért” – mond ja egy má -
sik fér fi, aki szin tén hé be rül be szél a
fel vé te len. „Mind azo kért va gyunk
itt, akik nek az éle te ve szély ben van.
Ér te tek har co lunk, jó mun kát vég -

A Ga lí ci ai Zsi dó Mú ze um ban pe -
da gó gu sok és pszi cho ló gu sok fog lal -
koz nak a me ne kült gye re kek kel,
amed dig a szü le ik meg ter ve zik, hogy
mi le gyen a következô lé pé sük – ír ja
a Jerusalem Post nyo mán a
zsido.com.

A JRoots szer ve zet mun ka tár sa i nak
fel tûnt, hogy az Uk raj ná ból menekü-
lô, fér jü ket a fron ton ha gyó anyák
ide jét szin te tel je sen le kö ti gyer me ke -
ik el lá tá sa, pe dig nagy szük sé gük len -
ne ar ra, hogy nyu godt kö rül mé nyek
kö zött szer vez zék új já éle tü ket. Ezért
a krak kói Ga lí ci ai Zsi dó Mú ze um mal
együtt mû köd ve nap kö zi ott hont hoz -
tak lét re. A ben ti fog lal ko zá sok mel -
lett a gye re kek ki rán du lá so kat is tesz -
nek, leg utóbb pél dá ul egy ét te rem be
lá to gat tak el, ahol kék-sár ga sü te mé -
nye ket ké szí tet tek.

„Az Uk raj ná ból menekülô gye re -
kek na gyon sok fé lék. Szám ta lan vá -
ros ból és fa lu ból ér kez tek, mind egyi -
kük nek más a tu dás szint je és az érdek-
lôdési kö re. Emel lett más faj ta em lé ke -
ket ôriznek a há bo rú elôtti életükrôl.
Mind an  nyi an kényszerûségbôl hagy -
ták el a la kó he lyü ket, és ha nincs ez a
há bo rú, ak kor va ló szí nû leg so ha sem
ta lál koz nak. Itt van pél dá ul Vaszili-
sza, aki egy tehetôs harkivi csa lád ban
élt. Lo va golt, ku tyái vol tak, és so kat
nya ralt kül föld ön. Az ott ho nuk tel je -
sen meg sem mi sült, és csak egy ku tyá -
ja ma radt élet ben. Szviatoszláv pe dig
egy kis fa lu ból me ne kült, Zsitomir
közelébôl. Ô a leg ki sebb gye rek a csa -
lád ban. A há bo rú elôtt ô vi gyá zott a
ha szon ál lat ok ra. Ko ráb ban még a fa lu
ha tá rát sem lép te át. Két egé szen
eltérô vi lág ból jöt tek, most pe dig
együtt ül nek és ját sza nak. Szuper-
hôsökkel ha da koz nak. A jó kat egy
Zelenszkij ne vû fi gu ra ve ze ti... Ezek a
gye re kek mind ost ro mot él tek át. Volt,
aki na po kig, volt, aki he te kig élt tûz
alatt. So kak nak már nincs is ho va 
vis  sza men ni ük. Egyes gye re kek nyu -
god tak, és jól ér zik ma gu kat a mú ze -
um biz ton sá gá ban, má sok ko moly
pszi cho ló gi ai re ha bi li tá ci ó ra szo rul -
nak az át élt ször nyû sé gek mi att. Van -
nak, akik ál lan dó fi gyel met igé nyel -
nek, so kan ag res  szí vak, vagy ép pen

Fo tó: Ma gyar Ke res ke del mi és Vendéglátóipari Mú ze um

JÓ LESZ A BÓLESZ

Zsi dó ét ke zés kul tú ránk 
a tö rök hó dolt ság tól 1945-ig

ran csa it, köz tük a kásrutot, az ét ke -
zés szi go rú sza bá lya it is.

Ke vés bé köz tu dott, hogy a 19.
szá za di ma gyar or szá gi zsi dó kul tú -
ra nem zet kö zi leg kiemelkedô jelen-

tôségû ré sze a gaszt ro nó mi ai iro da -
lom. Né met or szág mel lett ha zánk -
ban pub li kál ták az egyik leg ko ráb bi
zsi dó sza kács köny vet 1840-ben.
Pes ten ad ták ki a vi lág elsô hé ber
be tûs sza kács könyv ét 1854-ben. Vi -
lág vi szony lat ban har ma di kok va -
gyunk a ki adott ko rai zsi dó sza kács -
köny vek szá mát te kint ve. A fenn -
ma radt jelentôs szá mú sza kács -
könyv fel dol go zá sa lehetôvé te szi a
ma gyar zsi dó gaszt ro nó mia tör té net
ala po sabb meg is me ré sét.

Egy szakácskönyvbôl vagy
receptfüzetbôl na gyon sok min den
meg tud ha tó azok ról, akik nek ké -
szült, sze ren csés eset ben azok ról is,
akik ír ták és tény le ge sen hasz nál -
ták.

A ki ál lí tá son lát ha tó anyag leg ke -
vés bé lát vá nyos, még is leg ér té ke -
sebb ré sze az a hat ma gyar ki adá sú,
19. szá za di mun ka – köz tük a vi lág
legelsô hé ber be tûs sza kács köny ve
–, ame lyek már rit ka sá guk nál fog va

is meg ér dem lik a fi gyel met. Így
együtt még so ha nem sze re pel tek,
ahogy olyan ki ál lí tás sem ké szült
még Ma gyar or szá gon – de ta lán
más hol sem –, ame lyik a gaszt ro nó -
mi ai kul tú rá nak ez zel az ér de kes,
mind ed dig jó részt fel tá rat lan rész te -
rü le té vel fog lal ko zott vol na.

A ki ál lí tás nem jö he tett vol na lét -
re a Körner And rás sal va ló együtt -
mû kö dés nél kül. Ô nap ja ink ma gyar
zsi dó ét ke zés kul tú rá já nak legjelen-
tôsebb ku ta tó ja, aki a té má ban már
több köny vet is írt. Szá má ra a sza -
kács köny vek olyan kul tu rá lis tár -
gyak, me lyek for rá sai a zsi dó ott ho -
ni élet tör té ne té nek, ál ta luk a zsi dó
tár sa da lom tör té net egy újabb sze le -
te tá rul fel.

A ne ves szak em ber a ki ál lí tás
külsô ku rá to ra és egy ben tár gyi ado -
má nyo zó ja, aki déd any já nak 1869-
tôl 1930-ig ve ze tett kéz ira tos re -
cept gyûj te mé nyét és más, ven dég lá -
tás-tör té ne ti leg unikális gyûj té sét,
csa lá di em lék tár gya it a Ma gyar Ke -
res ke del mi és Vendéglátóipari Mú -
ze um nak ado má nyoz ta 2021-ben.
Ezek most elôször lesz nek lát ha tók
a nagy kö zön ség szá má ra.

Körner „kor le nyo ma ta i nak” kö-
szönhetôen nem csak a gaszt ro nó -
mia tör té net ben ked velt ünnepekrôl
(ün ne pi szo ká sok, éte lek, te rí té kek)
lesz szó, ha nem az ed dig is me ret len
zsi dó hét köz nap ok is fó kusz ba ke -
rül nek. Mind ez a ki ál lí tá son ente-
riôr for má já ban je le nik meg, amely -
ben köz pon ti sze re pet tölt be.

A ki ál lí tás cél ja fel kel te ni az
érdeklôdést a zsi dó gaszt ro nó mia
iránt, fel hív ni a fi gyel met a vi lág vi -
szony lat ban is jelentôs ma gyar zsi -
dó sza kács köny vek re mint nem ze ti
kin cse ink re, be pil lan tást nyúj ta ni
to váb bá a zsi dó kul tú rá ba, a zsi dó
em ber hét köz nap ja it és ün ne pe it
átszövô bo nyo lult val lá si sza bály -
rend szer be.

A ki ál lí tás hoz kap cso ló dó an a
mú ze um ki ad ja Körner And rás Jó
lesz a bólesz. Ma gyar zsi dó
gasztrotörténeti ta nul má nyok cí mû
köny vét. Ku rá to rok: Saly No é mi és
Körner And rás, pro jekt ko or di ná tor:
Fehérváriné Tóth Hel ga.

Kultúra.hu

Uk rán gye re kek re vi gyáz nak 
a krak kói mú ze um mun ka tár sai

tel jes apá ti á ba zu han tak, és sem mi -
lyen ér zel met nem mu tat nak ki” –
mond ta Valentyina Merzsievszka, a
nap kö zi uk rán felelôse.

„Én sze mély sze rint jól ér zem ma -
gam Krak kó ban. A vá ros gyö nyö rû.
Ki csit ki sebb, mint Ki jev, de ren ge teg
ele gáns ká vé ház, tá gas köz tér van, és
na gyon jó ke nye ret süt nek. So kat sé -
tá lok, és fi gye lem, ahogy szár ba
szök ken a ta vasz. Ezek a dol gok az
elôzô, ki je vi éle tem re em lé kez tet nek.
Nem sok kal a har cok ki tö ré se elôtt ar -
ról be szél tünk, hogy el kel le ne sö pör -
ni a le hul lott le ve le ket, mert nyíl nak a
kan ka li nok. Már nem volt rá idônk. A
nyí ló vi rá gok lát tán a ki je vi ott ho -
nom ra gon do lok” – tet te hoz zá.

A nap kö zit szervezô JRoots egy Iz -
ra el ben és Nagy-Bri tan ni á ban mûkö-
dô nonprofit ala pít vány, amely Len -
gyel or szág ba szer vez ta nul má nyi uta -
kat, és a holokauszt tör té ne tét ta nít ja a
résztvevôknek. Tzvi Sperber, a szer -
ve zet társ ala pí tó ja és igaz ga tó ja azon -
nal cse lek vés re szán ta el ma gát, ahogy
ér te sült a me ne kült ára dat ról. Mi vel a
JRootsnak jó kap cso la tai és ki épí tett
inf rast ruk tú rá ja van Len gyel or szág -
ban, ha té ko nyan tud ta meg szer vez ni
az uk rán gye re kek meg se gí té sét.

Sperber Len gyel or szág ba re pült, és
rög tön be le ve tet te ma gát a me ne kül -
tek el lá tá sá ba. Ko ráb bi part ne rei se -
gít sé gé vel ütôképes csa pa tot ho zott
lét re, és fel ál lí tot tak egy diszt ri bú ci ós
köz pon tot Krak kó ban. Bu szo kat kül -
de nek az uk rán ha tár ra, szál lo dai szo -
bá kat fog lal nak le, gon dos kod nak az
élel mi szer-el lá tás ról, ru há kat, cipôket
vá sá rol nak, to váb bá se gély szál lít má -
nyo kat in dí tot tak út nak Ki jev be és
Lvov ba. Ge ne rá to ro kat, gyógy sze re -
ket, gyer mek já té ko kat küld tek a rá -
szo ru lók nak. A költ sé ge ket mind
ado má nyok ból fe dez ték.

„Azt tes  szük, amit ta ní tunk. So kat
emel get jük, hogy »soha többé!«,
gyak ran fel tes  szük a kér dést, hogy hol
vol tak a vi lág or szá gai a holokauszt
alatt, és fel em le get jük a Vi lág Iga za i -
nak hôstetteit. Holokausztoktatóként
azt te szem, amit eb ben a hely zet ben
ten nem kell. Egy per cet sem vesz te -
get he tünk el” – mond ta Sperber.

Vi de ó kon mon da nak kö szö ne tet
a zsi dó nép nek az Uk raj ná ban

har co ló iz ra e li ön kén te sek
zünk” – te szi hoz zá.

„Mi, az uk rán had -
se reg ka to nái, akik a
fron ton har co lunk az
orosz meg szál lók el -
len, sze ret nénk ki fe -
jez ni tá mo ga tá sun kat
Iz ra el né pe iránt,
amely sú lyos ter ror tá -
ma dás ok nak van ki té -
ve” – hang zik el egy
má sik vi de ó ban, utal -
va az el múlt he tek ben
el kö ve tett, 11 ha lá los
ál do za tot követelô tá ma dá sok so ro -
za tá ra.

A vi de ók ról be szá mo ló Ti mes of
Israel sze rint vélhetôen több száz iz ra -
e li uta zott Uk raj ná ba, hogy az orosz
in vá zi ót követôen ön kén tes egy sé gek -
hez csat la koz zon, de a pon tos szá muk
nem is mert. Az Iz ra el nek cím zett, a
vi de ók ban el hang zó kö szö net nyil vá -
ní tás ok sem egé szen vi lá gos ere de tû -
ek, mi vel Uk raj na ko ráb ban több ször
is fel rót ta az iz ra e li kor mány nak, hogy
nem tart ják megfelelônek a tá mo ga tá -
suk mér té két.

Iz ra el az óta, hogy az orosz csa pa -
tok feb ru ár 24-én le ro han ták Uk raj -
nát, ke rül te, hogy bár me lyik fél lel is
túl szo ros szö vet ség re lép jen. Azon
ke vés or szá gok kö zé tar to zik, ame -
lyek vi szony lag ba rá ti kap cso la to kat
ápol nak mind Uk raj ná val, mind pe -
dig Orosz or szág gal.

A Jeruzsálembôl érkezô re to ri ka
azon ban az oro szok ál tal el kö ve tett
szé les kö rû pol gá ri gyil kos sá gok ról
szó ló je len té sek nyo mán meg vál to -

zott. Jaír Lapid kül ügy mi nisz ter a hó -
nap ele jén ki fe je zet ten há bo rús bû -
nök kel vá dol ta meg Orosz or szá got,
ami a leg ha tá ro zot tabb ki je len tés volt,
ame lyet egy vezetô iz ra e li tisztviselô
ed dig Moszk va el len in té zett.

A po li ti ká ban be kö vet ke zett eny he
vál tás ként Beni Ganc vé del mi mi -
nisz ter azt mond ta, hogy Iz ra el si sa -
ko kat és go lyó ál ló mel lé nye ket fog
szál lí ta ni az ost rom lott or szág men-
tôszolgálatának, mi u tán so ká ig el -
uta sí tot ta, hogy bár mi lyen vé del mi
fel sze re lést ad jon Uk raj ná nak.

Bár Je ru zsá lem ta lán né mi leg
meg vál toz tat ta hang nem ét, hogy
job ban iga zod jon a nyu ga ti ha tal -
mak hoz, mind ed dig szi lár dan el uta -
sí tot ta, hogy hoz zá já rul jon az uk rán
ka to nai erôfeszítésekhez. Ehe lyett
Iz ra el 100 ton nás hu ma ni tá ri us se -
gély cso ma got kül dött Uk raj ná ba, és
egy tá bo ri kór há zat épí tett az or szág
nyu ga ti ré szén.

Ki jev már rég óta ké ri Izraeltôl,
hogy ad jon el ne ki vé del mi cé lú ka -
to nai fel sze re lé se ket, köz tük a Vas -
ku po la lég vé del mi rend szert, de ezt
Je ru zsá lem ed dig el uta sí tot ta. A je -
len té sek sze rint Uk raj na kiber-
fegyvereket is kért Izraeltôl Orosz or -
szág el len, töb bek kö zött az NSO
Group el lent mon dá sos Pegasus kém -
szoft ve rét.

Dmitro Kuleba el ítél te Lavrov sza va it, ame lyek kel Zelenszkij uk rán el -
nö köt Hit ler hez ha son lí tot ta.

Dmitro Kuleba uk rán kül ügy mi nisz ter el ítél te Szergej Lavrov orosz kül -
ügy mi nisz ter azon ki je len té sét, amely ben Volodimir Zelenszkij uk rán el nö köt
Adolf Hit ler ná ci ve zér hez ha son lí tot ta az zal, hogy utób bi ere i ben is „zsi dó
vér folyt”.

Lavrov egy olasz te le ví zi ós csa tor ná nak tett nyi lat ko za tá ban hoz zá tet te
még, hogy „a leg na gyobb an ti sze mi ták zsi dók”. Iz ra el is til ta ko zott az orosz
kül ügy mi nisz ter sza vai mi att.

Kuleba a Twitteren azt ír ta, hogy Lavrov ki je len té sei sértôk mind
Zelenszkij, mind Iz ra el és az egész zsi dó nép szá má ra. „Lavrov nem tud ta el -
rej te ni az orosz elit mé lyen gyökerezô an ti sze mi tiz mu sát. Un do rí tó meg jegy -
zé sei sér tik Zelenszkij el nö köt, Uk raj nát, Iz ra elt és a zsi dó né pet” – fo gal ma -
zott az uk rán kül ügy mi nisz ter. Hoz zá fûz te, hogy „tá gabb ér te lem ben Lavrov
sza vai azt de monst rál ják, hogy a mo dern Orosz or szág te le van más né pek
irán ti gyû lö let tel”. (MTI)

Dmitro Kuleba For rás: Wikimedia Commons

Uk rán kül ügy mi nisz ter:
Lavrov nem tud ja el rej te ni az
orosz elit an ti sze mi tiz mu sát
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Je ru zsá lem ben be ké ret ték a kül -
ügy mi nisz té ri um ba Orosz or szág
nagy kö vet ét Szergej Lavrov orosz
kül ügy mi nisz ter Adolf Hit ler rész -
be ni zsi dó sá gát han goz ta tó sza vai
mi att – je len tet te a Jediót Ahronót
cí mû új ság hír por tál ja, a Ynet.

„Az ilyen ha zug sá gok nak az a cél -
juk, hogy ma gu kat a zsi dó kat vá dol -
ják meg a tör té ne lem leg ször nyûbb
bû ne i vel, ame lye ket el le nük kö vet -
tek el, ez zel fel ment ve a felelôsség
alól az el nyo mó kat” – mond ta
Náftáli Benet mi nisz ter el nök Lavrov
ál lí tá sa i ról.

„Mint már mond tam, egyet len
mai há bo rú sem holokauszt, és nem
ha son lít a holokausztra. Azon nal ab -
ba kell hagy ni a zsi dó nép
holokausztjának po li ti kai esz köz -
ként va ló fel hasz ná lá sát” – tet te hoz -
zá az iz ra e li kormányfô, aki ko ráb -
ban Jáir Lápid kül ügy mi nisz ter rel
szem ben min dig óva to san fog lalt ál -
lást Orosz or szág Uk raj na el le ni há -
bo rú já ban, Orosz or szá got meg sem
ne vez ve.

Lápid meg bo csát ha tat lan, bot rá -
nyos ki je len tés nek minôsítette
Lavrov ál lí tá sa it, mi sze rint „Hit ler -
ben volt zsi dó vér”, és „a leg na -
gyobb an ti sze mi ták zsi dók”.

Az orosz kül ügy mi nisz ter egy
olasz te le ví zi ós csa tor nán han goz tat -
ta, hogy sze rin te Volodimir
Zelenszkij uk rán el nök ben Adolf
Hit ler ná ci ve zér hez ha son ló an „zsi -

Több mint 6000 be te get lát tak el

Iz ra el be zár ta uk raj nai
tá bo ri kór há zát

Iz ra el hat hét után be zár ta a la kos ság szen ve dé sé nek eny hí té sé re lét re -
ho zott tá bo ri kór há zat Uk raj ná ban – je len tet te a Jerusalem Post cí mû,
an gol nyel vû iz ra e li új ság hír por tál ja.

Az iz ra e li tá bo ri kór ház ban több mint 6000 be te get lát tak el. Meg szün te té -
se és az iz ra e li önkéntesekbôl ál ló sze mély zet ha za té ré se azon ban az egész -
ség ügyi mi nisz té ri um köz le mé nye sze rint nem je len ti azt, hogy Iz ra el ab ba -
hagy ná a hu ma ni tá ri us se gé lyek nyúj tá sát Uk raj ná nak.

Az ide ig le nes kór há zat az iz ra e li kül ügyi és egész ség ügyi mi nisz té ri um
hoz ta lét re a Seba Kór ház és más iz ra e li kór há zak, va la mint rendelôintézetek
szak em be re i nek rész vé te lé vel, a Shusterman Ala pít vány, to váb bá a Joint
ame ri kai zsi dó se gély szer ve zet tá mo ga tá sá val.

A kór ház már ci us 22-én nyílt meg, és az Uk raj ná ban szü le tett né hai Golda
Meir iz ra e li miniszterelnökrôl kap ta a ne vét, aki egy kor élet re hív ta a kül ügy -
mi nisz té ri um Nem zet kö zi Fej lesz té si, Együtt mû kö dé si és Se gít ség nyúj tá si
Osz tá lyát. Ez a rész leg fel ügyel te az iz ra e li tá bo ri kór ház mû kö dé sét is.

A Ki jev ké ré sé re ki ala kí tott in téz mény ben a Seba Kór ház több mint 60 dol -
go zó ja ápol ta az uk raj nai be te ge ket az orosz ra ké ta fe nye ge tés ár nyé ká ban. A
kór ház ban sürgôsségi osz tályt, fér fi, nôi és gyer mek osz tályt, szülôszobát hoz -
tak lét re, to váb bá men tál hi gi é nés szol gál ta tá so kat, la bo ra tó ri u mot, gyógy -
szer tá rat, já ró be teg-kli ni kát és di ag nosz ti kai szár nyat mû köd tet tek elekt ro -
mos kép al ko tó be ren de zé sek kel. (Shiri Zsu zsa, MTI)

Benet Lavrovnak: Azon nal hagy ják
ab ba a holokauszt po li ti kai

cé lú fel hasz ná lá sát

Szergej Lavrov és Náftáli Benet

Nican Horovic iz ra e li egész ség ügyi mi nisz ter Lvivben a tá bo ri kór ház elôtt
Fo tó: Sá ron Jániv / Iz ra e li Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

dó vér fo lyik”. Lavrov azt mond ta:
„Zelenszkij? A leg na gyobb an ti sze -
mi ták a zsi dók, még Hit ler is zsi dó
szár ma zá sú volt.”

„Ez egy meg bo csát ha tat lan, bot rá -
nyos ki je len tés, ször nyû tör té nel mi
té ve dés, és bo csá nat ké rést vá runk” –
hang sú lyoz ta Lapid. „A zsi dók nem
ön gyil kos ok let tek a holokausztban.
A nagy apá mat nem a zsi dók öl ték
meg, ha nem a ná cik. Azt mon da ni,
hogy Hit ler zsi dó szár ma zá sú, olyan,
mint ha azt mon da nánk, hogy a zsi -
dók ma gu kat gyil kol ták a
holokausztban. A holokauszt ügye i -
ben nem va gyunk elnézôek” – kö zöl -
te az iz ra e li kül ügy mi nisz ter.

Lápid a Twitteren be je len tet te,
hogy az orosz nagy kö ve tet „ne héz
be szél ge tés re” hív ták a kül ügy mi -
nisz té ri um kö zel -ke le ti rész le gé nek
vezetôjéhez, de tar tóz ko dott at tól,
hogy meg ro vás ként de fi ni ál ja ezt, és
meg je gyez te, hogy ô ma ga nem lesz
je len a ta lál ko zón.

„Elôször is ja vít sák ki té ve dé sü -

ket, és nyis sa nak ki egy tör té ne lem -
köny vet. Nem csak kül ügy mi nisz ter -
ként, ha nem a bu da pes ti get tó ban ra -
bos ko dó édes apám fi a ként is za var.
Nem a zsi dók, ha nem a ná cik küld -
ték oda. A ná cik ül döz ték a zsi dó kat
és meg öl tek hat mil lió zsi dót. Az uk -
rá nok nem ná cik, csak a ná cik vol -
tak ná cik, csak ôk fog lal koz tak a
zsi dó nép szisz te ma ti kus ki ir tá sá -
val” – je len tet te ki Lápid, aki nek
édes ap ja, To mi Lápid túl él te a
holokausztot, majd Iz ra el ben mi -
nisz ter el nök-he lyet tes és igaz ság -
ügyi mi nisz ter is volt.

„Iz ra el az elsô pil la nat tól kezd ve
azt mond ta, hogy el íté li az in vá zi ót.
Iz ra el meg sza vaz ta Orosz or szág el -
íté lé sét az ENSZ-ben, fel füg gesz té -
sét az Em be ri Jo gi Ta nács ban, és az
egyet len or szág volt, amely Uk raj -
nán be lül tá bo ri kór há zat mû köd te -
tett” – em lé kez te tett az iz ra e li kül -
ügy mi nisz ter.

„Né ha nem csak az ér de kek, ha -
nem az ál lás pont ok alap ján szü let nek
a meg fon to lá sok, kü lö nö sen ha
olyan kérdésrôl van szó, mint a
holokauszt vagy az orosz kül ügy mi -
nisz ter ef fé le ki je len té sei. A po li ti ka
nem csak ér de ke ket, ha nem ér té ke ket
is je lent. Azon or szá gok kö zé tar to -
zunk, me lyek sze rint Orosz or szág -
nak nem lett vol na sza bad meg tá -
mad nia Uk raj nát” – tet te hoz zá
Lápid a Ynet stú di ó já ban. (Shiri Zsu -
zsa, MTI)

Közlemény
2022. május 5-én az egyik internetes hírportálon

összeállítás jelent meg „Hamarosan nôk is olvashat-
nak Tórát két budapesti neológ közösségben” cím-
mel.

A cikkben nyilatkozó neológ rabbik véleménye
szemben áll a neológ zsidó hitrendszerrel, illetve a
Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) alapszabályá-
ban lefektetett, a rabbik számára feltétel nélkül
követendô vallási alapelvekkel.

A Budapesti Zsidó Hitközség vezetése felszólította
az érintett rabbikat, hogy az alapszabályban foglalt
vallási elveket a jövôben feltétel nélküli kövessék.

A Budapesti Zsidó Hitközség vezetése mint az
érintett zsinagógák tulajdonosa, fenntartója és a
rabbik feletti munkáltatói jogok gyakorlója felhívta
az érintettek figyelmét arra, hogy a neológ zsidó hit-
rendszer, illetve az alapszabály következô megsérté-
se esetén a Budapesti Zsidó Hitközség megteszi
velük szemben a szükséges intézkedéseket.

2022. május 11. / 5782. ijár 10.

Mester Tamás
elnök, BZSH 

Dr. Kunos Péter
ügyvezetô igazgató, BZSH 

Dr. Frölich Róbert
országos fôrabbi 

Radnóti Zoltán
a Budapesti Rabbiság igazgatója

Az Osztrák Köztársaság Nemzeti
Alapja a Nemzetiszocializmus Áldo-
zataiért a Simon Wiesenthal-díjat az
antiszemitizmus elleni különleges
civil társadalmi elkötelezettségért és
a holokausztról szóló oktatásért ítéli
oda.

A Nemzeti Alapról szóló törvény
módosítása révén 2020-ban adták
meg a megbízást a 94/2020. számú
szövetségi törvényközlöny I. száma
alapján.

A Simon Wiesenthal-díjat 2021-
tôl évente egyszer ítélik oda. A szö-
vetségi kormány minden esztendô-
ben 30.000 eurót biztosít erre a célra.

Az elismerést legfeljebb három
személy vagy személyek csoportja
kaphatja meg, akiket a zsûri javasla-
ta alapján a Nemzeti Alap kuratóriu-
ma választ ki.

Karl Pfeifer
Karl Pfeifer 1928-ban született a

Bécs melletti Badenben. 1938-ban
szüleivel Magyarországra menekült,
ahonnan sikerült Palesztinába jutnia.
1951-ben visszatért Ausztriába.
Pfeifer újságíró, és a bécsi hitközség
Gemeinde címû hivatalos orgánumá-
nak szerkesztôje volt. 2005-ig az
izraeli rádió bécsi tudósítójaként és
magazinok szabadúszó újságírója-
ként dolgozott. Munkáiban aktívan
fellép az antiszemitizmus ellen.

Alább közöljük a díjátadón
elhangzott beszédét.

Az összes díjazott nevében szeret-
ném kifejezni ôszinte hálámat ezért a
kitüntetésért, amellyel megtisztelnek
bennünket. Külön köszönetet szeret-
nék mondani feleségemnek, Dag-
marnak, aki 33 éve kísér, támogat és
bátorít. Nélküle nem állnék itt.

Amikor 1996 novemberében a
Zöldek parlamenti klubjában bemu-
tatták elsô könyvemet, a Nem mindig
egészen kényelmes címût, és Simon
Wiesenthal mondott laudációt, senki
sem gondolta volna, hogy Ausztriá-
ban díjat neveznek el róla, és hogy
engem ér majd az a nagy megtisztel-
tetés, hogy átvehetem. 

Simon Wiesenthal-díj Karl Pfeifernek

Karl Pfeifer (középen) Wolfgang Sobotka, a Nemzeti Tanács elnöke és
Katharina von Schnurbein, a Simon Wiesenthal-díj zsûrielnöke 
társaságában Fotó: Hans Punz / APA

Amikor 71 évvel ezelôtt megérkez-
tem Ausztriába, azzal a magyarázat-
tal fogadtak, hogy a hazaatérôk
azok, akik a Wehrmachtban vagy a
Waffen-SS-ben szolgáltak. Én csak
egy visszatérô voltam, és nem volt
jogom az állam támogatására.
Ennek eredményeként az elsô címem
Bécs városának menedékházában
volt a Meldemannstrassén, 49 másik
férfival együtt egy hálóteremben.
Annak a néhány zsidónak, aki vissza-
tért, rá kellett jönnie, hogy a mélyen
gyökerezô zsidógyûlölet, amely már
jóval a nemzetiszocialista uralom
elôtt is létezett, nem tûnt el. 

Mondjuk ki nyíltan, ebben az
országban egyetlen párt, egyetlen
társadalmi erô sem állíthatja, hogy
1945 után mindig következetesen
küzdött az antiszemitizmus minden
formája ellen, és ha egyáltalán érzé-
kelték, akkor elsôsorban a politikai
ellenfelek körében. 

Ma már megértjük, hogy a
zsidógyûlölet a társadalom egészé-
nek problémája. Az a tény, hogy ma
itt állok és átveszem ezt a díjat, azt
mutatja, hogy sok minden változott a
visszatérésem óta.

Ezt a változást kortársként veszem
észre az iskolákban. A köztársaság
erôfeszítéseket tesz annak érdeké-
ben, hogy a demokrácia értékeit
megtanítsa az osztrák diákoknak. A
gyerekek érdeklôdve hallgatnak,
amikor beszélek, és gyakran észreve-
szem, hogy meghatódottak és empa-
tikusak.

Aloys Blumauer 240 évvel ezelôtt
írta a következôket a Megfigyelések
az osztrák felvilágosodásról... címû
írásában: „Az egyszer szilárdan a
fejünkbe vert dolgok elfelejtése sok-
kal több idôt vesz igénybe, mint a
tanulás.”

A babonák és elôítéletek, amelyek-
kel az osztrák felvilágosodás gon-
dolkodói annak idején szembeszáll-
tak, még mindig jelen vannak, csak-
úgy, mint a zsidókkal szembeni
gyûlölet. Türelemmel és megértéssel
ezeket vissza lehet szorítani. Ezen
szeretnénk tovább dolgozni, mert
ahogy már az Atyák mondásaiban is
meg van írva: „Nem a ti dolgotok,
hogy befejezzétek a munkát, de nem
is vagytok felhatalmazva arra, hogy
semmit se tegyetek.”
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Pá, (csep pet
sem) ked ves

maszk!
Iz ra el ben csak né hány he lyen

ma rad kötelezô a maszk vi se lés,
meg szün te tik az ed dig ál ta lá no san
min den zárt nyil vá nos tér ben ér -
vé nyes maszk vi se lé si kö te le zett sé -
get. Ed dig a hír, in nen az em lé kek
a ko ro na-kor há rom évébôl. Silló
Sán dor írá sa.

Visszatérô rém ál mom, hogy az iz -
ra e li bu szo kon min den ál lo más után
el hang zó csipkelôdô mon da to kat
dör gi egy égi hang: Bocsika!
Maszika! Ezen a bu szon nincs he lye
a ko ro na ví rus sal történô megfer-
tôzôdésnek!

Iz ra el mel let ti to váb bi ki ál lást
ígért a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
Ma gyar or szág tel-avi vi nagy kö ve -
te, va la mint Iz ra el ön vé de lem hez
va ló el ide ge nít he tet len jo ga el is -
me ré sé nek fenn tar tá sát – je len tet -
te a Ti mes of Israel cí mû iz ra e li
hír por tál.

„A vá lasz tá sok sem mi lyen mó don
nem vál toz tat tak azon, hogy Ma -
gyar or szág ki tar tó an tá mo gat ja Iz ra -
elt a nem zet kö zi szer ve ze tek ben és
az ön vé de lem hez va ló el ide ge nít he -
tet len jo gá nak el is me ré sé ben” –
hang sú lyoz ta Benkô Le ven te, Ma -
gyar or szág Tel-Avivba akk re di tált

A Petah Tikva sta di on ja lesz
a leg in no va tí vabb Iz ra el ben

A Petah Tikva Fej lesz té si Alap be je len tet te, hogy 5G rend sze re ket te le pí te -
nek a szur ko lók szá má ra a HaMoshava Sta di on ban Petah Tikván.

Az egye dül ál ló pro jekt ben részt vevô vál la la tok az 5G vi lág leg mo der nebb
fej lesz té sé ben ve het nek részt, és be mu tat hat ják tech no ló gi á i kat, lehetôvé té -
ve így a ra jon gók szá má ra, hogy a kor sze rû iz ra e li meg ol dá so kat él vez hes sék
a lab da rú gó mec  csek alatt – ír ja az Arutz Sheva.

Pi ló ta nél kü li elekt ro mos
robottaxit mu tat tak be 

Iz ra el ben
Iz ra el nem zet kö zi szin ten is vezetô UAV-iparának ta pasz talt csa pa ta a kö -

zel múlt ban be mu tat ta a Pentaxi pro to tí pu sát, amely nek cél ja ra ko mány és
késôbb akár em be rek szál lí tá sa a pi ló ta nél kü li gé pe ken.

Jair Dubester és mun ka tár sai a natanjai szék he lyû Pentaxi startupnál gyûj -
töt ték ös  sze az el múlt évek ben szer zett ta pasz ta la to kat a pi ló ta nél kü li
repülôgépekkel (an go lul Unmanned Aerial Vehicle), az az UAV-okkal kap -
cso lat ban, és ha ma ro san el ké szí tik a vi lág elsô pi ló ta nél kü li repülô robot-
taxiját.

A Pentaxi ter ve ken már be mu ta tott eVTOL, az az függôlegesen fel- és le -
szál ló elekt ro mos jár mû ve te her szál lí tó és négy sze mé lyes mo del lek ben is
elérhetô lesz, és akár 400 ki lo gram mot is ké pes lesz szál lí ta ni 320 ki lo mé te -
ren át, kö rül be lül 240 km/órás se bes ség gel.

Ori Tamari ve zér igaz ga tó sze rint az elsô mo dell va ló szí nû leg egy te her szál -
lí tó lesz, amely akár 55 ki lo gram mot is ké pes szál lí ta ni 100 ki lo mé te res tá von
– ír ja az israel21.

Dubester becs lé se sze rint a Pentaxi elsô vál to za ta, ame lyet ra ko mány szál lí -
tás ra ter vez tek, 2025-re lesz ké szen a fel szál lás ra. Még leg alább há rom év nek
kell el tel nie ah hoz, hogy egy Pentaxi fizetô ügy fe le ket szál lít son, at tól füg-
gôen, hogy a re pü lé si elôírások meg fe lel nek-e az uta sok el vá rá sa i nak.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Iz ra el mel let ti ki ál lást ígér
tel-avi vi nagy kö ve tünk

nagy kö ve te a par la men ti vá lasz tá sok
vár ha tó ha tá sa it és Ma gyar or szág
nem zet kö zi dip lo má ci ai hely ze tét
elemzô írás ban.

A lap sze rint Or bán Vik tor mi nisz -
ter el nök megkérdôjelezhetetlen vá -
lasz tá si gyôzelme ha tá ro zott fel ha -
tal ma zást ad, és megerôsíti a ma gyar
vezetô lehetôségét ar ra, hogy szem -
be száll jon a különbözô uni ós ál lás -
pont ok kal – be le ért ve az Iz ra el el le -
ni e ket is.

Az írást jegyzô Lazar Berman sze -
rint az iz ra e li kor mány szá má ra Or -
bán gyôzelme dip lo má ci ai ál dás. Bu -
da pest az el múlt évek ben Je ru zsá le -
met tá mo gat ta az Eu ró pai Uni ó ban,
több ször meg gá tol ta az Iz ra elt bí rá ló
lé pé se ket, és 2020-ban nem emelt
szót nyil vá no san Iz ra el nek a
Ciszjordánia bi zo nyos ré sze i nek an -
nek tá lá sá ra vo nat ko zó ak ko ri – meg
nem va ló sult – ter ve el len.

Az EU kon szen zu sos kül po li ti kai
dön té se it a leg ki sebb or szá gok is ké -
pe sek meg hi ú sí ta ni, ami azt je len ti,
hogy az Iz ra elt elítélô ha tá ro za to kat
is mind a 27 tag ál lam nak – köz tük a
ha gyo má nyo san Iz ra el-ba rát vi seg -
rá di or szá gok nak, a ma gyar, len gyel,
szlo vák és cseh szö vet ség nek is – jó -
vá kell hagy nia.

Benkô Le ven te nagy kö vet

A szerzô is mer te ti Ma gyar or szág
Uk raj ná val és Orosz or szág gal, va la -
mint az Uk raj na el le ni há bo rú val
kap cso la tos ál lás pont ját, és az iz ra e li
né ze tek hez ha son lít ja azo kat.

Elem zi az el len zé ki szö vet ség vá -
lasz tá si ku dar cá nak okát is, amely
sze rin te az volt, hogy „sok szél-
sôjobboldali sza va zó nem volt haj -
lan dó a kom mu nis ták ra sza vaz ni, a
bal ol da li ak pe dig nem akar ták tá mo -
gat ni a fa sisz tá kat”.

Berman sze rint Or bán egy ér tel mû
gyôzelme el le né re van nak Iz ra el szá -
má ra ag gasz tó je lek is, pl. a vi seg rá -
di or szá gok köz ti tö rés vo na lak az
Orosz or szág-el le nes ség men tén, va -
la mint az Eu ró pai Par la ment 7-es
cik kely sze rin ti el já rá sa, amely azt
ered mé nyez he ti, hogy Ma gyar or szág
el ve szí ti sza va za ti jo gát az Uni ó ban.
(MTI, Shiri Zsu zsa)

A bikk fa nyel vû szó zat után masz -
kos Bosch-figurák ha jol nak fö lém 
– jó val a meg en ge dett két mé te ren be -
lül re –, és az anya szült mez te len po -
fám ra mu to gat nak meg a sa ját juk ra.

Ku ta tok a zse be im ben, a tás kám -
ban, vé gül a masz kos ke ru bok ki ûz -
nek az éden busz ból a fertôzés ki et len
si va ta gá ba...

Itt verejtéktôl csa ta ko san fel éb -
re dek. A rém álom nak vé ge.

Pár nap ja nem kötelezô Iz ra el ben a
maszk vi se lés, ki vé ve né hány kü lö -
nö sen fertôzésveszélyes he lyen, a
kór há zak ban, az idôsotthonokban, a
repülôgépeken, és az Iz ra el be ér ke -
zés után a ne ga tív PCR-teszt meg ér -
ke zé sé ig kötelezô há zi ka ran tén ba
uta zás hoz. A mez te len arc pa ra di -
cso mi ál la po ta jön új ra.

Vé ge. Nem aka rok óva to san fo -
gal maz ni! Vé ge!

Az elsô he tek ben úgy lép tünk ki az
ut cá ra, mint ha lop ni in dul nánk.

Mint ha va la mi tár sas tán cot lej te nénk
egy ha tal mas te rem ben, úgy ke rül -
get tük egy mást a jár dán. Úgy haj tot -
tuk elôre a fe jün ket a lázmérôzéshez
a bol tok aj ta já ban, mint ha csak kö -
szön nénk. Meg ta nul tunk a két mé tert
be tart va tün tet ni.

Az tán az egész egy tár sas já ték ká
sze lí dült.

Nem csüng tünk már a hí re ken,
szá mol gat va a be te gek és a ha lot tak
ará nyát. Vis  sza ad tuk a Facebookon
szer zett virológusdiplománkat, ven -
dé ge ket hí vunk, ki rán du lunk, stran -
do lunk.

És las san – re mél jük – vég leg el -
fe lejt jük.

A szi go rú ki já rá si ti la lom ide jén
nem so kat fo tóz tam. Un tam a szem -
ben la kó szom szé do kat az ab la kok -
ban, a te ra szo kon, de azért pár kép
ké szült.

Em lé kez tek?Keresztvetés Tel-Avivban
Izraelben minden évben kétperces szirénaszóval emlékeznek meg a holo-

kauszt hatmillió áldozatáról. Amikor felhangzik a sziréna sírása, az emberek
és a jármûvek megállnak ott, ahol éppen abban a pillanatban vannak, az
autókból kiszállnak a sofôrök és az utasok, és mozdulatlanul, némán várják
meg a sikító hang elhalkulását. 

Távolról, tévén, internetes videón nézve is megindító a látvány, de azon a
napon Izraelben jelen lenni egyszerûen drámai. Ez az ország gyászára, iden-
titásának egyik fájdalmas alapjára emlékeztetô két perc éppen elegendô arra,
hogy mindenkinek eszébe juttassa saját veszteségeit, és hangosan vagy hang-
talanul együtt sírjon az országot beterítô jajkiáltású hanggal. 

Életemben elôször voltam jom hásoákor Izraelben, s bár tudtam, hogy
nemsokára felhangzik a szirénaszó, mégis meglepô és hirtelen volt. Magam
is dermedten álltam, s a házak között vágtató fájdalmas hang bennem is fel-
idézte családom hatalmas veszteségeit, azokat a hozzátartozóimat, akik a
deportálásból nem tértek haza Alapra, Szegedre, Budapestre, Siófokra. S
nemcsak ôket, hanem a háború után következô nehéz sorsot, a háború okozta
betegségeket, az ötvenes éveket, majd a mindennapi élet küzdelmeit évtize-
deken keresztül. Eszembe jutottak az új hazát választottak, akik boldogan
éltek Ausztráliában, Kanadában, Izraelben, de nem gyôzték bizonyítgatni,
hogy döntésük helyes volt. (Az volt.) 

A sziréna két teljes percig szól, s ez valóban fontos. Ennél kevesebb nem
lenne elegendô, hogy gondolatainkba mélyedjünk. S magam is csak a lecsen-
gésekor léptem vissza a meghatóan fájdalmas emlékek szakadékának szélé-
rôl, és néztem körül könnyes szemmel az utcán. A szemközti oldalon egy fia-
tal pár állt dermedten, s csak pár másodperccel késôbb rezzentek fel, ugyan-
úgy, mint én – az ô lábukat is földbe gyökereztette a szívtépô hang. A férfi
mozdult meg elôször, s egyenletes mozdulatokkal vetett keresztet a mellén,
katolikus módon. A nô nem vetett keresztet, csak megfogta a férfi kezét, és
úgy indultak útjukra a Ben Jehuda utcán tovább, az árnyékos oldalon.
Keresztény, zsidó, ateista: ilyenkor mindenki emlékezik. Van mire. 

Izrael, Tel-Aviv, 2022. 04. 28.
Dombi Gábor

A sport vi lág szer te az 5G há ló zat ug ró desz ká ja, és le het sé ges fel hasz ná lá -
sa át tö rést je lent. Egy olyan va ló ság ban, ahol a fo gyasz tók és a szur ko lók igé -
nyei nap ról nap ra nônek, az 5G ala pú tech no ló gi ák fej lesz té sé ben rejlô
lehetôségek a sport ban in no va tív él ményt és új gaz da sá gi mo del le ket je lent -
het nek.

Az 5G tech no ló gi ák olyan spe ci á lis funk ci ó kat tesz nek lehetôvé, ame lyek
kom pa ti bi li sek a sport ese mé nyek kel, mint pél dá ul a vis  sza ját szá sok vagy a
szol gál ta tá sok azon na li igény be vé te le.

A fej lett tech no ló gia ál tal te rem tett új lehetôségek két fô te rü le ten mu tat -
koz hat nak meg: a szur ko lók sta di on be li él mé nyé nek felerôsítésében és az ott -
ho ni druk ke rek szá má ra a köz ve tí té sek élvezhetôségének ja ví tá sá ban.
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Kôbányai Já nos: Ká vé 
a men  nyei Je ru zsá lem ben

Markó Iván ha lá lá ra még egy szer
Igen is, ez út tal nem elég szem meg az ol csó, rö vid idôre fel ta kart em lék kel.

Hogy kön  nyed ru tin nal – a nek ro lóg írás (nem én te he tek ró la) las san az zá vá -
lik (szé gyen) ezek ben az idôkben – vis  sza leb bent sem a fáty lat egy ba rát ság
(egy em ber) tör té ne té re, s ve le a be lém (a kor szak ba) köl tö zé sé re, s let’s go
elôre. (Ho vá?)

Igen is, le men tem – fi zi kai és lel ki ér te lem ben is – a pin cé be, hogy fel hoz -
zak Iván ból va la mi mél tót, túlélôt. A vesz te sé get kom pen zá lót? Nem! Az így
túl egy sze rû, s a szó is mét lést is koc káz tat va: ol csó len ne. Ha nem is áru lá so -
mat, de a ma gá ra ha gyás bû nét kell most kom pen zál nom. Mert nem ak kor
kell ve le jó ban len ni, az ud var tar tá sá ba tar toz ni, ami kor si ke res, ha nem ami -

A köl té szet nap ja al kal má ból
Ger gely Ág nes költôvel, mû-
fordítóval hallhattunk remek
beszélgetést a Magyar Zsidó
Kulturális Egyesület (Mazsike) új,
Munkácsy Mihály utcai székhe-
lyén, ahol ez az elôadás volt az elsô
nyilvános rendezvény. A költôvel
Winkler Nóra beszélgetett, a
szerzô mûveibôl Takáts Andrea
olvasott föl. Ott jártunk és ámul-
tunk.

– Az ember eljegyzi magát a
költészettel, és úgy marad egy egész
életre. Nagyon fontos, hogy a min-
dennapjainkban fölragyogjon a líra,
mert enélkül valahogy elszürkül az
élet – mondta Gergely Ágnes költô,
mûfordító a Mazsike költészetnapi
rendezvényén Winkler Nóra kul-
turális újságíró azon kérdésére, hogy
vajon a versekkel, az irodalommal, a
lírával eltöltött ennyi évtized után is
fölragyog-e egy alkotóban a versek
csodája.

Mivel egy nô esetében az évek
számáról nem illik beszélni, marad-
junk annyiban, hogy Gergely Ágnes
az életkora ellenére is olyan
hihetetlen szellemi frissességrôl,
érdeklôdésrôl és memóriáról tett
tanúbizonyságot, amit egy hu-
szonéves is megirigyelhetne. Ámul-
va hallgattuk, hogy hosszan idézett
például Vergilius általa még
kamaszkorában (!) fordított mûvé-
bôl, az Aeneisbôl, sôt, azt a verset is
el tudta mondani, amelyet életében
elôször írt. Igaz, mint kiderült, a
saját mûveit általában nem tudja
fejbôl, ellenben rengeteg verset
képes másoktól idézni.

Az est egyik legfontosabb moz-
zanata a költô gyakran fölhangzó
nevetése volt: az átélt családi

Oskar Schindler vagy Raoul
Wal len berg ne vét mind an  nyi an is -
mer jük, de van nak ma gyar hôsök
is, akik ci vil ként vég re haj tott em -
ber men té se ik so rán éle tü ket koc -
káz tat ták azért, hogy há bo rú ide -
jén má so kat biz ton ság ba jut tas sa -
nak.

Az, hogy sze ret te in ket min den áron
meg akar juk vé de ni, ha fegy ve res
konf lik tus ala kul ki a kö ze lük ben, a
lehetô leg ter mé sze te sebb re ak ció.
Van nak azon ban olyan ki vé te les em -
be rek is, akik ar ra te szik fel az éle tü -
ket, hogy szá muk ra ide gen, ár tat lan

Kirschner Péter, a Mazsike elnöke köszönti a költôt

A ci vil embermentôk
a há bo rúk való di hôsei

Raoul Wal len berg azért ér ke zett Bu da pest re, hogy éle te ket ment sen

ci vi lek biz ton ság ba ke rül hes se nek.
Történeteikbôl mind an  nyi an ta nul -
ha tunk.

Bol dog Salkaházi Sá ra: az
egy ko ri újságírónô a há bo rú
már tír já vá vált

A Kas sán szü le tett Salkaházi Sá ra
tanítónôként vég zett, hi va tá sát gya -
ko rol ta is, mielôtt at tól el til tot ták
vol na azért, mert nem volt haj lan dó
fel es küd ni a cseh szlo vák kor mány ra.
Ez után könyv kö té sze tet ta nult, majd
hú ga ka lap üz le té ben dol go zott, de
el kez dett ír ni is: Fe ke te fu ru lya cím -
mel no vel lás kö te te je lent meg.

A fel vi dé ki új sá gok ban a ki sebb -
ség be szo rult ma gyar ság hang já vá
vált tár cái ál tal, majd meg is mer te a
Szo ci á lis Test vé rek Tár sa sá gát, és kér -
te a fel vé tel ét a rend be. Az új ság írói
élet vi telt azon ban itt fer de szem mel
néz ték – Salkaházi Sá ra fel ha gyott a
do hány zás sal is a rend ked vé ért.

A Ka to li kus Dol go zó Nôk és Le á -
nyok Or szá gos Szö vet sé gé nek
vezetôje, a moz ga lom lap já nak fô-
szerkesztôje lett, Schlachta Mar git tal
együtt búj ta tott és men tett zsi dó em -
be re ket. A Bok ré ta ut cai munkás-
nôotthonban har minc nôt búj ta tott
ha mis pa pí rok kal. Ha nem dor gál
meg egy munkásnôt, aki vé le mé nye
sze rint túl szo ros kap cso la tot ápolt
egy ka to ná val, ta lán nem tör té nik
baj, de a sér tett as  szony be árul ta ôt a
nyi la sok nak, akik 1944 de cem be ré -
ben meg száll ták az épü le tet.
Salkaházi Sá rát és tár sa it el hur col -
ták, majd a Du ná ba lôtték. Egy
szem ta nú ál lí tá sa sze rint le lö ve té se
elôtt a nôvér szem be for dult a ka to -
nák kal, majd szé les moz du la tok kal
ke resz tet ve tett.

Schlachta Mar git:
képviselôbôl az em ber men tés
hôse lett

A békeidôben szü le tett Schlachta
Mar git a Hor thy -kor szak ban a Ke -
resz tény Nem ze ti Egye sü lés Párt já -
nak elsô nôi képviselôjeként ke rült a
par la ment be, késôbb meg ala pí tot ta a
szür ke nôvéreknek is hí vott, Szo ci á -
lis Nôvérek Tár sa sá ga ne vet viselô
ka to li kus nôi szer ze tes ren det. 1941-
ben elsôként szó lalt fel a zsi dók Ga -
lí ci á ba to lon co lá sa el len: a de por tá -
lást az ô ha tá ro zott ál lás fog la lá sá nak
ha tá sá ra ál lí tot ták le. Ami kor egy év -

vel késôbb megkezdôdött a szlo vá ki -
ai zsi dók ki te le pí té se, moz gó sí tot ta
rend jét a vé del mük ben, még a pá pá -
nál is köz ben járt az ár tat la nok ér de -
ké ben: 20 ezer szlo vá ki ai zsi dót
men tett meg.

Az ál ta la ala pí tott rend Thö köly
úti épü le té ben ma ga is búj ta tott zsi dó
em be re ket, il let ve volt, aki ket ha mis
pa pí rok hoz jut ta tott. A XIV. ke rü le ti
nyi las párt ház zal szem ben ta lál ha tó
rend há zá nak át ku ta tá sát – ez zel
együtt az ott búj ta tot tak le bu ká sát –
nagy lé lek je len lét ének köszönhetôen
si ke rült el ke rül nie. A má so dik vi lág -

kor a Nagymezô ut ca va la me lyik bár já ban im bo lyog va, rossz fo gak kal ta lál -
koz tam ve le, s nem ru tin sze rû en meg kér dez ni: Hogy vagy, mizújs? Ha nem
ép pen ak kor el kér ni új ra a te le fon szá mát, e-mailjét, s va la mi kö zös pro jekt be
be von ni. A Nap út ban meg je lent könyv rész le té ben lá tom csak , hogy 2014-
ben köny vet adott ki, a cí me is or dít: A ma gány mo so lya – mi ért nem ad tam
ki? (Ma gán ki adás: jaj!) Mi ért csak nem is hal lot tam ró la? Most bez zeg 
– egyet len an tik vár pél dá nya sem kap ha tó – ha min den igaz, egy szlo vák an -
tik vá ri um ban nem ír ták rá: „elôjegyezhetô”. Há la is ten! Ahogy a mi na pi nek -
ro ló gom ban ír tam: most lép het be az új éle té be, amely sok kal in kább mél tó
le het ah hoz, amit el ha gyott, s amit ó jaj, ho gyan ha gyott el.

S le het, ak kor is – sôt: még in kább ak kor kel lett vol na föl hív ni, ami kor a
mo hón és oly gya lá za to san egy sí kú tö meg mé di u mok a „nem el szá molt” mil -
li ók kal gya nú sí tot ták – hi szen akár a sa ját, nagy ság ren dek kel szû kebb költ -
ség ve té sû pél dá mon is tu dom, hogy va la ki vagy a köny ve lés hez ért, vagy a
ma ga mis  szi ó já hoz.

A pincébôl fel ho zott ne ga tí vok is szo mo rú ság ról ta nús kod nak – egy faj ta
számûzetésrôl, de men  nyi vel ka tar ti ku sabb reménytelenségrôl, ami ma gá ban
hor doz za az új já szü le tést. Igaz, a ké pek Je ru zsá lem ben rögzítôdtek a lé lek és
a fény ér zé keny anyag fa lá ra. A szent vá ros ban, amely a fel tá ma dás nak nyúj -
tott és nyújt he lyet és né pet. S amely nek le he le te oly mé lyen át jár ta Ivánt.

Jó tud ni, hogy már a men  nyei Je ru zsá lem ben vagy. A ma gá nyos asz ta lod -
hoz – sze rin tem ak kor is, csak ki ta kar tam a képbôl – majd nem so ká ne kem is
ren de lünk ká vét.

Múlt és Jövô Online

Ger gely Ág nes: A ver sek kel nem le het be tel ni

há bo rú vér zi va ta rát túlélô Schlachta
Mar git a de mok ra ti kus par la ment be
még be ke rült, ám a kom mu nis ta dik -
ta tú ra ki épü lé se kor Auszt ri á ba, majd
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ba
emig rált.

Re vicz ky Im re: a mun ka -
szol gá la tos ok védelmezôje

Az elsô vi lág há bo rú bor zal mai
után hon véd al ez re des ként kezd te

meg szol gá la tát a má so dik vi lág há -
bo rú ban: ál lo má sa egy faj ta me ne -
dék hel  lyé vált, tö me gé vel adott ki
be hí vó pa ran cso kat, me lyek se gít sé -
gé vel a zsi dó em be rek el ke rül het ték
a de por tá lást.

Mun ka szol gá la to sa it a nyi las ha -
ta lom át vé tel után egy erdôbe küld te
fát vág ni, hogy meg véd hes se ôket –
tak ti ká ja be is vált, mert a Vö rös
Had se reg né hány nap múl va fel sza -
ba dí tot ta mind an  nyi u kat. A szlo vák
ha tár kö ze lé ben ha mis pa pí rok kal is
se gí tet te a zsi dó kat, hogy ide jé ben
ki jut has sa nak az or szág ból. A nyi la -
sok le tar tóz tat ták, bör tön be zár ták,
majd ha lál ra ítél ték, de a fe jet len sé -
get ki hasz nál va si ke rült el me ne kül -
nie. A há bo rú után elôször ki ne vez -
ték ez re des sé, de késôbb, le sze re lé -
se után a ha di nyug dí ját is el vet ték
tôle, és ha lá lá ig ne héz fi zi kai mun -
ká ra kény sze rült.

Wal len berg, Lutz,
Schindler: dip lo ma ták és
egy ci vil hôs

Az alig har minc egy éves Raoul
Wal len berg azért ér ke zett Bu da pest -
re a sem le ges Svájc ból, hogy éle te -
ket ment sen: száz ezer zsi dó kö szön -
he ti ne ki, hogy él ve ki ju tott a há bo -
rú pok lá ból. Sváj ci ví zum mal, ha -
mis pa pí rok kal, blöf fök kel és pénz -
zel si ke rült en  nyi em ber éle tét biz -
ton ság ba jut tat nia. Ha lá lá nak ide je
és kö rül mé nyei is me ret le nek: va ló -
szí nû leg szov jet ha di fog ság ba ke -
rült.

Carl Lutz Wal len berg hez ha son ló
fel ada to kat vég zett, akár csak a ma -
gát spa nyol nak ki adó olasz Giorgio
Perlasca is. Schindler tör té ne tét
Spielberg filmjébôl mind an  nyi an is -
mer jük: a szu dé ta né met gyá ros több
ezer éle tet men tett meg.

Kál mán Szon ja / Dí vány

tragédiák, az üldöztetések, a get-
tóban töltött idôszak, a késôbbi
nélkülözések dacára csodálatra
méltó életöröm sugárzott belôle.
Nevetve idézte föl azt is, hogy több
mint negyven éve a szigligeti
alkotótáborban két barátjával mega-
lapították a háromtagú Rejtô Jenô
Klubot, és abban versenyeztek, hogy
ki tud több Rejtô-idézetet mondani.
Meghallotta ezt Kassák Lajos özve-
gye, a szigorúságáról ismert Kassák
Klára, aki jól leteremtette ôket,
amiért ilyen „komolytalan” szerzôre
pazarolják az idôt. Ám odaültették
maguk mellé, és fél óra múlva az
özvegy (mint Gergely Ágnes fogal-
mazott) „már fennhangon röhögött
velünk együtt”.

Winkler Nóra a munkamód-
szerérôl is kérdezte, mire a költô
bevallotta, hogy még mindig ülve, a
kezében tartott füzetbe ír, aminek az
az oka, hogy fiatalkorában, amikor
nélkülözött, az albérleti szobákban

nem volt íróasztala, ezért szokott
hozzá ehhez a helytakarékos mód-
szerhez.

A közönség elámult azon a hallat-
lan alaposságon is, ami Gergely
Ágnest jellemzi: ma is újra és újra
átjavítja korábbi mûveit, azaz szaka-
datlanul dolgozik – a tökéletességre
törekedve. Olyannyira precíz, hogy a
beszélgetés elôtt azzal a kéréssel for-
dult Takáts Andreához, legyen szíves
az egyik felolvasandó versben az
egyik ige helyett egy másikat mon-
dani, a rendezvényre készülve 
ugyanis újraolvasta a mûvet, és
rájött, hogy az egyik sorba egy
másik szó illik.

Fantasztikus másfél órát tölthet-
tünk egy fantasztikus ember tár-
saságában, akibôl árad az életszeretet
és a versek, a líra, az irodalom iránti
alázat egyfelôl, és a bûvölet másfelôl.
Ma is olyan bûvölettel tölti el az
alkotás, mint évtizedekkel ezelôtt, s
persze ma is éjszakai bagoly – éjjel

dolgozik, amikor minden csöndes.
Megtudtuk tôle, hogy a rendezvényt
megelôzô éjszakán hajnal háromkor
jutott eszébe egy ötlet, amin aztán
reggel hétig dolgozott – úgyhogy
nem aludt egy percet sem.

Beszélt arról is, hogy költônek és
mûfordítónak lenni nem ugyanaz, ez
két különbözô szakma, bármennyire
egybe szokták mosni az emberek.
Sôt, ô maga mûfordítani jobban
szeret, mint saját verset írni, ez utób-
bi során ugyanis gyötri magát, kín-
lódik, a mûfordítást azonban élvezi.
Megosztotta velünk azt az észre-
vételét, hogy vannak nagyon jó
költôk, akik valamilyen titokzatos
oknál fogva rossz mûfordítók. Jó
íráskészséggel rendelkeznek, s vala-
hogy mégsem képesek egy-egy
mûfordítást eltalálni. Ugyanakkor
jóval kisebb azoknak az aránya, akik
kiváló mûfordítók, de rossz költôk 
– példának Devecseri Gábort
említette, aki hihetetlen színvonalas
teljesítményt nyújtott Homérosz-
fordításaiban, a saját versei azonban
meglehetôsen rosszak voltak. Már
meg sem lepôdtünk rajta, hogy gyor-
san idézett is egy Devecseri-köl-
teményt az 1950-es évekbôl...

Egyszóval ennél jobb és méltóbb
költészetnapi beszélgetést aligha
szervezhetett volna a Mazsike.
Emelte az est fényét, hogy Kirschner
Péter, a Mazsike elnöke emlékez-
tetett rá: a Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület 2021-ben Gergely Ágnes-
nek adományozta a Magyar Zsidó
Kultúráért díjat, amelyet a kitüntetett
a vírusjárvány miatt akkor nem
tudott átvenni. Az elismerés átadását
(egy virágcsokor kíséretében) most
pótolták be.

Kácsor Zsolt / Mazsihisz
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a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

1075 Bu da pest, Síp u. 12.
Te le fon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft

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

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

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

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

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

Nyom dai mun kák:

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

ISSSN 0133-1353

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

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

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

Min den ne mû ré gi sé get vá sá ro lok
díj ta lan ki szál lás sal. Tel jes la kás ki ürí -
tés sel! Hír adás tech ni kát, ba ke lit le me -
ze ket, bú tort, köny vet, ke rá mi át, por -
ce lánt, bronz tár gya kat, órá kat, ki tün te -
tést, pa pír ré gi sé get, pén ze ket, já té ko -
kat (retró tár gyak elônyben). Pin tér Ni -
ko let ta, 06-1/466-8321, 06-30/973-
4949.

Kas té lyok be ren de zé sé hez vá sá ro -
lok fest mé nye ket, ezüs tö ket, bron zo -
kat, órá kat, bú to ro kat, ha gya té kot stb.
Üz let: herendi77@gmail.com, 06-20-
280-0151. 

Ré gi sé gek-ha gya ték, örök ség fel -
vá sár lá sa kész pénz ért. 06-20-
932-6495, www.antikbudapest.hu,  
e-mail: antik@antikbudapest.hu 

Szo ba fes tést, má zo lást vál la lok.
Le in for mál ha tó vál lal ko zó. Te le fon:
06-30-252-9371.

Au pair ke res te tik Stutt gart ba.
Egy fi a tal zsi dó csa lád Stutt gart ból egy
há rom éves kis fi ú val és egy egy éves
kis lán  nyal ke res októbertôl au pair se -
gít sé get. Kü lön be já ra tú lak részt és tel -
jes el lá tást, va la mint zseb pénzt, az uta -
zás költ sé ge it és egy eset le ges nyelv -
tan fo lya mot is biz to sí tunk. Fon tos len -
ne a kis gye re kek fel ügye let ében szer -
zett ta pasz ta lat. Eh hez kap cso ló dik a
gye re kek kel va ló fog lal ko zás és adott
eset ben az ét kez te tés is. A há rom éves
kis fi unk a né met nyelv mel lett ért ma -
gya rul és oro szul is, a kis lá nyun kat is
sze ret nénk ugyan ezek re a nyel vek re
meg ta ní ta ni. Egy más kö zött a csa lád -
ban né me tül be szé lünk, de mind a két
szülô be szél fo lyé ko nyan an go lul is. A
ma ma tud oro szul is, a pa pa pe dig ma -
gya rul is. Becs lé sünk sze rint a fog lal -
koz ta tott ság he ti kb. 20-25 órát ten ne
ki. Érdeklôdés ese tén kér jük, ír jon ne -

NAP TÁR
Má jus 19., csü tör tök Ijjár 18. Lág boajmer
Má jus 20., pén tek Ijjár 19. Gyer tya gyúj tás: 8.01
Má jus 21., szom bat Ijjár 20. Szom bat ki me ne te le: 9.18
Má jus 27., pén tek Ijjár 26. Gyer tya gyúj tás: 8.09
Má jus 28., szom bat Ijjár 27. Új hold hir de tés

Szom bat ki me ne te le: 9.28
Má jus 29., va sár nap Ijjár 28. Je ru zsá lem nap ja
Má jus 31. kedd Sziván 1. Új hold

Ta valy de cem ber 18-án töl töt te be
100. élet év ét és 2022. áp ri lis 26-án
haj nal ban meg halt Klein Sán dor, a
BZSH Új pes ti Sze re tet ott ho ná nak
legidôsebb la kó ja. Csön des, vis  sza -
fo gott, sze rény éle tet élt, és így is
hunyt el: ál má ban, csön de sen el -
aludt.

Klein Sán dor sze gény zsi dó csa -
lád ban szü le tett 1921. de cem ber 18-
án a be reg szá szi já rás ban lévô Gát
köz ség ben, ahon nan a tri a no ni dön -
tés után át köl töz tek a ma gyar or szá gi
Tiszalúcra. Édes ap ja pos tás volt,
még lo vas ko csi val jár ta a vi dé ket.
Sán dor is ezt a fog lal ko zá st ûz te év -
ti ze de ken át, már ami a lo vas ko csi -
zást il le ti: 1948-tól nyug díj ba vo nu -
lá sá ig fu va ros ként dol go zott Ka zinc -
bar ci kán. Igaz, ad dig ra a csa lád ja
több tag ját el ve szí tet te: ro ko nai kö -
zül so ka kat lá ge rek ben gyil kol tak
meg. Ôt mun ka szol gá lat ra vit ték a
Fel vi dék re, s vol ta kép pen en nek kö -
szön het te, hogy nem ke rült ha lál tá -
bor ba, ugyan is Tiszalúcon ma radt.

Pár hó nap pal ezelôtt ké szült ve le
egy port ré cikk a Mazsihisz hon lap já -
ra, s feltûnô volt, hogy a be szél ge tés -
ben – akár csak egész éle té ben – Sa -
nyi bá csi ke rül te a lá ge rek kel kap -
cso la tos, ret te ne te sen hang zó sza va -
kat. Ô így fe jez te ki ma gát a már tí -
rok ká lett csa lád tag ja i val kap cso lat -
ban: oda vesz tek Len gyel or szág ban...

Egy éve, má jus 6-án fe jez te be
föl di éle tét a ma gyar és a vi lág
más tá ja in élô zsi dó kö zös sé gek
ál tal is is mert és sze re tett Bra un
Lucy né ni. Élet mû ve és sze mé lyi -
sé ge so kak éle tét gaz da gí tot ta, a
zsi dó élet és ha gyo má nyok irán ti
el kö te le zett sé ge so kak szá má ra
volt pél da. Ahogy sa ját ma ga fo -
gal maz ta: „Egész éle te met a zsi -
dó ság meg se gí té sé re szen tel tem
fér jem mel, Bra un Ti bor ral.” A
holokauszt ide jén, aho gyan ez a
ró la ké szült dokumentumfilmek-
bôl is ki de rült, 14 éves kis lány -
ként men tet te meg édes any ja és
nôvére éle tét. Sze re te te, ba rát sá -
ga meg nyil vá nult ab ban, hogy sa -
ját ke zé vel fôzött ételt vitt az ün -
ne pek ide jén a Sze re tet kór ház be -
te ge i nek, so ka kat lát tak ven dé gül
ott ho nuk ban, és éb ren tar tot ták a
ha gyo mány és a zsi dó élet sze re te -
tét a szo ci a liz mus ide jén.

Az utób bi majd har minc év so -
rán a Do hány ut cai zsi na gó ga ka -
pu ja alat ti kis bolt já nak pult ja
mö gül ápol ta szé les kö rû ba rá ti
kap cso la ta it és ör ven dez tet te meg
az ide lá to ga tó kat kü lön le ges
mun ká i val, me lye ken egyé ni mó -

Gyógy szer tá mo ga tás
Az idônként szük sé ges sé vá ló, át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé -

sé hez le het tá mo ga tást igé nyel ni. A tá mo ga tás felsô ha tá ra nincs rög zít -
ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az ed di gi gya kor la tunk ban 50.000 Ft
volt a leg na gyobb ös  sze gû tá mo ga tás.

Tá mo ga tá si ak ci ónk ma gán jel le gû, az anya gi fe de ze te biz to sí tott, és a
hoz zánk be ér ke zett ada to kat az elôírt ti tok tar tás sal ke zel jük. Vár juk a
rá szo ru lók je lent ke zé sét.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon kap ha tó: 06-1-
321-3497, lehetôleg az es ti órák ban.

Me se a jám bor em ber
tehenérôl

Tör tént egy jám bor em ber rel, hogy volt ne ki egy te he ne. Ve le szán tott, ve -
le ara tott. A te hén meg vit te és vi sel te ve le mun ká ja min den ter hét.

A jám bor el sze gé nye dett egy idô után. Mit volt mit ten ni, el ad ta az ál la -
tot egy nem zsi dó nak. Hat na pon ke resz tül szán tott ve le az ide gen. Szom -
ba ton ki vit te szán ta ni, a te hén azon ban ös  sze ros kadt a já rom alatt, és nem
akart szán ta ni. Oda ment, ütöt te-ver te a te he net, de az meg sem moz dult.
Ami kor lát ta, hogy így van, ment a volt tu laj do nos hoz, és mond ta ne ki:
„Gye re, vidd a te he ned, mert hat na pig dol goz tam ve le, a he te dik na pon ki -
vit tem, le ro gyott, és sem mi mun kát nem akart vé gez ni. Bár men  nyi re ütöt -
tem, meg sem moz dult a helyérôl.”

Mi u tán ezt el mond ta ne ki, meg ér tet te a jám bor em ber, mi van, mi ért nem
vé gez mun kát a te hén! Meg ér tet te, hogy a te hén hoz zá volt szok va, hogy pi -
hen jen szom ba ton. Mond ta a jám bor: „Fi gyelj, én fel ál lí tom, és megint
szán ta ni fog.” Ment, és súg ta a te hén fü lé be: „Te hén ke, te hén ke, ami kor tu -
laj do nom ban vol tál, pi he né sed volt szom ba ton. Most, ami kor utol ér tek bû -
ne im, el kel lett ad ja lak a nem zsi dó nak. Kér lek, állj fel, és vé gezd a mun kát
új gaz dád szo ká sa sze rint.”

A te hén azon nal fel állt, és mun kát akart vé gez ni. Az ide gen azt mond ta a
jám bor nak: „Nem en ged lek el, amíg nem mon dod meg, mit súg tál a fü lé be
a te hén nek... ne ta lán el va rá zsol tad?” A jám bor em ber mond ta: ezt és ezt
mond tam ne ki, tu dat tam ve le, hogy egy nem zsi dó tu laj do ná ban van. Dol -
goz nia kell szom ba ton is. Mi u tán vé gig hall gat ta, a nem zsi dó meg ijedt,
meg re me gett, és mond ta: „Itt van ez az ál lat, be szél ni sem tud. Nincs ben -
ne ér te lem, nincs ben ne szel lem, még is fel is mer te Teremtôjét! Itt va gyok én,
az Em ber, aki ér tel met és szel le met ka pott... hogy nem is me rem fel
Teremtômet?”

Ment a zsi dó val, tó rát ta nult, be tért, és a Johánán ben Torro (mar ha fia)
ne vet kap ta, ar ra a te hén re em lé kez tet ve, aki pél dát mu ta tott szá má ra.

Mond ja az a bal ga: „Min den zsi dó megy szán ta ni és vet ni a mezôre, és mi
lesz vé gül ve le? Fá ra do zik ma gá ban, és nin csen ve le sen ki, csak fá ra do zik
egye dül a ke nye ré ért.

Mond ta er re az Örök ké va ló: „Van va la mi, amit nek tek adok, em be rek!
Tár sat adok nek tek. Le gyen tár sa tok a szom bat. Ezen a na pon hagy já tok ab -
ba a mun kát, men je tek zsi na gó gá ba, imád koz za tok és ta nul ja tok!”

Ta ní tot ta rab bi Berachia: „...nem más ra ad ta Is ten a szom ba tot, ha nem él -
ve zet re. Nem ad ta má sért a tó rát, csak hogy ta nul já tok, és ne le gyen vi ta se
köz te tek.”

Amint mond ták a böl csek: „Fá ra doz nak! Szom ba ton men nek, és él ve ze -
tük van. Mun ká sok, akik fá ra doz nak mun ká juk kal egész hé ten, jön nek
szom ba ton, és a tó rá val fog lal koz va meg pi hen nek él ve zet tel!”

Szerdócz J. Er vin fôrabbi

Már tír-is ten tisz te le tek 
or szág szer te

Má jus 20., pén tek
Szent end re 16.00 ima ház

Má jus 22., va sár nap
Hódmezôvásárhely 10.00 temetô

11.00 zsi na gó ga
Má jus 26., csü tör tök

Vác 10.00 zsi na gó ga (Eöt vös ut ca 3.)
Má jus 29., va sár nap

Nagy ka ni zsa 10.30 zsi na gó ga ud var
Ba ja 11.00
Devecser 11.00 temetô
Pász tó 11.00 temetô
Ta ta 10.00 temetô
Ta ta bá nya 13.00 temetô
Szen tes 11.00 temetô
A to váb bi idôpontokat fo lya ma to san kö zöl jük. Kér jük ol va só in kat,

hogy az idôpontokat, hely szí ne ket rend sze re sen kí sér jék fi gye lem mel a
hon la pon is (mazsihisz.hu), mert vál to zás le het sé ges.

künk a miau@gmx.de e-mail-címre,
lehetôleg egy rö vid élet rajz zal. Egy
elsô sze mé lyes be szél ge tést a leg egy -
sze rûb ben Skype-pal foly tat hat nánk.

Azon nal meg sza ba dít juk an tik
tár gya i tól, ter mé sze te sen jó pén zért
cse ré be! An tik tár gyak, ré gi sé gek, bú -
to rok, fest mé nyek, szônyegek stb.
azon na li kész pén zes fel vá sár lá sa or -
szá go san. Tel jes ha gya ték fel vá sár lás -
sal és komp lett la kás ki ürí tés sel kap -
cso lat ban is vár juk meg ke re sé sét!
Több mint 30 éves szak mai ta pasz ta -
lat tal ál lunk ren del ke zé sé re a hét min -
den nap ján 8-tól 8-ig. Var ga Ist ván,
Rugexpert ré gi ség bolt. 1136 Bu da pest,
He ge dûs Gyu la ut ca 4. 
Te le fon szám: +36-70-775-7804. 
E-mail: info@rugexpert.hu, weboldal:
www.rugexpert.hu

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

Hôgyészen azon nal beköltözhetô,
4 szo bás, összközmûves, tég la csa lá di
ház wellness rés  szel, két ga ráz  zsal,
kert tel, ka me ra rend szer rel el adó. Ára:
23,9 mil lió Ft. 06-30-973-0452,
salmen.eniko@t-online.hu

Nerc, ró ka, min den faj ta szôrme-
bundát vá sá ro lok, tel jes ru ha ne mû-ha -
gya té kot, kiegészítôket, köny ve ket és
dísz tár gya kat, ré gi sé ge ket. 06-20/229-
0986.

Idôs em be rek gon do zá sát vál la -
lom. Felnôtt szak ápo lói vég zett ség gel
ren del ke zem, 2012 óta csak idôs em -
be rek gon do zá sá val fog lal ko zom. Dol -
goz tam Iz ra el ben és Ang li á ban, iz ra e -
li ta csa lád nál. Elérhetôségem: 06-30-
831-5520.

– 1%. Kér jük, se gít se sze mé lyi
jö ve de lem adó ja 1%-ával a már
igen idôs (88 év fe let ti) Jád Vásém-
kitüntetetteket, akik 1944-ben éle -
tük koc káz ta tá sá val men tet ték a
zsi dó ül dö zöt te ket. Kö szön jük tá -
mo ga tá sát. Igaz Em be re kért Ala -
pít vány. Adó szá munk: 18040094-
1-43.

Hírek, események
röviden

Lucy né ni em lé ké nek megôrzésére

don tud ta tex til re, ke rá mi á ra ál -
mod ni a zsi dó nép év szá za dos
együtt élé sét a ma gyar ság gal. Így
ötvözôdnek al ko tá sa i ban a hí res
He ren di por ce lán mo tí vu mai a
zsi dó mo tí vu mok kal vagy a hí res
ha bán ke rá mia min tái a mogén
Doviddal, a menórával, a sábbáti
gyer tya tar tók kal.

Éle te utol só vá gya volt el ké szí -

te ni az Álom ma da rat, a Szól a ka -
kas már dal la má nak cso dá la tos
ma da rát. Az Iz ra el és a zsi dó nép
kap cso la tá nak végsô hely re ál lí tá -
sá ba ve tett re mény na pon ta fog -
lal koz tat ta, aho gyan mond ta:
„Min den nap el jön hoz zám az én
ma dár kám és vis  sza visz Iz ra el be.
Mind an  nyi un kat vis  sza visz Iz ra -
el be.” Ezt az ál mát, az Álom ma -
dár tex til re hím zett ké pét meg va -
ló sí tot ta.

Nôvére uno ká já val fog tunk ösz -
 sze, hogy meg ment sük örök sé gét,
és lehetôségeink sze rint to vább vi -
gyük élet mû vét. Éle te utol só hó -
nap ja i ban meg fo gal ma zott ter vét
és an nak meg kez dett mun ká la ta it
va ló sí tot tuk meg, ami kor lét re -
hoz tuk az Álom ma dár webáru-
házat. Ez azo kat a mun ká kat te szi
elérhetôvé, ame lyek már el ké szült
ál la pot ban ma rad tak meg Lucy
tá voz ta után. El kö te lez tük ma -
gun kat, hogy eze ket is gon doz zuk,
és az érdeklôdésnek megfelelôen
új da ra bo kat is lét re hoz zunk, le -
gyen az zsi na gó gai tex til vagy az
ott ho ni ün ne pek kiegészítôje.

Webáruházunk elérhetôsége:
www.lucybraundesign.com

Bá nó Szil via és Simonyi And rea

Klein Sán dor ha lá lá ra
Ô ma ga, va la mint a hú ga és az 

öc  cse túl él te a holokausztot, majd
mind két test vé re emig rált. Egyi kük
alijázott, a má sik Ka na dá ban te le pe -
dett le. Szép csa lá dot ala pí tot tak –
ami Sa nyi bá csi nak nem ada tott
meg. Így hát a test vé rei gyer me ke i re
volt olyan büsz ke, mint ha a sa ját jai
let tek vol na: a be szél ge té sek so rán
gyak ran em le get te, hogy mi lyen sok -
ra vit ték.

Klein Sán dort a Koz ma ut cai
temetôben he lyez ték örök nyu ga -
lom ra, az új pes ti fôrabbi, Szerdócz
Er vin te met te, Biczó Ta más fôkántor
éne kelt.

Le gyen ne ki kön  nyû a föld!
Kácsor Zsolt
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SPÁNN GÁ BOR

Macesz
Ülök a szakrendelô vá ró já ban a töb bi 30-40 he ring kö zött, úgy né -

zünk ki, mint egy hor ror film sta tisz tái: min den kin ál arc, amin vi szont
lá tok a Bar ce lo na fo ci klub színeitôl kezd ve Fré di és Bé ni arc ké pé ig
min dent. Én na iv, vit tem ma gam mal egy kri mit, tud ván, hogy an nak
el le né re, hogy reg gel 9-re volt idôpontom, ez a délelôtt az élen já ró ma -
gyar egész ség ügyé. Ol vas nék, de utol ért min den or vo si vá ró át ka:
szom szé dom be szél het nék je. Azt már ré gen tu dom, hogy az em be rek
egy ré sze örül, ha be jut egy or vo si vá ró ba, mert ott vég re van ki nek el -
pa na szol nia azt, ami sen kit nem ér de kel, né ha az egész ség ügyi sze -
mély ze tet sem. Ilyen kor egy ilyen elôtér té vé stú di ó vá vá lik, ahol le het -
sé ges vol na akár egy kibeszélôshow fel vé te le is – Mó ni ka nél kül, mi vel
úgy is egy re ke ve sebb a nôvér.

Az én pad szom szé dom hoz zám ha son ló ko rú, disz ting vált úri em ber -
nek né zett ki. Lát tam, hogy a maszk fölül erôsen sze mez ve lem, és re -
mél tem, hogy nem tet szem ne ki, de tar tot tam tôle, az, hogy én rá sem
né zek, nem fog ja vis  sza tar ta ni at tól, hogy le szó lít son. Meg is tör tént...
– Ne ha ra gud jon, hogy meg za va rom az ol va sás ban, de hát a gyil ko sa
meg vár ja. De ezt úgy ér zem, el kell me sél jem ma gács ká nak is. Van egy
zsi dó szom szé dom a la kó te le pen, és ar ról pa nasz ko dott, hogy az ô
egyik most el múlt nagy ün ne pén – tud ja, ami kor a zsi dók nak csak ma -
ceszt sza bad en ni – a fe le sé ge csak az ün nep kö ze pén ka pott ma ceszt,
így kés ve tud tak csak a ma cesz gom bó cos hús le ves nek örül ni. Mit szól
hoz zá, uram, hogy már ma ceszt sem le het kap ni? Be mond tak az inter-
netben min den hü lye sé get szál lí tás ról meg va la mi lo gisz ti ká ról, de én
meg mon dom ön nek a tu tit! Itt nem tör tént más, mint hogy az a zsi dó
Zelenszkij át küld te ide emig ráns nak ál cáz va az em be re it, és azok föl -
vá sá rol ták a sze gény ma gyar zsi dók elôl a ma ceszt. Hát ide ju tot tunk!
Ha nem adunk gép pisz tolyt, vi szik a ma ceszt!

Én elôször be csuk tam a köny vet a re mény te len ség biz tos tu da tá val,
és évek óta elôször so ká ig nem tud tam meg szó lal ni. Ma gam ban tud -
tam, hogy Zelenszkij zsi dó – ha nem is tud tam vol na, órán ként tu dat -
ták ve lem –, de hogy en  nyi a hü lye köz tünk, ar ra még az or vo si vá ró -
ban sem szá mí tot tam. Hogy vá la szol jon, hogy ér vel jen er re az em ber?
Pen ge éles elmémbôl en  nyi re fu tot ta: – Uram! Lá tott ön bi zo nyít ha tó -
an uk ránt, amint má zsa szám ra vá sá rol ja a ma ceszt? Vagy lát ta, hogy
azt el vi szi az or szág ból? Vagy lá tott hi te les fel vé telt ar ról, hogy
Zelenszkij arany ból épült bun ke ré ben két po fá ra eszi a ma ceszt? Ké -
ret len beszélgetôtársam ér tet le nül né zett rám, és fe le le té vel nem azt bi -
zo nyí tot ta, hogy egy szel lem óri ás: – Uram, jobb, ha el hi szi, mert hi te -
les for rás ból hal lot tam! Ek kor nyílt az aj tó, és a „hely bé li Mó ni ka” ki -
ál tot ta a ne ve met, hogy én kö vet ke zem. Elôször a biz ton ság ked vé ért
még egy szer meg néz tem a rendelô réz táb lá ját, nem az van-e rá ír va,
hogy pszi chi át ria. Majd vis  sza for dul va még an  nyit mond tam: – Uram,
ve gyen mély levegôt, mert at tól meg nyug szik! En gem nem rég vá lasz -
tot tak meg a Mi Ha zánk Moz ga lom or to dox zsi dó ta go za tá nak el nö ké -
vé, és ígé rem, hogy ki vizs gál ta tom ezt az ügyet!

Niszán hó nap 23-án volt peszách
ün ne pé nek utol só nap ja. A Do hány-
zsi na gó gá ban ezen a na pon az ün nep
még a szo kott nál is fé nye sebb volt,
ugyan is a 100 éves Ker tész Im rét kö -
szön töt tük. Meg ha tó volt lát ni, ahogy
fel megy a tó rá hoz, majd Frölich
fôrabbi úr meg áld ja ôt.

So kan el jöt tek. Csa lád tag ok, hit -
test vé rek, Hevesrôl a pol gár mes ter és
né hány ked ves ismerôs. Imi bá csi de -
rûs, ki egyen sú lyo zott em ber, aki nek
oly kor ki csit ha mis ká san, de min dig
mo so lyog a sze me. Akik Hevesrôl is -
me rik, va ló szí nû leg szak tu dá sá ért,
be csü le tes sé gé ért, meg bíz ha tó sá gá ért
és bölcs élet szem lé le té ért sze re tik.
So kat tett szülôvárosáért. Sze rény,
halk sza vú em ber, de ad dig nem nyu -
go dott, amíg a temetôgondozáshoz
szük sé ges pénzt meg nem sze rez te a
hitközségtôl. 

A zsi na gó gá ban felidézôdött ben -
nem meg is mer ke dé sünk és mind az,
amit tôle hal lot tam.

1999-ben ta lál koz tunk elôször.
Ak ko ri ban vesz tet te el fe le sé gét,
Klá ri né nit, és bi zony na gyon ma gá -
nyos nak érez te ma gát. Szom ba ton -
ként együtt vet tünk részt a csa lá di
ebé de ken az Er zsé bet kör úton Li li
né ni nél és Mi ki bá csi nál. Rend sze -
rint én vit tem ôt ha za a Nagymezô
ut cá ba. Az út min dig rö vid nek bi zo -
nyult, meg ér ke zé sünk után még
hosszú per ce kig az au tó ban ücsö rög -
tünk és foly tat tuk a meg kez dett be -
szél ge tést életrôl, mun ká ról, csa lád -
ról. Elsô lá tás ra meg ked vel tük egy -
mást. Le he tett ez más képp va la ki vel,
aki ugyan azt a ne vet vi se li, mint imá -
dott apu kám?

Egy idô után a kö zös ebé de lé sek el -
ma rad tak, mert Imi bá csi Ilon ka sze -
mé lyé ben új ra társ ra ta lált, aki vel már
20 éve együtt van nak. Te le fo non be -
szél get tünk, és per sze ta lál koz tunk,
né ha a kör úton, más kor de monst rá ci -
ón, tün te té sen, az Élet Me ne tén. Ki -
vel is gya lo gol tam vol na ki lo mé te re -
ket, áll do gál tam vol na órá kig, ha nem
az örök if jú Imi bá csi val? Men tünk a
Beth len térrôl a Jó zsef vá ro si pá lya ud -
va rig, a Kla u zál tértôl a Par la men tig,
az Er zsé bet híd tól a Du na-par ti
holokauszt-emlékmûig, és még so rol -
hat nám. Per sze vol tak zsi na gó gai
hely szí nek is, így a Hu nya di tér, az
OR-ZSE, a Do hány vagy a Hegedûs-
Csáky. Las san hoz zá szok tam, hogy
lép ten-nyo mon par la men ti képvise-
lôk, pol gár mes te rek, rab bik üd vö zöl -
ték ki tün te tett tisz te let tel.

100 év! A mai fo gal mak sze rint há -
rom emberöltô. 

1922-ben szü le tett He ve sen, egy
há rom gyer me kes zsi dó csa lád ba.
Édes ap ja bá do gos volt, igen sze ré -
nyen él tek. Ami kor vi lág ra jött, a
ház ban pet ró le um lám pa vi lá gí tott,
édes any ja spar her den fôzött, a vi zet
az ar té zi kút ról hoz ták, a kert ben volt
az ár nyék szék.

Imi bá csi tól so kat ta nul tam, és egy
is me ret len kor sza kot, vi lá got is mer -
tem meg ál ta la. 

Me sél te, hogy Eger ben járt is ko lá -
ba, amit csak úgy tud tak meg ol da ni,
hogy az egyik nagy bá csi nál la kott, a
má sik nál ét ke zett. Ak ko ri ban ez az
ös  sze fo gás ter mé sze tes volt a zsi dó
csa lá dok nál.

Ami kor el vé gez te a négy pol gá rit,
édes ap ja fel hoz ta ôt Pest re, hogy
szak mát ta nul jon. Igen ám, de ki de -
rült, hogy ha vi 8 pengôt kell fi zet ni a
kosz tért, kvár té lyért, amit ôk nem
vál lal hat tak. Így azu tán édes ap ja ta ní -
tot ta meg a bá do gos szak má ra. 

1942-ben had kö te les hon véd ként
vo nult be Kôszegre, ahol út épí té sen
dol goz tak. 1943-ban a fegy ve re ket
ásó ra, ka pá ra cse rél ték, mun ka szol -
gá la tos lett. A ki kép zés után Kár pát -
al já ra, majd 1944-ben len gyel te rü let -
re ke rült, Do li na kö ze lé ben há gót épí -
tet tek. Egy had ap ród ôrmester bá do -
gost ke re sett, hogy ülôkádat ké szít sen
a had osz tály pa rancs nok nak, így Imi
bá csi még ott is hasz nát vet te szak -
má já nak. A mun ka szol gá lat ból meg -
szö kött, a deb re ce ni zsi dó szer ve zet
se gít sé gé vel ju tott ha za He ves re. Ak -
kor tud ta meg, hogy szü le it és imá -
dott hú gát Ausch witz ba de por tál ták.

Jó hí re ink van nak, je lent sen
bár mit is a gya kor lat ban an nak té -
nye, hogy a sör fi a ta lon tart ja a
DNS-t. An  nyi biz tos, hogy a ká vé -
val va ló ösz  sze ve tés ben ut ca hosz -
 szal nyer te az öre gí tés-fi a ta lí tás
ver se nyét. Az öre ge dés mo le ku lá -
ris je le it vizs gál va a ku ta tók
ugyan is úgy ta lál ták, hogy a sör és
a ká vé el len té tes ha tá sú a sej tek
élet tar ta ma szem pont já ból.

Ha azon tûnôdsz, ér de mes-e meg -
in nod még egy csé sze ká vét, hogy
éb ren ma radj, vagy épp fel nyiss egy
hi deg sört a na pod vé gén, se gí tünk
dön te ni: egy új ku ta tás sze rint a sör -
ben lévô élesztô meg aka dá lyoz hat ja
a sej tek öre ge dé sét. Mind ez per sze
nem je len ti azt, hogy az al ko hol ne
len ne ugyan olyan ká ros ben ne, mint
a tu do má nyos fel fe de zé sek elôtt, de
ha úgy dön töt tél, min den kép pen
iszol va la mi al ko hol tar tal mút, ak kor
van egy ér ved a sö rö zés mel lett.

A Tel-avi vi Egye te men (TAU)
vég zett ku ta tás sze rint a kof fe in és az
al ko hol drasz ti ku san eltérô ha tás sal
van az em be ri genomra. Pon to sab -
ban az egyik le rö vi dí ti, a má sik pe -
dig meg hos  szab bít ja a telomereket, a
DNS-szá lak vég sap ká ját, ame lyek a
feltörekvô tu do mány sze rint az öre -
ge dés és a rák in di ká to rai le het nek.

A TAU mo le ku lá ris mik ro bi o ló gi -
ai és bio tech no ló gi ai pro fes  szo ra,
Mar tin Kupiec ál tal ve ze tett csa pat
élesztôsejteket hasz nált an nak fel tá -
rá sá ra, hogy a különbözô kör nye ze ti
tényezôk mi ként be fo lyá sol hat ják
DNS-ün ket. A csa pat nem min den -
na pi meg ál la pí tás ra ju tott.

„Elsô al ka lom mal azo no sí tot tunk
né hány kör nye ze ti tényezôt, ame -
lyek meg vál toz tat ják a telomerek
hos  szát, és meg mu tat tuk, ho gyan te -
szik ezt” – mond ta Kupiec köz le mé -
nyé ben. „Amit most fel tár tunk, az
egy na pon hoz zá já rul hat az em be ri
be teg sé gek megelôzéséhez és ke ze -
lé sé hez” – fûz te hoz zá.

A telomerek es  szen ci á lis fe hér jék,
ame lyek biz to sít ják a DNS-szá lak

Imi bá csi 100 éves!
Szü le tés na pi köszöntô

A szü le it már nem lát ta vi szont.
Azt min dig tud tam, hogy az élet hez

sok sze ren cse kell, de Imi bá csi
elbeszéléseibôl más is ki de rült. Ezek -
ben a ször nyû évek ben, élet hely ze -
tek ben ké pes volt min dig meg lát ni a
jót is. Több ször me sél te ne kem, hogy
Kôszegen sze ren csé jé re egy tisz tes sé -
ges szá zad pa rancs no kot kap tak, akit a
há bo rú után meg ke re sett, és ha lá lá ig
tar tot ta ve le, késôbb a lá nyá val a kap -
cso la tot. A há bo rú után pró bál ta meg -
ta lál ni a had ap ród ôrmestert is, de si -
ker te le nül, mert nem tért vissza a
front ról.

1946-ban há za so dott meg Klá ri né -
ni vel He ve sen. A szülôi ház ban kezd -
ték kö zös éle tü ket, majd 1950-ben
Bu da pest re köl töz tek, on nan járt visz-
  sza He ves re dol goz ni.

Imi bá csi feltehetôleg jó gé ne ket
örö költ, de po zi tív élet szem lé le te is
hoz zá já rul ha tott ah hoz, hogy ilyen
ma gas kort ért meg egész ség ben. Ez
tükrözôdik vis  sza de rûs lé nyén, min -
dig mo soly gó te kin te tén. So ha nem
volt hiú, de a mun ká ja büsz ke ség gel
töl töt te el. 

Eszem be jut egy mu lat sá gos tör té -
net, amit tôle hal lot tam. Egy szer a
há zi or vos nál volt, aki a vizs gá lat so -
rán kér te, te gye fel a szem üve get. Imi
bá csi a leg na gyobb za var ban volt,
néz te az asz ta lon fekvô szem üve get,
nem tud ta, mit te gyen, de azért meg -
fog ta. Az or vos döb ben ten néz te, mit
csi nál, hi szen ô azt akar ta, hogy a sa -
ját ját ve gye fel. Nem kis meg le pe tést
oko zott, ami kor a 85 éves pá ci ens
kö zöl te, ô bi zony nem hord szem üve -
get. Ilyen és ha son ló tör té ne tek vál -
tak má ra a csa lá di le gen dá ri um ré -
szé vé.

Ami kor 93 éve sen ab ba hagy ta a bá -
do gos sá got, las san fel szá mol ta a mû -
he lyét, és 2015-ben a tel jes be ren de -
zé sét át ad ta a he ve si Hely tör té ne ti
Gyûj te mény nek. Egy ha gyo má nyos
ipa ros mes ter ség em lé kei ma rad tak
így fenn. A mú ze u mi ese mé nyen
nagy büsz ke ség gel vet tünk részt.

Imi bá csi töb bé már nem in gá zik
He ves és Bu da pest kö zött, de a he ve -
si élet, a mun ka és az em be rek má ig
hi á nyoz nak ne ki.

Múl tak az évek, el jött az idô, ami -
kor már több se gít ség re szo rult, és a
csa lád úgy dön tött, hogy a Sze re tet -
kór ház ban na gyobb biz ton ság ban
van. Imi bá csi ott is elé ge dett, há lás
a ki vá ló el lá tá sért, csak hi ány zik ne -
ki Ilon ka, a csa lád és a meg szo kott
éle te. Per sze lá to ga tók ból so ha nincs
hi ány.

A há rom fia kö zül Pis ta Ka na dá -
ban, La li Iz ra el ben él, a leg ki sebb fiú,
Gyu ri ka – ahogy ezt mon da ni szok -
ták, ka land vágy ból – itt hon ma radt.
Imi bá csi nak 6 uno ká ja és 11 déd uno -
ká ja van, kö zü lük aki csak te het te, itt
volt a szü le tés na pon, ami mind an  nyi -
unk szá má ra fe lejt he tet len él ményt
je len tett.

Ná dor Éva

Nem le het elég ko rán el kez de ni gon dol kod ni az öre ge dés kérdésérôl
Fo tó: Chris Tobin / Getty Images Hun ga ry

Egy ta nul mány sze rint a sör fi a ta lon tart hat ja a DNS-t

megfelelô má so lá sát és ja ví tá sát.
Mind egyik kro mo szó mád vé gén
DNS-sza ka szok ta lál ha tók, ame lye -
ket telomereknek ne vez nek. Ezek se -
gí te nek meg vé de ni a kro mo szó mák
vé ge it a ká ro so dás tól vagy a kö ze li
kro mo szó mák kal va ló egyesüléstôl.
Min den al ka lom mal, ami kor egy sejt
megkettôzôdik, telomerjei rö vi dül -
nek, és ha túl rö vi dek, a sejt el pusz -
tul. Lé nye gé ben eze ket se gít meg vé -
de ni vagy leg alább is nem el pusz tí ta -
ni a sör egyik al ko tó ele me.

Egye sek azt ál lít ják, hogy a telo-
merek rö vi dü lé se nagy mér ték ben
hoz zá já rul az öre ge dé si fo lya mat hoz
és a be teg sé gek ki ala ku lá sá hoz. Ám
azt egyelôre sen ki sem ér ti tel je sen,
hogy a telomerrövidülés mi lyen ha -
tás sal van az ál ta lá nos egész sé günk -
re.

Elizabeth Blackburn mo le ku lá ris
bi o ló gus – a 2009-es fi zi o ló gi ai és
or vo si No bel-dí jas – 2004-es ta nul -
má nya meg ál la pí tot ta, hogy a telo-

merek re a gál nak az ér zel mi stressz -
re, és sza bad gyö kö ket ge ne rál hat -
nak a sej tek ben.

A TAU csa pa ta kibôvítette ezt a

ku ta tást az zal, hogy az élesztô-
sejteket kör nye ze ti stressz ha tá sok -
nak tet ték ki, pél dá ul hômérséklet-
és pH-vál to zá sok nak, va la mint spe -
ci á lis vegy sze rek nek. Míg a leg több
stresszor nem volt ha tás sal a telo-
merek hos  szá ra, az eszp res  szó ban ta -
lál ha tó kof fe in men  nyi sé ge csök ken -
tet te a telomereket, a sör vi szont va -
la mi kép pen meg hos  szab bí tot ta azo -
kat.

Hogy töb bet meg tud ja nak, a TAU
csa pa ta 6000 élesztôtörzset vizs gált
meg, ame lyek mind egyi ke más de -
ak ti vált gént tar tal ma zott, és tesz tel -
ték ôket a telomerhosszuk meg ha tá -
ro zá sá ra. Ki mu tat ták, hogy kö rül be -
lül 400 élesztôgén – ame lyek kö zül
sok ugyan az, mint az em be ri genom-
ban – vesz részt a telomerek hos  szá -
nak meg ha tá ro zá sá ban. A ku ta tók
sze rint ez alá húz za a genom sta bi li -
tá sá nak fenn tar tá sá ban részt vevô
há ló zat fon tos sá gát.

Mint sok más do log nak az élet ben,
a kof fe in és az al ko hol fo gyasz tá sá -
nak is van nak elônyei és koc ká za tai.
Szá mos ta nul mány ki mu tat ta, hogy a
két ital ho gyan árt, és emel lett mi -
kép pen se gít he ti a szer ve ze tet.

Sza bó Esz ter / Dí vány
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