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Em lék táb lát avat tak Hévey
Gyu la embermentô ka to li kus pap -
nak a Te réz vá ros ban – számol be
róla a Szombat.

Erdô Pé ter bí bo ros, esztergom-
budapesti ér sek és Frölich Ró bert
fôrabbi lep lez te le a Hévey Gyu la

Mos tan tól egy Dob ut cai ház tûz -
fa lát dí szí ti az Ángel Sanz Briz spa -
nyol dip lo ma tát áb rá zo ló óriásgraf-
fiti. A „bu da pes ti an gyal” né ven el -
hí re sült spa nyol 5000 zsi dót men tett
meg a holokauszt so rán.

A VII. ke rü let Dob ut ca 4. szám
alatt lévô ház nál avat ták fel azt a ha -
tal mas graffitit, il let ve az alat ta el he -
lye zett em lék táb lát, ame lyet Ángel
Sanz Briz, a „bu da pes ti an gyal” né -
ven el hí re sült spa nyol dip lo ma ta
tisz te le té re ál lít tat tak mint egy 5000
zsi dó meg men té sé ért.

Spa nyol or szág a má so dik vi lág há -
bo rú ban sem le ges ma radt. Ángel
Sanz Briz, aki ügyvivôként szol gált
Bu da pes ten 1944-ben, sa ját el ha tá ro -
zá sá ból 5000 ma gyar zsi dó nak se -
géd ke zett úgy, hogy út le ve let biz to -
sí tott a szá muk ra, ez zel meg ment ve
ôket a biz tos ha lál tól. Ezért meg kap -
ta a Vi lág Iga za el is me rést.

Az ava tá son be szé det mon dott
José Ángel López Jorrin, Spa nyol -
or szág ma gyar or szá gi nagy kö ve te,

Embermentô pap ka pott
em lék táb lát

Erdô Pé ter bí bo ros és Frölich Ró bert fôrabbi
Fo tó: Szigetváry Zsolt/MTI

embermentô te réz vá ro si plé bá nos
tisz te le té re az Avilai Nagy Szent Te -
réz Plé bá nia temp lom mel let ti plé bá -
nia fa lán el he lye zett em lék táb lát a
fôváros VI. ke rü le té ben.

Hévey Gyu la és káp lán jai több
ezer ke reszt le ve let bo csá tot tak ki
1944 nya rá tól ül dö zött zsi dók nak.
Az ezt bi zo nyí tó do ku men tu mok a
temp lom át ala kí tá sa kor ke rül tek elô
a fal ból. A tör té net re a wa shing to ni
United States Ho lo ca ust Memorial
Museum ku ta tá sa de rí tett fényt.

Dési Já nos új ság író az ün nep sé -
gen ar ról be szélt: azok a ke resz tény
pa pok, akik vál lal ták, hogy ke reszt -
le ve lek kel se gí tik a zsi dó kat, ma guk
is so kat koc káz tat tak. Ez ab ból is lát -
szik, hogy mi lyen dur ván tá mad ták
ôket a nyi las hecc lap ok. A te réz vá ro -
si plé bá ni án en nek el le né re csak a
fôváros ost ro má nak leg dur vább nap -
ja i ban hagy ták ab ba a ke resz te lé se -
ket – mond ta.

Lé vai Jenô vész kor szak ban írt
nap ló ját idéz te: „hí re ter jedt ha ma ro -
san, hogy a ka to li kus klé rus, fôkép-
pen Serédi Jusztinián her ceg prí más
köz ben jár az át tért zsi dók ér de ké ben.
A hír nek volt alap ja. Érthetô te hát,
hogy az éle té ért remegô s min den
szal ma szál ba ka pasz ko dó pes ti zsi -
dó ság egész nagy há nya dán va ló ság -
gal ki té ré si láz vett erôt. Kü lö nö sen a
te réz vá ro si plé bá nos hi va ta lát ost ro -

a ki ke resz tel ke dés nem men tet te
meg az em be re ket. A né me tek és a
ma gyar ha tó sá gok a zsi dók ra va -
dász tak, le gye nek ke resz té nyek vagy
zsi dók.”

Rá adá sul azok a pa pok, akik ke -
resz tel tek, tud ták, nem meg tér tek új
hí ve ik, ha nem az éle tü ket men tik.
Még is koc káz tat tak, mert hi tük és
em ber sé gük er re kö te lez te ôket – tet -
te hoz zá Dési Já nos.

Se bes Jó zsef, az em lék táb la-ava -
tást kezdeményezô Raoul Wal len -
berg Egye sü let el nö ke azt mond ta:
„a tör té nel mi egy há zak vezetôi a
vész kor szak ban az elsô és má so dik
zsi dó tör vény meg sza va zá sá val meg -
buk tak ke resz té nyi könyörületesség-
bôl. Még is, ilyen irá nyí tás mel lett is,
szá mos embermentô kez de mé nye zés
tör tént”, pél dá ul ka to li kus szer ze tes -
ren dek nél. E tet tek kö zé so rol ha tó
Hévey Gyu la és káp lán jai hôsies se -
gít sé ge.

Ger gely Ani kó túlélô ar ról be -
szélt: csak az el múlt na pok ban, az
em lék táb la-ava tás ról ér te sül ve ke -
res te elô az 1944 nya rán a te réz vá ro -
si plé bá ni án ki ál lí tott ke reszt le ve lét.
Ek kor szem be sült ve le, hogy Hévey
Gyu la ke resz tel te meg ôt és állt meg -
me ne kü lé se út já nak kez de tén.

Az ün nep sé gen részt vett Heisler
And rás, a Mazsihisz el nö ke.

mol ták meg jú ni us vé gén, jú li us ele -
jén az át tér ni szán dé ko zók.”

„Ka te kiz mu sok ból ta nul tak, és
egy mást kér dez get ték az áttérô-jelöl-
tek, ugyan ak kor ijed tük ben és fé lel -
mük ben hé ber imá kat mor mol tak” –
idéz te. Hoz zá tet te: „ma már tud juk,

Óriásgraffitit ka pott
a „bu da pes ti an gyal”

aki ki emel te, hogy a bor zal mas idôk-
ben is vol tak, akik em be rek tud tak
ma rad ni, és segítô ke zet nyúj tot tak a
rá szo ru lók nak.

A fal fest ményt a vi lág hí rû spa nyol
graffitimûvész, Okuda San Miguel
ké szí tet te, aki sze mé lye sen is meg je -
lent az ün nep sé gen.

Ki bic

A vi lág szer te is mert Arthur
Schneier, a New York-i Park East
Synagogue fôrabbija idén töl töt te
be 90. élet év ét, en nek tisz te le té re a
Mazsihisz szer ve zé sé ben em lék táb -
lát avat tak a Do hány ut cai zsi na gó -
gá ban. A ren dez vényt az internet
ré vén ten ge ren tú li ott ho ná ból ma -
ga a fôrabbi is egye nes adás ban kö -

Tiszt sé gei:

ENSZ-nagy kö vet, ci vi li zá ci ók szö -
vet sé ge

Egye sült Ál la mok he lyet tes
képviselôje az ENSZ-ben
(1988–1989)

Az Egye sült Ál la mok Kül föl di
Örök ség vé del mi Hi va ta lá nak el nö ke
(1991–1995)

Egye sült Ál la mok kül dött sé ge,
Nép ir tást Meg aka dá lyo zó Fó rum,
Stock holm (2004)

Zsi dó Vi lág kong res  szus tisz te let -
be li al el nö ke

Egye sült Ál la mok Holokauszt Em -
lék mú ze u mi Bi zott sá ga

Kül ügyi és Ázsi ai Fó rum

Fo tó: Szentgyörgyi Ákos

Arthur Schneier fôrabbit
köszöntötték 90.

születésnapja alkalmából 

vet te, és ma gya rul kö szön töt te a
tisz te le té re ösz  sze gyûlt ünneplôket.

A ví rus hely zet mi att saj nos csak
szûk kör ben le he tett meg tar ta ni an -
nak az em lék táb lá nak az ava tá sát,
ame lyet a 90 éves Arthur Schneier
New York-i fôrabbi tisz te le té re he -
lyez tek el a bu da pes ti Do hány ut cai
zsi na gó gá ban. A ren dez vényt a
Mazsihisz szer vez te, így tisz te leg ve a
vi lág hí rû zsi dó köz éle ti sze mé lyi ség
elôtt. Az ese mé nyen részt vett David
B. Cornstein, az USA leköszönô ma -
gyar or szá gi nagy kö ve te, Erdô Pé ter
bí bo ros-ér sek, Jákov Hadas-
Handels-man, Iz ra el bu da pes ti nagy -
kö ve te, va la mint Frölich Ró bert
fôrabbi, a Do hány ut cai zsi na gó ga
val lá si vezetôje és Heisler And rás, a
Mazsihisz el nö ke.

A vi lág hírt em le get ni Schneier fôrab-
bi ese té ben nem túl zás, hi szen idén a
90. szü le tés nap ja al kal má ból töb bek
kö zött kö szön töt te ôt I. Fe renc pá pa, I.
Ber ta lan kons tan ti ná po lyi pát ri ár ka,
Kirill püs pök, Moszk va és egész
Orosz or szág pát ri ár ká ja, to váb bá Do -
nald Trump, az Egye sült Ál la mok el -
nö ke, Ruven Rivlin iz ra e li államfô,
Ben já min Netanjahu iz ra e li mi nisz -
ter el nök, Angela Merkel né met kan -
cel lár, Sebastian Kurz oszt rák kan cel -
lár, VI. Mohammed, Ma rok kó ki rá lya,
Bill Clin ton volt ame ri kai el nök, Hen -
ry Kissinger egy ko ri ame ri kai kül ügy -
mi nisz ter, va la mint Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök, aki nek sze mé lyes üd vöz -
le tét és jó kí ván sá gát Bogyay Ka ta lin
nagy kö vet ad ta át a fôrabbinak a New
York-i ENSZ-pa lo tá ban.

Frölich Ró bert fôrabbi köszön-
tôjében azt a kér dést jár ta kö rül: mi
le het Arthur Schneier tit ka, hogy éle -
té nek 90. évé ben is en  nyi re jó for má -
ban van, és ilyen elképesztôen ki vá ló
egész ség ügyi ál la pot nak ör vend?

A Do hány-zsi na gó ga val lá si
vezetôje sze rint az Örök ké va ló aka ra -
tát és sze re te tét kell eb ben lát ni,
Arthur Schneiernek ugyan is az a hi -

Arthur Schneier nem csak a New
York-i Park East Synagogue fôrabbija,
ha nem a mi énk is, a mi ta ní tónk és
rab bink itt, Ma gyar or szá gon is.

David B. Cornstein, az USA tá vo zó
bu da pes ti nagy kö ve te év ti ze des jó
ba rát ként kö szön töt te a fôrabbit, akit
mint egy 40 éve is mer, az óta, hogy az
em lí tett New York-i zsi na gó ga kö zös -
sé gé be kez dett jár ni. Hoz zá tet te: ô
ma ga egy év vel azelôtt szü le tett,
hogy az ak kor 9 éves Arthur 1939-
ben Bu da pest re me ne kült, és ha ket te -
jük re gon dol, az a kér dés öt lik fel
ben ne, hogy mi kép pen le he tett ô eny -
 nyi re sze ren csés? Hi szen ô is zsi dó
csa lád ban szü le tett, ám Ame ri ká ban
él he tett, tel jes biz ton ság ban, el len tét -
ben Arthurral, aki eköz ben min dent
és min den kit el ve szí tett Eu ró pá ban.
Hogy le he tek en  nyi re sze ren csés?
Ôszintén szól va nem tu dom a vá laszt
– mond ta Cornstein, aki be szé dé ben
fel idéz te Bu da pes ten tett sé tá it, és azt
mond ta: a Du na-par ti Cipôk em lék -
mû nél sok szor az jut eszé be, hogy ott
akár Arthur cipôit is lát hat ná. 

A ren dez vé nyen Heisler And rás, a
Mazsihisz el nö ke hang sú lyoz ta: Arthur
Schneier, a gyer mek, alig nyolc éves
volt a kris tály éj sza ka idôpontjában, s
édes any já val Bécsbôl me ne kül nie kel -
lett, tör té ne te sen ide, az ak kor még biz -
ton sá gos nak hitt Bu da pest re.

Pon to san mit érez he tett vagy ért he -
tett meg egy kis gyer mek ebbôl az
egész vi lág ból? Ne héz er re vá la szol ni.
Csak azt lá tom, hogy a Covid mi att
tôlem tá vol tar tott há rom éves uno kám
nem ér ti, mi ért és kitôl van ez a bün te -
tés. Vagy kitôl kell fél ni? Ami kor
Arthur Schneier kis gye rek volt, en nél
sok kal ször nyûbb hely volt az egész vi -
lág. Nagy szü le it a ná cik meg gyil kol -
ták, ôt ma gát Carl Lutz és a nem zet kö -
zi Vö rös ke reszt men tet te meg Bu da -
pes ten a ha lál tól. Ahogy szülôvárosát,
Bé cset az Ansch luss után, úgy Bu da -
pes tet is el hagy ni kény sze rült még a
tel jes bol se vik ha ta lom át vé tel elôtt,
hogy az tán New York ban, a vi lág ra
nyi tott és mé lyen val lá sos, mo dern or -
to dox is ko la, a Yeshiva University
hall ga tó ja ként kap jon rabbidiplomát.
És az óta amennyi re csak ké pes, vi -
gyáz. Vi gyáz ar ra, hogy jobb hely le -
gyen a vi lág. (...)

Lét re hoz za a Lel ki is me ret sza va ne -
vû, ke resz tény–zsi dó pár be széd ért
dol go zó ala pít ványt. XVI. Be ne dek
pá pa, mi kor úgy dön tött, hogy el lá to -
gat egy ame ri kai zsi na gó gá ba, ôt ke -
re si fel. Kap cso lat ban volt elôdjével,
II. Já nos Pál lal és utód já val, Fe renc
pá pá val is.

Járt Kí ná ban, a Kö zel -Ke le ten és
Dél-Ame ri ká ban, min den hol erôsí-
tette az Egye sült Ál la mok kal történô
kap cso lat tar tást, és el ér te, hogy po li -
ti kai fogvatartottakat en ged je nek el. A
zsi dó kat meg a Szov jet uni ó ból en ged -
jék ki, vagy ép pen az egy kor volt Ju -
go szlá vi á ból.

Ami kor Eu ró pa kö ze pén, Ju go szlá -
vi á ban új ból fel üti a fe jét az et ni kai
konf lik tu sok pes ti se, mosz lim val lá si
vezetôkkel fog ös  sze a bé ké ért. Ô az
elsô, aki a srebrenicai vé reng zés hi va -
ta los meg em lé ke zé sén nem mosz lim
val lá si vezetôként tart ja meg nagy ha -
tá sú be szé dét, mert tud ja és ta nít ja,
hogy az em bert, min den em bert Is ten
a sa ját ké pé re te rem tett, és ha van
ügy, ak kor a Srebrenica tör té nel mi
ka taszt ró fá já nak ál do za ta i ra történô
em lé ke zés iga zán egy rab bi ügye.

Se gít új ra szer vez ni a zsi dó éle tet a
Szov jet unió ös  sze om lá sa után, je len
van a ma gyar ko ro nát ha za szál lí tó
ame ri kai kül dött ség ben. Zsi dó ként!
Ho vá ju tott a Bécsbôl me ne kült ri adt
nyolc éves gyer mek! S mi le het a
fôrabbi élet mû vé nek tit ka? (...)

Szü le tés nap ján Or bán Vik tor kö -
szön töt te ôt sze mé lyes le vél ben, kü lön
meg kö szön ve azt, hogy 1978-ban se -
gí tett a ma gyar ko ro na ha za té ré sé -

va tá sa, hogy béketeremtô és hídépítô
le gyen az em be rek kö zött.

Frölich fôrabbi hoz zá tet te: nagy ra
becsülhetô ben ne, hogy nem ele fánt -
csont to rony ból szem lé li a vi lá got, ha -
nem úgy te vé keny ke dik, mint aki nek
em ber ként, zsi dó ként és rab bi ként
egy aránt dol ga van a Föl dön. Mint fo -
gal ma zott: ki vé te les öröm, hogy

ben, s mint ír ja, ez zel re mé nyek kel te -
li fényt ho zott a kom mu niz mus alatt
szenvedô or szág nak. (...)

Ször nyû idôkben élt gyer mek ként
ná lunk, még is kö zel ér zi ma gát hoz -
zánk, és ne künk meg tisz tel te tés, hogy
a ma gun ké nak mond hat juk ôt. Arthur
Schneier a mi rab bink is. Ad jon ne ki
120 évet az Örök ké va ló, mert ma radt
még mit job bá ten ni a vi lág ban. Is ten
hoz ta Ôt kö zöt tünk, ahol min dig vár -
juk ér ke zé sét, vár juk sza vát.

Az ün ne pelt az internet ré vén egye -
nes adás ban kö vet te a ren dez vényt,
amit fé lig ma gya rul, fé lig an go lul kö -
szönt meg. Mint mond ta, ez a mos ta -
ni ün nep lés igen fon tos ese mény az
éle té ben, ezért na gyon há lás azok nak,
akik kö szön töt ték. A fôrabbi az Örök -
ké va ló mun ká ját di csér te ab ban, hogy
büsz ke zsi dó em ber ként ilyen hos  szú
élet ada tott ne ki, és szép ma gyar ság -
gal így bú csú zott: az Is ten áld jon meg
ben ne te ket.

Kácsor Zsolt
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Nem ér tem,
mi nek be szél ni
a nyil ván va ló ról.

Az em ber nem rossz,
és nem jó,
egy sze rû en csak él ni akar,
s ha le het,
jól.

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

Ám ez nem min dig
egy sze rû.
Né ha még
a túl élés sem.
A kor lá to zott erôforrás
(a ke vés fó ka!)
bíz nem tesz jót
az er köl csök nek.
S mind egy, hogy
mibôl van ke vés;
en ni va ló ból,
vagy
ten ni va ló ból.
Mert az ér tel mes tett hi á nya
pusz tít ja a lel ket,
mi ként az étel hi á nya
a tes tet emész ti.

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

Mert a küz de lem
ma gá ban
még nem hoz
szo li da ri tást.
Mert amíg min den ki
egye dül van,
és ér zi,
hogy egye dül van,
ad dig csak a küz dés,
mely élet ben tart.
És né ha még az se.

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

A gáz kam rák
„ta ka rí tó i tól” tud juk,
mi lyen
ke ser ves-vé res
küz de lem zaj lott
ab ban a re mény te len
öt-hat perc ben.
Per sze tu dunk
az anyá ról is,
aki csecsemôjét
mez te len ma gá hoz
fojt va-ölel ve
men tet te a gáz tól,
s az
– meg le pe tés re! –
fel is sírt
a „ta ka rí tók nak”.
(de
óh, Jah ve!
mi nek?)

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

S aki tá vol
van a baj tól,
le gyen az ára dás,
vagy egyéb pusz tu lás,
és fö lös dol gai közt tur kál;
mit ad jon?!
az mi mást ad va jon,
mint ki sebb rum lit ott ho ná nak,
s lel ké nek elé ge dett sé get?

Ös  sze fo gás?
Egyet ér tés?
Ugyan!
Küz de lem a lé tért.

Meg jegy zés

A vi lá gon
min den üz let;
mit adok,
és mit ka pok ér te?!

Csó kért öle lést,
si mo ga tá sért nyu gal mat,
és ta lán
egy éle tet
az éle te mért.

2020. NO VEM BER 1.

Egy dal lam tör té ne te, amely igen
ka lan dos utat tett meg ad dig, mi re
a Föld kö zi-ten ger me den cé jé nek
egyik sar ká ból Ma gyar or szá got is
érint ve el ju tott a má sik sar ká ig.

A Kárpátia el ne ve zé sû nem ze ti
rockzenekar ra jon gói kö zül va ló szí -
nû leg nem so kan tud nak ar ról, hogy
ami kor az együt tes Fel vi dé ki táj cí -
mû szer ze mé nyét hall gat ják, ak kor
tu laj don kép pen az iz ra e li him nusz
dal la ma i ra bó lo gat nak kö ze pes tem -
pó ban. Hogy mind ez ho gyan le het -
sé ges, ar ról Nyáry Krisz ti án osz tott
meg egy tör té ne tet a Facebook-
oldalán ha ma ro san megjelenô Ál ta -
lad nyert szép ha zát – a Him nusz és
a him nu szok ka lan dos éle te cí mû
könyvébôl.

Az iz ra e li him nusz, a Hatikva (Re -
mény) tör té ne te egé szen 1878-ig
nyú lig vis  sza. Ek kor ír ta meg ugyan -
is a mai Ro má nia te rü le tén ta lál ha tó
Jász vá sár zsi dó ne gye dé ben Naftali
Herz Imber Tikvateinu (Re mé -
nyünk) cí mû ver sét. A Tikvateinu a
hé ber nyel ven meg je lent Barkai
(Haj nal csil lag) cí mû ver ses kö tet ben
sze re pelt elôször, ame lyet Imber egy
szent föl di lá to ga tás tisz te le té re adott
ki.

Tíz év vel késôbb a mol dá vi ai szár -
ma zá sú Smuel Kohen testvérétôl
aján dék ba kap ta meg a Bar kai cí mû
ver ses kö te tet. Kohen ak kor már ki -
ván do rolt az Osz mán Bi ro da lom ré -
szét képezô Iz ra el föld jé re, és a csak
nem rég lét re jött Rison Lecion te le -
pü lé sen élt, ahol föld mû ves ként dol -
go zott. A hob bi éne kes Kohent meg -
ra gad ták a Tikvaténu so rai, és el ha -
tá roz ta, hogy két vers sza kát meg ze -
né sí ti.

A dal la mot eh hez a Carul cu boi
cí mû román–moldáv nép dal ból köl -
csö nöz te. Így szü le tett meg a szö -
veg ben né mi vál toz ta tás sal a ma is -
mert iz ra e li him nusz. A Hatikva ha -
mar nép sze rû vé vált a szent föl di
zsi dó be ván dor lók és a ci o nis ta

Egy friss elem zés sze rint a
Facebook keresôjén ke resz tül bár -
ki kön  nye dén el jut hat a
holokausztot revizionálni pró bá ló
cso por tok hoz.

A Facebook ép pen a na pok ban je -
len tet te be, hogy til ta ni fog ja a fe lü -
le te in az an ti sze mi ta ös  sze es kü vés-
el mé le te ket. A dön tést üdvözlôk
azon ban fel hív ták a fi gyel met ar ra,
hogy a holokauszttagadás to vább ra
is en ge dé lye zett ma radt a kö zös sé gi
mé dia plat form ján.

A brit Stra té gi ai Pár be széd In té zet
(ISD) nem rég nap vi lá got lá tott vizs -
gá la ta sze rint a Facebook nem csak
hogy nem tilt ja a holokausztot ta ga -
dó tar tal ma kat, de ak tí van tá mo gat ja
is azok ter je dé sét, szá mol be a Mér -
ce a Guardian cik ke nyo mán.

Az ISD vizs gá la ta ar ra ju tott,
hogy amen  nyi ben va la ki a „ho lo ca -
ust” szót üti be a Facebook
keresôjébe, elsôdlegesen holo-
kauszttagadó tar tal mak ra ér kez nek
ta lá la tok, ame lyek az tán to vább ve -
ze tik a fel hasz ná lót re vi zi o nis ta és
holokauszttagadó ak ti vis ták és ilyen
iro da lom ra spe ci a li zá ló dott ki adók
ol da la i ra.

A ku ta tás so rán a szer ve zet leg -
alább 36 olyan Facebook-csoportot
fe de zett fel, ame lyek a holokausztta-
gadás té má ja kö ré szervezôdtek.
Ezek a cso por tok több mint 366 ezer
tag gal ren del kez nek. A holokauszt-
tagadó tar tal mak jelentôs ré sze pe dig
óva tos nyel ve zet be, kó dok ba ágyaz -
va je le nik meg. Az ISD ku ta tá sa

Mojzes Ivrat ro va ta
Nem ér tem

Mi kö ze a Hatikvának
Petôfihez és a szélsôjobbos

Kárpátia ze ne kar hoz?
moz ga lom kö ré ben. Hang fel vé tel
ôrzi, amint 1945-ben, a bergen-
belseni ha lál tá bor fel sza ba dí tá sa
után a különbözô or szá gok ból szár -
ma zó fog lyok kö zö sen ének lik.
Majd az 1948-ban lét re jött Iz ra el
Ál lam him nu sza lett, bár az errôl
szó ló tör vényt csak 2004-ban fo -
gad ták el.

Az iz ra e li him nusz te hát egy
román–moldáv dal fel hasz ná lá sá val
szü le tett, de ez egy ál ta lán nem in do -
kol ja, hogy egy ma gyar szélsôjobbos
ze ne kar is er re a dal lam ra ír ja szer ze -
mé nyét. Nyáry Krisz ti án azon ban
utá na járt a me ló dia ere de té nek, és
egy egé szen ér de kes utat be járt dal -
lam ra buk kant.

A dal lam elsô kot tá ja Giuseppino
del Biado 17. szá za di to ri nói zene-
szerzô La Mantovana cí mû da lá hoz
ké szült. Va ló szí nû leg in nen ter jed -
he tett el a zenekedvelô ke let-eu ró pai
ne me si ud va rok ban. A dal lam adap -
tá ci ó ja meg je le nik töb bek kö zött
Bedrich Smetana cseh zeneszerzô
1874–79 kö zött kom po nált Bo-
hemia, Má Vlast cí mû szim fo ni kus
köl te mé nyé ben, csak úgy mint a ro -
mán Luncile s-au Desteptat, a len -
gyel Pod Krakowem cí mû nép dal ok -
ban, vagy a cseh Koc ka leze dírou és
a szlo vén Cuk se je ozenil cí mû
gyer mek dal ok ban.

Sôt, még jó val a Kárpátia elôtt egy
ma gyar szer ze mény ben is. Szent-
irmay Elem ér ma gyar nótaszerzô
1866-ban írt Sze re lem Da lok cí mû
gyûj te mé nyé nek egyik da rab ja,
Petôfi Sán dor Tíz pár csó kot egy
végbôl cí mû meg ze né sí tett ver se
ugyan is ugyan er re a dal lam va ri á ci ó -
ra épül. Szentirmay rá adá sul a me ló -
di át Egressy Sa mu Ke re set len csár -
dás cí mû mû ve alap ján sze rez te.

És ha ez még nem lett vol na elég,
Nyáry egy újabb csa vart hoz a tör té -
net be. Esze rint ere de ti leg a spa nyol -
or szá gi Toledóból szár ma zik, és az
1492-ben el ül dö zött zsi dók vit ték el

ma guk kal To ri nó ba az ôsi ladino
(spa nyol-zsi dó) dal la mot. Az ere det -
ként meg je lölt Har mat ál dás né ven
is mert zsi dó imád sá got va la mi kor
1400 kö rül Toledóban ze né sí tet ték
meg elôször.

Így ju tott el a dal lam a me di ter rán
ré gió egyik fe lén élô zsi dók tól itá li ai
és kö zép-eu ró pai köz ve tí tés sel egé -
szen a Föld kö zi-ten ger má sik vé gé -
ben ta lál ha tó Iz ra e lig. De ez még
min dig nem ad vá laszt ar ra a már
kín zó kér dés re, hogy egy ilyen dal la -
mot mi ért hasz nál fel egy nem ze ti
roc kot ját szó ze ne kar.

A meg ol dás sze rint a dal lam im -
má ron iz ra e li him nusz ként az 1960-
as évek ben kez dett nép sze rû vé vál ni
egyes né met ke resz tény kö zös sé gek
kö ré ben. In nen ju tott el a 70-es, 80-
as évek ben Ma gyar or szág ra, ahol
ka to li kus, majd pro tes táns kö zös sé -
gek – több nyi re gi tá ron kí sért – éne -
ke ként lett is mert. A Kárpátia ra jon -
gói pe dig ugyan er re a dal lam ra éne -
kel he tik bol do gan, hogy: „És csak
né zem a fel le get, Né zem azt a he -
gyet, Amit Tri a non ból sen ki nem
néz he tett!” Ki bic

Se gí ti a holokauszttagadó tar tal mak ter je dé sét
az FB al go rit mu sa

alap ján ar ra is rá mu ta tott, hogy a
holokauszttagadó tar tal mak nem csak
a Facebookon, ha nem a Twitteren, a
Redditen és a YouTube-on is szép
szám mal je len van nak.

Jacob Davey, az ISD ku ta tá sá nak
vezetôje sze rint a Facebook a „le gi -
tim tör té nel mi vi ta” vé del me mel let -
ti ki ál lás sal ma gya ráz za, hogy meg -
hagy ja fe lü le te in a holokauszttagadó
tar tal ma kat. A holokauszttagadás
azon ban egy esz köz ar ra, hogy dele-
gitimizálják a zsi dó em be rek szen ve -
dé se it és ál lan dó sít sák a rég óta
meglévô an ti sze mi ta to po szo kat.
„Ami kor va la ki szánt szán dék kal ezt
te szi, azt a gyû lö let egy for má já nak
kell te kin te ni” – vall ja Davey.

A Facebook szóvivôje a ku ta tás
ered mé nye i re vá la szul azt kö zöl te,
hogy min den holokausztot ünneplô
és védô tar tal mat el tá vo lí ta nak, mint
aho gyan ha son ló a mo de rá lá si gya -
kor la tuk az ál do za tok ból vic cet ûzô
tar tal mak ese tén is, il let ve a
holokauszttagadó tar tal ma kat az
aján lá sa ik ból is ki szok ták ven ni.

A szóvivô ar ra is ki tért, hogy
azok ban az or szá gok ban, ahol a tör -
vé nyek sze rint a holokauszttagadó
tar tal mak il le gá lis nak szá mí ta nak,
ott a Facebookon is azok. „Mind -
azo nál tal ne héz meg ta lál ni az egyen -
súlyt a sza bad vé le mény nyil vá ní tás
és az em be rek vé del me kö zött” – tet -
te hoz zá.

Klein Er vin fôkántor zl.

Jer, ba rá tom – gyá szol ni

Bár micvók so ka sá gát ta ní tot ta.
Kán to rok so ra tôle (is) sa já tí tot ta el a
sliách ciburok min den na pi kö te le -
zett sé gét. Gye rek kó rust ala pí tott ak -
kor, ami kor ez még nem volt „idô-
szerû” Ma gyar or szá gon. Cso dá la tos,
mi lyen ha tás sal tu dott len ni ki csi -
nyek re és ka ma szok ra egy aránt.

Ô még a nagy elôdök tu dá sá nak
hor do zó ja, továbbvivôje volt. Köny -
 nyû volt ne ki. Ne ves kán tor di nasz ti -
á ból szár ma zott: Stern Lász ló és
Moshe Stern le szár ma zott ja ként, Ke -
len Ti bor és Kelen Péter ope ra éne -
kesek és Kál mán Ta más fôkántor
test vé re ként nem csak gyö nyör köd -
tet te, de ta ní tot ta is az után pót lást.

Nem men tél el, Er vin! Ve lünk ma -
radsz!

Lisznyai Má ria
Löcho dajdi. Pén tek es ti menyasz-

szonyköszöntô, amely nek dal la ma
né hány ki vé tel lel sza ba don vá lasz -
tott. Ô is szer zett egyet. Eb ben az eu -
ró pai és a jemenita me ló dia vi lá got
ke ver te, fé lel me tes ze nei ha tást gya -
ko rol va a hall ga tók ra. Mint ha ér tet te
vol na a szö ve get, úgy „ült” min den
hang jegy az imá ban.

Nem kel lett, hogy ért se. Nem a mi
val lá sunk követôje volt, de egész
éle té ben, kü lö nö sen édes ap ja ha lá la
óta, kö re ink ben élt, dol go zott, sze re -
tett.

A Do hány ban foly tat ta édes ap ja
mun ká ját: or go nis ta lett. És ta ní tott
gye re ke ket, kor re pe tált felnôtteket,
nem egy klezmeregyüttes men to ra

volt. Ked ves sé gé vel, segítôkész-
ségével min den ki sze re te tét és tisz te -
le tét bír hat ta.

Heisler And rás
az EJC 

Vég re haj tó
Bi zott sá gá ban

A European Jewish Congress
(EJC) tiszt újí tó nagy gyû lé sén új -
ra vá lasz tot ták Moshe Kan tor el -
nö köt, va la mint a 83 je len lévô
kül dött kö zül meg vá lasz tot ták a 15
ta gú Vég re haj tó Bi zott sá got,
amely nek tag ja lett Heisler And -
rás, a Mazsihisz el nö ke is.
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A sár ga csil la gos osz tály
Az Er zsé bet vá ro si Zsi dó Tör té ne ti Tár (Erzsitt) vál to za tos és si ke res prog ram -

jai kö zül ez al ka lom mal egy mû fa já ban, té má já ban, el ké szí té sé ben egy aránt
unikális, más fél órás do ku men tum fil met néz het tem meg. A mo zi, me lyet az 50
éves érett sé gi ta lál ko zón for gat tak, a Pes ti Iz ra e li ta Hit köz ség Re ál gim ná zi u má -
nak (az Abonyi ut cai Zsi dó Gim ná zi um) 1944-ben érett sé gi zett, „sár ga csil la -
gos” fiú osz tá lyá ról szól.

A rendezô a je len leg Ber lin ben élô, ez al ka lom ra ide uta zó Dettre Gá bor, a
szerkesztô-riporter R. Ke le ti Éva, a Csányi5 je len le gi mun ka tár sa volt.

Dettre szak mai tu dá sa a vi lág szá mos or szá gá ban ta nul va, dol goz va tel je se dett
ki. Vé le mé nyem sze rint a rendezô szán dé ka si ke rült, mi sze rint em lé ke zés re,
gon do lat éb resz tés re, ta bu dön tö ge tés re va ló ság hû mûvet adott a nézôknek.

Dettre Gá bor el mond ta, hogy a több mint 25 éve el ké szült al ko tás az utol só 10
perc ki vé te lé vel tech ni ka i lag is hi bát lan, eze ket a film vé gén megjelenô hi bá kat
vi szont szán dé ko san nem kor ri gál ta. Úgy gon do lom, mond ta, hogy ez az el hal -
vá nyu ló kép szin te drá ma i vá te szi a befejezést.

A fôszereplô túlélôk, az egy ko ri abonyisok az is ko lai be ce ne vü kön sze re pel -
nek, tel jes ne vük csak az ün nep sé gen hang zik el. A több sé gük kül föld ön él. Ér -
de mes ki hang sú lyoz ni, hogy szin te mind an  nyi an több dip lo más, si ke res em be -
rek ké vál tak. Dettre Gá bor sze rint összegyûjthetô egy cso port ba sok in tel li gens,
ki ma gas ló ké pes sé gû, vi lá go san gon dol ko dó s a gon do la to kat ilyen pon to san ki -
fe jez ni ké pes em ber. Azon ban az a tény, hogy ôk nem egy vá lo ga tott cso port, ha -
nem egy egy sze rû gim ná zi u mi osz tály volt ta nu lói, na gyon sok po zi tí vu mot árul
el a ko ra be li zsi dó gim ná zi um ról.

Nos, kis ízelítôt ad nék a szerkesztô kér dé se i re adott vá la szok ból, a tel jes ség
igé nye nél kül.

– A gim ná zi um szá mom ra vé dett hely volt, amit ott ta nul tunk, a késôbbi
jövônket ala poz ta meg.

– Gon do lat ban szám ta lan szor jár tam be Bu da pest ut cá it, nem is gon dol va ar -
ra, hogy va la ha új ra el jö vök.

– Több nyel ven be szé lek, több nyel ven ál mo dom... oly kor ma gya rul is.
– Azt mond ták ne künk, hogy mi nem va gyunk ma gya rok!
– Gé pi e sen, szin te al va já ró ként él tem éve ken át.
– 24-en érett sé giz tünk, 18-an je le sen. Is ten áld ja meg ma gu kat – bú csú zott

tôlünk a ke resz tény érett sé gi el nök, és ezt nem le het el fe lej te ni.
– Nincs ma gya rá zat a tör té ne lem e szé gyen tel jes fe je ze té re, a vé reng zés re, hi -

szen is me re te ink sze rint Né met or szág a mû vé szet, a kul tú ra fel leg vá ra volt...
– Ne héz meg ma gya ráz ni, mi ért ma rad tam az or szág ban.
– Mi na gyon zsi dó ként él tünk.
– A vi lág bár me lyik ré szén ma gyar nak ér zem ma gam.
– A fa siz mus nak saj nos van jövôje Ma gyar or szá gon. (Ezt 1994-ben lát ta így!)

E so ro zat ban olyan ma gyar te le pü -
lé se ket mu ta tunk be, aho va va la mi ért
ér de mes el lá to gat ni zsi dó szem pont -
ból. Az osz tá lyo zás szub jek tív, a
szerzô vé le mé nyét tük rö zi, a kép ze -
let be li uta zás ra ré gi ón ként ke rül sor.

A so ro zat befejezô ré szé ben há rom
ré gi ót ke re sünk fel. Lás suk elôször a
Kö zép-Du nán túl 7 legfôbb lát ni va ló -
ját.

7. Vár pa lo ta: A nap ja ink ban ga lé -
ri a ként mûködô vár pa lo tai zsi na gó gát
1840-ben ad ták át. Az épü let rend kí -
vül ha son lít az Óbu dai Zsi na gó gá ra.

6. Ta pol ca: A ma is lát ha tó zsi na -
gó gát 1863-ban avat ták fel, majd
1905-ben fel újí tot ták, kibôvítették. A
há bo rú az épü le tet is na gyon meg té -
páz ta. Je len leg a he lyi mûvelôdési
köz pont egyik szár nya ként mû kö dik.

5. Ta ta: A hely hez egy ál ta lán nem
mél tó ki ál lí tás nyílt a zsi na gó ga épü -
le té ben. Szob ro kat te kint het meg az,
aki ide lá to gat. A temp lom mai for má -
ját 1861-ben nyer te el. 1944 nya rá tól
rak tár ként hasz nál ták, majd 1945-tôl
üre sen állt. Az 1970-es évek ben a hit -
köz ség át ad ta a vá ros nak a ma is na -
gyon szép épü le tet.

4. Kôvágóörs: A Ba la ton észa ki
part ján fekvô te le pü lés hit köz sé ge
1778-ban ala kult meg. A ma szin te
rom ként ál ló zsi na gó gát feltehetôen
az 1820-as évek ben épí tet ték. A hit -
köz ség hez egy kor 9 te le pü lés tar to -
zott, köz tük Ta pol ca is. A má so dik
vi lág há bo rú után az épü let üre sen állt,
majd az 1960-as évektôl ÁFÉSZ-rak -
tár lett, késôbb a Rév fü lö pi Nagy köz -
sé gi Kö zös Ta nács tu laj do na volt. Az
1980-as évek ben ke rült ma gán kéz be.
1985-ben mû em lék ké nyil vá ní tot ták,
ám a tu laj do no so kat nem si ke rült rá -
bír ni ál la gá nak meg óvá sá ra, így évrôl
év re egy re ro mo sabb. A zsi na gó gá val
azo nos tel ken állt a rab bi há za, ame -
lyet az 1960-70-es évek ben le bon tot -
tak.

3. Esz ter gom: Az elsô he lyi zsi na -
gó gá ról 1050-bôl van nak írá sos em lé -
kek. A ma is lát ha tó temp lo mot 1888-
ben ad ták át, és egé szen a má so dik vi -
lág há bo rú ig funk ci ó já nak megfele-
lôen mû kö dött. A vész kor szak után
so ká ig üre sen állt, majd a Tech ni ka
Há zá nak adott ott hont, nap ja ink ban
pe dig mûvelôdési ház ként hasz -
nál ják.

2. Pá pa: A pá pai volt egy kor
Veszp rém me gye leg né pe sebb zsi dó
kö zös sé ge, zsi na gó gá ja pe dig a har -
ma dik leg na gyobb az or szág ban. A
ma is ál ló zsi na gó gát 1846-ban ad ták
át. A má so dik vi lág há bo rú alatt a né -
me tek ló is tál ló ként hasz nál ták. A
bor zal mak után új ra avat ták, ám a
meg fo gyat ko zott lé lek szá mú kö zös -
ség csak na gyon rit kán tud ta ki hasz -
nál ni a ha tal mas épü le tet. Most már
rend kí vül rossz ál la pot ban van. Szá -
mos terv szü le tett ar ra vo nat ko zó an,
hogy mi lyen cél ra fog ják hasz nál ni
egy jelentôs re konst ruk ció után. Saj -
nos ez még nem va ló sult meg.

1. Ba la ton fü red: A je len le gi Zsi dó
Ki vá ló sá gok Há zá nak ré szét ké pe zi a
zsi na gó ga, mely egy kor ke resz tény
temp lom ként mû kö dött, majd 1855-
tôl a re for má tus egy ház át ad ta az épü -
le tet a he lyi zsi dó kö zös ség nek, így
lett belôle zsi na gó ga. Egé szen 1944-
ig ren del te tés sze rû en hasz nál ták. A
holokauszt után – sok más zsi na gó gá -
hoz ha son ló an – nem ma radt, aki ott
imád ko zott vol na. So ká ig rak tár ként
és ga rázs ként, majd 1991-tôl ét te rem -
ként funk ci o nált.

Ke re sés
Az Arolsen Archives és a Ma gyar Vö rös ke reszt

Keresôszolgálata (1051 Bu da pest, Arany Já nos u.
31.) a ná ciz mus ál do za tai hoz zá tar to zó i nak sze ret -
né vis  sza jut tat ni az ál do za tok tól hát ra ma radt tár -
gya kat.

Az ál do za tok, akik nek a hoz zá tar to zó it ke res -
sük:

FREISAGER Sán dor; szü le tett: 1897. no vem ber
12., nincs több adat; fog ság he lye: Neuengamme;
el hunyt: 1945. már ci us 1.; fo goly szám: 65757

Tárgy: 1 db karóra

Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si szá ma:
000937

HERZ Nán dor; szü le tett: 1890. vagy 1898. ja -
nu ár 14.; nincs több adat; fog ság he lye:
Neuengamme; el hunyt: 1944. no vem ber 28.; fo -
goly szám: 65195

Tárgy: 1 db zseb óra
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si szá ma:

000938

MÓR/MOR, Ka tó; szü le tett: 1901. áp ri lis 7.;
nincs több adat; fog ság he lye: Neuengamme;
elhunyt:1944. de cem ber 10.; fo goly szám: 65162

Tárgy: 1 db gyû rû, 1 db karóra

Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si szá ma:
000939

KELEDI, Im re; szü le tett: 1907. szep tem ber 8.,
nincs több adat; fog ság he lye: Neuengamme; fo -
goly szám: 65837

Tárgy: 1 db óra
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si szá ma:

000940

KLEIN Lász ló; szü le tett: 1899. ja nu ár 3.; nincs
több adat; fog ság he lye: Neuengamme; fo goly -
szám: 65229

Tárgy: 1 db zseb óra dís  szel, 1 db lánc
Ma gyar Vö rös ke reszt hi vat ko zá si szá ma:

000941

Ka lan do zás zsi dó szem mel 
Ma gyar or szá gon 3.

Foly tas suk utun kat a Nyu gat-Du -
nán tú lon.

7. Pan non hal ma: A ma is ál ló
egy ko ri or to dox zsi na gó ga a 19. szá -
zad vé gén épült a he lyi és kör nyék be -
li csa lá dok pénz ado má nyá ból. So ká ig
na gyon rossz ál la pot ban volt, ma már
fel újít va tekinthetô meg.

6. Nagy ka ni zsa: Az egy ko ri zsi na -
gó ga klas  szi cis ta stí lu sú épü le te a Fô
út egyik ud va rán ta lál ha tó. Je len leg
üre sen áll. Al kal man ként idôszaki ki -
ál lí tá sok, kon cer tek, kul tu rá lis és val -
lá si ese mé nyek hely szí ne.

5. Za la eger szeg: A nap ja ink ban is
lát ha tó zsi na gó ga 1904-ben épült (a
ko ráb bi ki csi nek bi -
zo nyult, ezért el ad -
ták, de késôbb le is
égett). A vész kor -
szak után már nem
töl tött be val lá si
funk ci ót, 1945-ben
el is ad ta a hit köz ség
a vá ros nak. 1983-
ban újí tot ták fel, az -
óta Vá ro si Hang ver -
seny- és Kiállító-
teremként mû kö dik.

4. Szom bat hely:
A vá ros ban két zsi -
na gó ga épü le te is
meg ma radt. A neo -
lóg ma is a he lyi hit -
köz sé gé (de csak a
kis ima ház szol gál
val lá si funk ci ót), az or to dox ban pe dig
bol tok mû köd nek. Utób bi 1832-ben
épült, mikve is volt az ud va rán. Az
épü let mel lett állt a rabbilakás, mö -
göt te pe dig a vá gó híd. Ma ezek már
nem lát ha tók. A zsi na gó ga egé szen
1956-ig a he lyi or to do xo ké volt, ek -
kor kény sze rül tek az el adá sá ra. A
neo lóg temp lom ban két ki ál lí tás
tekinthetô meg, va la mint kul tu rá lis
köz pont is mû kö dik.

3. Keszt hely: A he lyi zsi na gó ga a
Pethô-ház (amit Goldmark-háznak is
ne vez nek) ud va rán ta lál ha tó. A ko -
ráb bi ima ház he lyé re épí tet ték 1852-
ben. A hí res zeneszerzô, Goldmark
Kár oly eb ben a ház ban született
1830-ban. Az épü le tet 1993 és 1995
kö zött ál lí tot ták hely re, 1997-ben ké -
szült el külsô fel újí tá sa és belsô díszí-
tôfestése. Ma gyar or szá gon egye dül -
ál ló mó don 2003 óta Bib lia-kert lát -
ha tó az ud va rán, ahol a Tó rá ban
szereplô nö vé nyek kel is mer ked het
meg a lá to ga tó.

2. Sop ron: Azon ke vés vi dé ki vá -
ro sok egyi ke, ahol kö zép ko ri és új ko -
ri zsi na gó gát is meg le het néz ni. Az
Új ut cá ban ta lál ha tó a két kö zép ko ri
sül. Az egyik, az Ó-zsi na gó ga az
1300-as évek ben épült és 1526-ig töl -
tött be val lá si funk ci ót. Csak az 1960-
as évek ben ke rült sor az épü let fel tá -
rá sá ra, mû em lé ki re konst ruk ci ó já ra.
Sop ron ban neo lóg zsi na gó ga is állt,
amit 1874-ben ad tak át, de saj ná la tos
mó don 1945-ben bom ba ta lá lat ér te,
ma rad vá nya it késôbb le bon tot ták. A
ma is megtekinthetô, historizáló stí lu -
sú Pap ré ti or to dox zsi na gó gát
1890–91-ben épí tet ték.

1. Gyôr: A je len leg is lá to gat ha tó
zsi na gó gát 1870-ben avat ták fel, a
hoz zá tar to zó két szin tes is ko la épü let -
tel együtt. 1927-ben té li temp lom mal
egé szí tet ték ki. A vész kor szak után
egy ide ig üre sen állt az épü let, majd a
vá ros hoz ke rült. 2003-ban kezd ték el
fel újí ta ni. Je len leg mú ze um, is ko la és
ima te rem mû kö dik az épü let együt tes -
ben. A zsi na gó ga ma már csak ki ál lí -

Köz ben fel vil lan egy kö zös osz tály kép, ahol min den ta nu ló és ta nár sár ga
csil la got vi sel. Majd a ka me ra az ak ko ri, 1994-es An na Frank gim ná zi um fo -
lyo só it, lépcsôházát, tan ter me it jár ja kör be.

Hely szín vál to zás, a rabbiképzô zsi na gó gá ja, amely meg telt a 44-ben érett -
sé gi zett fér fi ak kal és csa lád tag ja ik kal. Sok kal töb ben vol tak, mint az elôzô
osz tály ta lál ko zón – me sé li a ta lál ko zó fô szervezôje, a szin tén osz tály társ Gál
Dezsô –, a negy ve ne dik az ko moly do log.

Frölich Ró bert rab bi (még nem dr. és nem fôrabbi) üd vö zöl te a jelen-
lévôket, majd át ad ta a szót az ál dott em lé kû Prof. Dr. Schweitzer Jó zsef nek,
aki 1940-ben ma tu rált. Ô el mond ta, hogy osz tá lyá ból a di á kok több mint fe -
lét el pusz tí tot ták.

Szólt ar ról is, hogy a gim ná zi um szin te Noé bár ká ja volt ezek ben a vész ter -
hes idôkben. Éle tünk vé gé ig ab ból a for rás ból me rí tünk, amit ott kap tunk –
mond ta.

Ez a rész let Frölich Ró bert rab bi ha gyo má nyos pa pi ál dá sá val zá rult.
Majd folyt to vább az em lé ke zés: a szlo vák zsi dó ság tra gé di á já ra, a buj ká -

lás hó nap ja i ra, a tor na ta ná ruk ra, aki egy vil lát bé rel ve rej te get te ôket, a felje-
lentgetô la kók ra, a ház mes te rek re, a mun ka szol gá lat ra, né hány si ke res szö -
kés re, az in ter ná lás ra, a vá rat lan Appelekre, a kis tá bo ri ta nu ló kör ök re. Az
egyi kük el mond ta, hogy csak az utób bi évek ben kez dett ezek re az idôkre
vissza gon dol ni. Meg ta lál tam a ko ra be li jegy zet fü ze te met, nem is em lé kez tem
ar ra, hogy ve zet tem ilyet – tet te hoz zá.

A film nek vé ge lett... saj nos a sár ga csil la gos osz tály ból vélhetôen már nem
él sen ki. Itt ma radt ne künk az em lé kük, az em lé ke zé sük, a hit val lá suk.

Az es te zárószakaszában a nézôk az al ko tók kal be szél get het tek. 
GJ

tó tér, de kon cer tek nek is ott hont ad.
A gyôri hit köz ség égi sze alatt 2014-
ben nyílt val lás- és hely tör té ne ti ki ál -
lí tás a Men ház ban (elôzetes egyez te -
tés után lá to gat ha tó).

Vé ge ze tül Kö zép-Ma gyar or szá got
lá to gat juk meg, négy cél ál lo más sal.
Bu da pest tel ez út tal nem fog lal ko -
zunk.

4. Ceg léd: Hi va ta los for rá sok sze -
rint a vá ros ban 1840 óta él nek zsi -
dók, akik nem sok kal késôbb hit köz -
sé get is ala pí tot tak. 1855-ben meg -
kezd ték a ma tor na te rem ként
mûködô egy ko ri zsi na gó ga épí té sét.
1941-ben 670 iz ra e li ta élt Ceg lé den,

a vész kor szak után pe dig mind ös  sze
130 fô tért vis  sza. 1949-ben meg pró -
bál ták új já é lesz te ni a hit köz sé get,
ám a rész ben Iz ra el meg ala pí tá sá -
nak, rész ben az 56-os ese mé nyek nek
köszönhetô ma gas alijázási arány
mi att ha mar el vesz tet te tag jai több -
sé gét a kehila. A meg fo gyat ko zott
lét szá mú hit köz ség kény te len volt
el ad ni a ta nács nak a zsi na gó gát, az -
óta sport cé lok ra hasz nál ják az épü le -
tet.

3. Szent end re: Nem rég at tól volt
han gos a saj tó, hogy a Bu da pest mel -
lett ta lál ha tó te le pü lé sen zsi na gó gát
és Chaj né ven ga lé ri át (a vá ros elsô
kó ser ká vé zó ja és ki ál lí tó te re) avat tak
fel. A mû vé sze ti életérôl is is mert vá -
ros ban már ko ráb ban is lá to gat ha tó
volt a Szán tó Em lék- és Ima ház.
Egyes vé le mé nyek sze rint ez a vi lág
egyik leg ki sebb mûködô zsi na gó gá ja.
Val lá si funk ci ó ja mel lett ki ál lí tó tér -
ként is szolgál, a má so dik vi lág há bo -
rú elôtti szent end rei zsi dó ság múlt ját
mu tat ják be.

2. Vác: A ma is lá to gat ha tó zsi na -
gó gát 1861 és 1864 kö zött ado má -
nyok ból épí tet ték fel egy olasz épí -
tész, Alios Cacciari ter vei alap ján. A
zsi dó temp lom után ele mi nép is ko la
fel hú zá sá ra is sor ke rült. A kor szak -
ban a kö zös ség gyor san fejlôdött,
amit a zsi dó el le nes in téz ke dé sek tör -
tek meg. Vác nem csak a he lyi, ha -
nem olyan kö ze li te le pü lé sek zsi dó
val lá si köz pont ja is volt a má so dik
vi lág há bo rú elôtt, mint Aszód,
Gödöllô, Szob, Vámosmikola, Göd
és Du na ke szi. A Vá ci Ta nács uta sí -
tá sá ra a zsi na gó gát 1962-ben el ad -
ták, rak tár ként mû kö dött to vább.
Ma ga az épü let el kez dett amor ti zá -
lód ni, a 80-as évek vé gé re majd nem
a tel jes pusz tu lá sig ju tott. Né hány
he lyi nek si ke rült meg aka dá lyoz nia a
meg sem mi sü lé sét. Vé gül 1989-ben a
hit köz ség vis  sza vá sá rol ta a zsi na gó -
gát, ame lyen 2004 és 2008 kö zött
jelentôs fel újí tást vé gez tek.

1. Nagykôrös: A vá ros ba elsô íz -
ben az 1780-as évek ben köl töz tek
zsi dók. A ma is lá to gat ha tó zsi na gó -
gát 1925-ben ad ták át. Az épü let mel -
lett a hit köz ség há za, va la mint az
egy ko ri zsi dó is ko la épü le te lát ha tó.
Na gyon rit ka az olyan vi dé ki hit köz -
ség, mint a nagykôrösi, még pe dig
azért, mert a má so dik vi lág há bo rú
után sem kel lett le mon da nia a kö zös -
ség nek az épületrôl. A mai na pig val -
lá si cé lo kat szol gál.

Amen  nyi ben va la mi a cikk írá sa
óta meg vál to zott, az a tör té ne lem mû -
ve. A szerzô leg jobb tu dá sa sze rint
igye ke zett az in for má ci ó kat össze -
gyûj te ni.

Mik lós Dó ri

A nagykôrösi zsi na gó ga
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A Cion Ba rá tai Díj idei ki tün te tett jei
Ti zen egy sze mélyt tün tet ki a Cion Ba rá tai Díj jal a je ru zsá le mi Cion

Ba rá ta i nak Mú ze u ma, kö zöl te a szerb saj tó hír ügy nök sé gi je len té sek
alap ján.

A Cion ba rá tai dí jat olyan sze mé lyek kap ják, akik Iz ra elt és a zsi dó né pet
tá mo gat ják.

Mike Evans, a Cion Ba rá ta i nak Mú ze u ma ala pí tó ja a Ke resz tény Mé dia ta -
lál ko zó el ne ve zé sû ren dez vé nyen is mer tet te a ti zen egy ne vet.

Az ese mé nyen Ruven Rivlin államfô, Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök,
va la mint David Friedman, az USA iz ra e li nagy kö ve te is részt vett.

A ti zen egy ki tün te tett:
Hamad bin Isza bin Szal mán al-Halifa, Bahrein ki rá lya,
VI. Mo ha med ma rok kói ki rály,
Maktúm bin Rásid al-Maktúm sejk, az Egye sült Arab Emír sé gek és Dubaj

mi nisz ter el nö ke,
Mo ha med bin Szal mán bin Abdulaziz al-Szaud sza ú di ko ro na her ceg,
Hajszam bin Tárik al-Szaíd omá ni szul tán,
Aleksandar Vucic szerb el nök,
Klaus Iohannis ro mán államfô,
Mario Abdo Benítez

pa ra gua yi el nök,
Milos Zeman cseh

el nök,
Yoweri Museveni

ugan dai államfô,
Lazarus Chakwera,

Ma la wi el nö ke.
Cion Ba rá tai Díj jal

ko ráb ban Do nald
Trump ame ri kai el nö -
köt és Mike Pompeót,
az USA kül ügy mi -
nisz ter ét tün tet ték ki.
Sza bad Ma gyar Szó

Ma rok kó
Az ink vi zí ció me ne kült jei ál tal

1492-ben Marrákesben épí tett Salat
al-Azama (vagy Lazama) zsi na gó ga
év szá zad ok óta elôször zár ta be ka -
pu it. Isaac Ohayon igaz ga tó sze rint

a több sé gé ben idôs hívôk a ko ro na -
ví rus-jár vány mi att nem mer nek
temp lom ba jár ni. A pandémiának
szá mos zsi dó ál do za ta van, köz tük a
83 éves Shalom Edelman rab bi.
Ohayon azt mond ta, „mi va gyunk az
utol sók, akik ôrizzük a temp lom és a
temetô kul csa it”. Kolb Ifrach ma -
rok kói–iz ra e li zsi dó, a zsi na gó ga
épü le té ben lévô mú ze um ala pí tó ja
ki je len tet te, hogy ko ráb ban na pon ta
tar tot tak reg ge li imát, és a nagy ün ne -
pe ken is so kan vol tak a temp lom ban.
Né hány hívô az idén az új vá ros rész -
ben ta lál ha tó Beit El zsi na gó gát ke -
res te fel. Isaac Ohayon el mond ta,
hogy a kö zös ség idôs tag ja i val ál lan -
dó kap cso lat ban van nak, és ház ról
ház ra jár va, a la ká sok ban fúj ták meg
a sófárt. 1948-ban mint egy 250.000
hit test vé rünk élt az or szág ban, akik
késôbb elsôsorban Iz ra el ben és Fran -
cia or szág ban te le ped tek le. Je len leg
2000-2500 zsi dó ta lál ha tó Ma rok kó -
ban, kö zü lük 250 fô él Marrákesben.

Ar gen tí na
A La tin-ame ri kai Zsi dó Kong resz -

 szus (CJL) és más zsi dó szer ve ze tek
ötö dik al ka lom mal ad ták ki a weben
megjelenô an ti sze mi ta tar tal mak kal
fog lal ko zó je len tést. Az idén már

nem csak Ar gen tí ná ból, ha nem öt
környezô or szág ból is ele mez ték a
Google, a YouTube, a Facebook, a
Twitter és más kö zös sé gi mé di ák ol -
da la in ol vas ha tó vé le mé nye ket.
Ariel Seidler, a Web Observatorio
igaz ga tó ja ki je len tet te, hogy az
online an ti sze mi tiz mus ko moly re gi -
o ná lis prob lé mát je lent. „A gyû lö let
ter jesz té sé nek kor lá to zá sá hoz a kor -
má nyok, a ci vil szer ve ze tek és a
szol gál ta tók ha té kony együtt mû kö -
dé se szük sé ges.” A je len tés sze rint a
kö zös sé gi há ló za to kon és a 23 di gi -
tá lis új ság ban meg je lent, a zsi dók kal
és Iz ra el lel fog lal ko zó írá sok 20 szá -
za lé ka an ti sze mi ta tar tal mú. A
Facebookon ez az arány 30 szá za lé -
kos. Ariel Seidler hang sú lyoz ta,
hogy az an ti sze mi ta kom men tá ro kat
ko ráb ban a holokauszttal kap csol ták
ös  sze, az utób bi idôben vi szont Iz ra -
el és a ci o niz mus vált a cél pont tá.

Po zi tív vál to zást je lent, hogy a ré gi -
ó ban szá mos or szág el fo gad ta az
IHRA (Nem zet kö zi Holokauszt Em -
lé ke zet Szö vet ség) an ti sze mi tiz mus-
de fi ní ci ó ját, ami a mé di át is érin ti.

Egye sült Ál la mok
A Guardian is mer tet te a Claims

Conference meg bí zá sá ból a kö zel -
múlt ban az USA-ban foly ta tott köz -
vé le mény-ku ta tás ered mé nyét, me -
lyet a 18–39 éve sek kö zött vé gez tek.
A fel mé rés kér dé sei kö zött a
holokausztról va ló köz be széd, leg -
alább egy ha lál tá bor meg ne ve zé se és
a soá ál do za ta i nak szá ma sze re pelt.
A meg kér de zet tek 23 szá za lé ka sze -
rint a holokauszt egy mí tosz. 67 szá -
za lé kuk nem tud ta, hogy a ha lál tá -
bor ok ban hat mil lió zsi dó pusz tult el,
és 48 szá za lék egyet len kon cent rá ci -
ós tá bort vagy get tót sem tu dott meg -
ne vez ni. A vá lasz adók 10 szá za lé ka
azt ál lí tot ta, hogy a zsi dók felelôsek
a tra gé di á ért. 12 szá za lék so ha sem
hal lott a vész kor szak ról. A ku ta tók

az egyes ál la mo kat pon toz ták. A leg -
több he lyes vá lasz Wisconsinból és
Minnesotából ér ke zett, a leg gyen -
gébb ered ményt Mis sis sip pi és
Arkansas ál la mok ér ték el. Gideon
Taylor, a Claims Conference el nö ke
sze rint a hely zet sok ko ló és el szo mo -
rí tó. „Ad dig kell cse le ked nünk, amíg
a túlélôk kö zöt tünk van nak, és el -
mond hat ják a tör té ne tü ket.”

Né met or szág
A kor mány to váb bi 22 mil lió eurót

biz to sít biz ton sá gi cé lok ra a zsi dó
kö zös ség szá má ra. A dön tést alig
egy év vel a hallei zsi na gó ga el len el -
kö ve tett, két ha lá los ál do zat tal já ró
me rény let után hoz ták. A kor mány -
 nyal kö tött meg ál la po dás után Josef
Schuster, a Né met or szá gi Zsi dók
Köz pon ti Ta ná csá nak el nö ke ki je -
len tet te, hogy a tá ma dás is je lez te, a
zsi dó élet nek erôs vé de lem re van
szük sé ge. A tá mo ga tást a zsi na gó gák
és más kö zös sé gi épü le tek fi zi kai
biz ton sá gá nak megerôsítésére fog ják
for dí ta ni. Horst Seehofer bel ügy mi -
nisz ter hang sú lyoz ta, hogy „a zsi -
dók nak biz ton ság ban kell érez ni ük

ma gu kat, ami az ál lam ér de ke is”.
„Min dent meg te szünk a biz ton ság
ér de ké ben, és tu da tá ban va gyunk a
felelôsségünknek.” A kor mán  nyal
2003-ban kö tött szerzôdés alap ján a
Köz pon ti Ta nács évi 13 mil lió euró
hoz zá já ru lást kap az or szág ban
mûködô mint egy nyolc van hit köz ség
ad mi niszt ra tív és fenn tar tá si költ sé -
ge i hez. Ko vács

A ko ro na ví rus-jár vány ár nyé ká ban
tar tot tak pre mi ert a bu ka res ti Ál la mi
Zsi dó Szín ház ban. Harsányi Zimra
er dé lyi ma gyar írónô ka masz ko ri
nap ló ját, A té boly hét köz nap jai cí mû
mû vet vit ték szín pad ra a ro mán
fôvárosban. A Pá rizs ban 2010-ben
el hunyt nagy vá ra di szü le té sû írónô
14 éve sen ke rült az ausch witzi, majd
a plaszowi kon cent rá ci ós tá bor ba,
éle te fi a tal ko ri meg ráz kód ta tá sa it ír -
ja le eb ben a mû ben, amely több vi -
lág nyel ven is meg je lent.

„Még min dig ma gun kon hor doz -
zuk azo kat a se be ket, sé rü lé se ket,
ami ket nem köz vet le nül mi sze rez -
tünk, de itt van nak ve lünk to vább ra
is. Azért, hogy meg ért sük, men  nyi re
fáj dal ma sak a múlt em lé kei, fel kell
azo kat idéz nünk, bár men  nyi re fá jó ak
is, bár men  nyi re is tet szik ez ne künk
vagy sem” – mond ta a bu ka res ti
szín ház vezetôje, Maia Morgen-
stern, akit a leg töb ben Mel Gibson
A pas sió cí mû film jé ben nyúj tott
Szûz Má ria-ala kí tá sá ból is mer nek.

A színésznô fon tos nak tar tot ta,
hogy a be mu ta tó a fo ko zó dó jár -
vány hely zet el le né re se ma rad jon
el, hi szen a ro mán holokauszt-
emléknap és a kris tály éj sza ka év -
for du ló ja kö zöt ti hét vé gé re ter vez -
ték a pre mi ert. A szín ház ban szi go -
rú egész ség ügyi in téz ke dé se ket ve -
zet tek be.

„Min ket, en gem is érint a ki ala kult
hely zet, mint em bert és mint
elôadómûvészt egy aránt. Ki csit meg
va gyok za va rod va, te le va gyok két -
sé gek kel: a leg fon to sabb az egész ség
és az em ber élet meg óvá sa, de köz -

Több mint fél mil lió dol lár ra len -
ne szük ség a kikötôi rob ba nás kö -
vet kez té ben meg ron gá ló dott zsi na -
gó ga épü le té nek hely re ál lí tá sá ra.

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

Isaac Ohayon: mi va gyunk az utol -
sók, akik ôrizzük a temp lom és a
temetô kul csa it

Ariel Seidler: az online an ti sze mi -
tiz mus ko moly prob lé mát je lent

Gideon Taylor: ki kell hasz nál ni,
míg a túlélôk köz tünk van nak

Sok pénz a biz ton ság ra

A Magen Abraham zsi na gó ga Bej rút ban

Pre mi er a bu ka res ti Ál la mi Zsi dó Szín ház ban

Ve szély ben Bej rút 
utol só zsi na gó gá ja

Ren ge teg épü let sú lyo san meg ron -
gá ló dott, mi u tán ha tal mas rob ba nás
ráz ta meg Bej rút kikötôjét. Az elsô
hí rek ar ról szól tak, hogy a de to ná ció

ben fenn aka rom tar ta ni az eg zisz -
ten ci á mat és a mû vé sze ti te vé keny -
sé ge met is” – ma gya ráz ta a szín igaz -
ga tó-szí nész.

A bu ka res ti szín ház pre mi er jén

kor lá to zott szá mú nézô ve he tett
részt, azon ban az érdeklôdôk online
is kö vet het ték a ma gyar szár ma zá sú
írónô mûvébôl ké szült meg rá zó da -
ra bot.

helyszínétôl 1,6 ki lo mé ter re ta lál ha -
tó Magen Abraham zsi na gó ga cso dá -
val ha tá ros mó don ép ség ben meg -
úsz ta a rob ba nást.

Most azon ban a Jerusalem Post ar -
ról ír, hogy a bej rú ti zsi na gó ga épü -
le té ben ko moly ká ro kat oko zott a
nagy ere jû rob ba nás: a men  nye zet
nagy ré sze be om lott, az ös  szes ab -
lak- és aj tó ke ret meg ron gá ló dott, és
a Dá vid-csil lag össze zú zó dott a föl -
dön. A hely re ál lí tás hoz több mint
500 ezer dol lár ra (150 mil lió fo rint)
len ne szük ség.

Az 1925-ben épült Magen
Abraham meg ma ra dá sa azért is
kiemelkedôen fon tos, mert ez az
utol só zsi na gó ga, amely az egy kor
vi rág zó li ba no ni zsi dó ság em lé két
ôrzi. Az épü let jelentôségét jel zi,
hogy mi u tán egy szer már meg ron gá -
ló dott a pol gár há bo rú ban, hely re ál lí -
tá sát az or szág ös  szes párt ja és val lá -
si irány za ta, még az Iz ra elt leg ádá -
zabb el len sé gé nek tar tó Hezbollah is
tá mo gat ta.

Az 1950-es évek ben még 15 ezer
zsi dó élt Bej rút ban, ahol több zsi na -
gó ga is mû kö dött. Má ra alig 30 zsi dó
la kik a vá ros ban, akik kö zül töb ben
ti tok ban tart ják szár ma zá su kat, még
a ne vü ket is meg vál toz tat ták. A
meg ma radt zsi dók ott hon imád koz -
nak, a re no vá lás után át adott épü let -
ben nem foly tat nak is ten tisz te le te -
ket. Rab bi ja pe dig 1985 óta nincs a
zsi na gó gá nak.

Li ba non ban az 1950-es és 60-as
évek ben 18 zsi na gó ga mû kö dött or -
szág szer te. Ez volt az egyet len olyan
arab ál lam, ahol a zsi dók szá ma Iz ra -
el ki ki ál tá sát követôen is nö ve ke dett.
Csak az 1973-as jom kippuri há bo rú
után kezd ték el tö me ge sen el hagy ni
a zsi dók Li ba nont.

Ki bic

Aleksandar Vucic szerb el nök a sza bad kai zsi na gó -
ga át adá sán 2018. már ci us 26-án

Fo tó: Tóth Im re / Sza bad Ma gyar Szó
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Le mon dott a kór ház igaz ga tó
az ultraortodoxokra tett
meg jegy zé se it követôen

Moti Ravid pro fes  szor tá jé koz tat ta a Bné Brák-i Majanei Hajesua kór -
ház ve ze té sét, hogy le mond az in téz mény or vos igaz ga tói poszt já ról.

Ravid le mon dá sa mö gött az ultraortodox szek tor ma ga tar tá sá val kap cso la -
tos nyi lat ko za ta áll.

„Ez Iz ra el Ál lam tör té ne té nek egyik leg va dabb ese mé nye” – mond ta Ravid
pro fes  szor a Reset Betnek nyi lat koz va. „A mai na pig nem volt olyan, hogy
egy tel jes kö zös ség ilyen en ge det le nül vi sel ked jen és em be re ket öl jön, vé le -
mé nyem sze rint nem a hitbôl fa ka dó an. Nem ér tem a kap cso la tot a hit, a
judaizmus, a val lás és akö zött, amit csi nál nak.”

„Nincs kap cso lat, van egy faj ta dac, hogy »itt raj tam kí vül nincs senki«.
Évek óta ar ra ta nít ják ôket, hogy min dent el ve gye nek és sem mit se ad ja nak,
és ez az egyik re ak ció.”

„Nem hi szem, hogy konk ré tan val lá si jellemzôk len né nek itt” – ál lí tot ta a
kór ház igaz ga tó ja. „Ez a la kos ság [egy ré szé nek] rom lott ok ta tá sa. A bölcs
rab bik ki ál ta nak, és azt mond ják, állj, de van olyan kö zön ség, amely nem
hall.”

A kór ház ve ze té se el uta sí tot ta Ravid meg jegy zé se it.
„A kór ház ve ze té se szo mo rú sá gát fe je zi ki Ravid pro fes  szor mé di á ban tett

ki je len té sei mi att, me lyek ben olyan dol go kat mon dott, amik sértôek az ultra-
ortodox kö zös ség re és kü lö nö sen an nak rab bi ja i ra néz ve.”

Be te kin tés Iz ra el ol vasz tó té ge lyé be
Befejezôdtek szukkot félünnepnapjai. Be kö szön tött a szom bat, amel  lyel

együtt bú csú zunk szukkottól és az idei ôszi ünnepektôl, ame lye ket be ár nyé -
kolt az or szá gun kat is megfertôzô vi lág jár vány.

Itt, Iz ra el ben e szom bat hoz most két ün nep is tár sul: smini áceret és szim-
chát torá. Iz ra e len kí vül a két je les na pot egy más után tart ják.

So ha, mi ó ta az ál lam fenn áll, en  nyi vi ta, en  nyi vá das ko dás, en  nyi konf lik -
tus, en  nyi el len sé ges ke dés, en  nyi ide ges ke dés még nem volt az ôszi ün ne pek
alatt vezetôk és pol gá rok, szakértôk és egy sze rû em be rek kö zött.

Per sze: békeidôben, egész ség ben, kel le mes ki rán du ló nyár vé gi he tek ben
ve lünk ün ne pel a nyu ga lom. Most azon ban, ami kor a fül ledt hôségben kény -
sze rû maszk mö gé bú junk, ar cun kat nem mu tat hat juk, min den bo rul. Em ber
és em ber, zsi dó és zsi dó, arab és arab kö zött. Iz ra el 9 mil li ós né pes sé gé nek
tu cat nyi tár sa dal mi ré te ge mind a ma gá ét vé di, a ha gyo má nya, ér ték rend je
mö gé rejtôzik. Min den áron.

***
Ol vasz tó té gely. Di va tos ki fe je zés volt ez az ál lam elsô éve i ben, ami kor 70

vagy 80 di asz pó rá ból ér kez tek ha za Iz ra el fi ai. La kás he lyett so kak nak sá tor -
tá bor ju tott, hús étel he lyett ju tá nyo san im por tált fa gyasz tott hal. A meg ter -
melt ke vés zöld sé get, gyü möl csöt csak a gye re kek nek osz tot ták.

És még is ki ala kult a száz nyel vû alijából a hé be rül beszélô if jú ság. Az ol -
vasz tó té gely nek ter mé sze te sen hé ber ne ve is van: kur hituch.

Szá munk ra, ré geb ben alijázottak szá má ra fe led he tet len a bu da pes ti szár ma -
zá sú DOSH bû bá jos ka ri ka tú rá ja,
„aki nek” al ko tó ja a Szrulik ne vet
ad ta: Izraelke. (Lásd a ké pet.) Az
ol vasz tó té gely si ker-nem zett je.

Az az óta felnôtt két nem ze dék
tár sa dal ma meg ala po zó dott, az
ol vasz tó té gely tar tal ma fel hí gult.
A vezetôk egy re ke vés bé mu tat -
nak sze mé lyes pél dát, ide ges vá -
ro si pol gá rok ké pe sek meg üt ni a
rend ôrét, de ama zok sem min dig
ta ka ré kos kod nak egy-egy oda -
csa pás sal.

***
Ki csiny or szá gunk tár sa dal má -

ban szer ke ze ti hi bák van nak.
Sze rin tem élet ve szé lye sek, mi vel
a Te rü le tek nél kül 22.000 km2-
es, hos  szú tá von élet kép te len „kis
Iz ra el” 9 mil li ós la kos sá gát öt
vagy hat, egy más sal po ten ci á lis
konf lik tus ban ál ló en ti tás al kot ja.

1. Az ál la mot meg ala pí tó, ki -
har co ló askenázi-európai, zöm mel vi lá gi vagy mér sé kel ten hagyományôrzô
né pes ség utó dai, „há rom gye rek és két ku tya” vagy for dít va – ez az ál la mot
védô és fenn tar tó in tel li gen cia ja va.

2. Az askenáziak elôtt elsônek ha za tért ke le ti, sze fárd zsi dó ság ke vés bé ta -
nult és mû velt, nem ze ti fel fo gá sú, szélsôségekre haj la mos, de az or szág épí -
tés hez és az ál lam vé del mé hez messzemenôen hoz zá já ru ló tö me gei.

3. Az ál lam ala pí tá sa kor itt meg ma radt 150-200 ez res, ma két mil li ós, rész -
ben el len sé ges ér zel mû arab né pes ség (biz tos ki vé tel a drúz és a cser kesz la -
kos ság, kb. 200 ezer fô, és ta lán a ke resz tény arab ki sebb ség, kb. 150 ezer fô).

4. Az ál lam ala pí tá sa kor né hány ezer fônyi, ma már mil li ós, a né pes ség töb -
bi rétegétôl elkülönülô, a hon vé de lem ben és az építô mun ká ban mi ni má lis
részt vál la ló, vi szont a szo ci á lis há lót rend kí vü li mér ték ben megterhelô ultra-
ortodox (hárédi) tö meg a ma ga kü lön le ges tör zsi igé nye i vel és kö ve te lé se i vel
(ez az ara bok több sé gé re is jellemzô).

5. Kül le mé ben, mû velt sé gé ben az elsô cso port hoz ha son ló, de at tól több pa -
ra mé te ré ben eltérô szá zez res tö meg a ki lenc ve nes évek óta ér ke zett „oro -
szok”: több sé gük nem vagy csak rész ben zsi dó, a zsi dó mi volt ban döntô
fôrabbinátus ál tal ma guk vál lal ta zsi dó sá guk ból meg alá zó an ki kö zö sí tet tek.

6. A nyolc va nas évek óta több hul lám ban be ho zott eti ó pi ai né pes ség. Zsi -
dó vol tuk ban szé les kör ben ké tel ked nek. Sza po ra sá guk jó val át lag fö löt ti, az
ös  szes töb bi ré teg ódz ko dik be fo ga dá suk tól – az ön kor mány zat ok ide-oda
tes sé ke lik ôket, „jaj, csak ne hoz zánk”. Vezetôik követelôzése foly to nos: ali-
jáztassanak to váb bi tí zez re ket!

***
Az olvasztótégelybôl egy más után csa pód nak ki a töb bé-ke vés bé már egy -

be ol vadt ele mek.
A nyu ga ti as par la men tá ris de mok rá cia já ték sza bá lya it eb ben a szi tu á ci ó ban

el ját sza ni „mission impossible”. Iz ra el Ál lam ki ber ne ti kai nagy ha ta lom, ka -
to nai kö zép ha ta lom, mind ez har ma dik vi lág be li tár sa da lom mal és prob lé mák -
kal.

Is ten óv ja Iz ra elt!
Hal mos Lász ló

Izraeli–jordán
lé gi fo lyo só

Lé gi köz le ke dé si meg ál la po dást írt
alá Iz ra el Jor dá ni á val, ami nek ér tel -
mé ben az Egye sült Arab Emír sé gek
és Bahrein felôl érkezô repülôgépek
át re pül het nek az iz ra e li lég té ren –
kö zöl te az iz ra e li köz le ke dé si mi -
nisz té ri um.

Az egyezményrôl évek óta foly tak
tár gya lá sok, de a szom szé dos or szá -
gok csak azt követôen tud ták azt
vég le ge sí te ni, hogy a két
Perzsa(Arab)-öbölbeli or szág alá ír ta
a tör té nel mi nek szá mí tó meg ál la po -
dást Iz ra el lel a kap cso la tok ren-
dezésérôl – áll az iz ra e li tár ca be szá -
mo ló já ban.

Egy fi a tal iz ra e li nô két szer egy -
más után kap ta el a ko ro na ví rust.
Or vo sa el volt képedve.

Sira Hillel, aki Bét Semes vá ros -
ban la kik, két hó nap ja épült föl a
betegségbôl. Most – tesz te lés nél kül
is – érez te, hogy megint be teg,
ugyan az az izom fá jás kí noz ta, mint
az elsô al ka lom mal. Az óta a po zi tív
teszt be iga zol ta sej té sét.

Az Arutz Sheva hon lap nak Sira el -
mond ta: az elsô be teg ség ide jén, at -
tól el te kint ve, hogy iz mai fáj tak né -
hány na pig és nem ér zé kel te az íze -
ket és a sza go kat, a köz ér ze te nem
volt rossz. Va la mi ha son lót ér zett ez -
út tal is, de most a fej fá jás volt a
jellemzôbb tü net. Hoz zá tet te: mi vel
min dig raj ta volt a maszk, biz ton ság -
ban gon dol ta ma gát, még ami kor na -

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

gyobb tö meg ben volt, ak kor is.
„Haj la mo sak va gyunk azt hin ni,
hogy min den ki ve szély ben van – raj -
tunk kí vül” – nyi lat koz ta.

Még ma gya rá za tot is ta lált a má so -
dik fertôzésre: „Tu dom, hogy a szer -
ve zet an ti tes te ket ter mel, de köz ben
igen csak el fá rad, és az im mun rend -
szert is meg vi se li. Vas hi ány lép föl,
in nen a haj hul lás. Ez le het a vis  sza -
esés oka. De rit ka eset va gyok, a
dok tor is meg volt döb ben ve.”

Sira üze ne te: in kább ma rad ja nak
ott hon, mert le het, hogy ké nyel met -
len a vesz teg zár, de ez a ki seb bik
rossz.

Arutz Sheva – Bassa
László/Szombat

A kór ház és a le mon dott igaz ga tó

A Ben Gurion repülôtér

Sira Hillel

Jor dán tisztségviselôk még nem
nyi lat koz tak az üg  gyel kap cso lat ban,
te szi hoz zá az MTI.

Az iz ra e li mi nisz té ri um sze rint az -
zal, hogy ke res ke del mi repülôgépek
re pül het nek át mos tan tól az
izraeli–jordán lé gi fo lyo són ke resz -
tül, a menetidô rö vi debb lesz Ázsia
és Eu ró pa, il let ve Észak-Ame ri ka
kö zött, s ez kedvezôen érin ti az
Egye sült Arab Emírségekbôl és
Bahreinbôl érkezô já ra to kat is.

A tár ca sze rint a je len meg ál la po -
dás lét re jöt té hez az eu ró pai lé gi for -
gal mi irá nyí tást ös  sze han go ló,
brüssze li szék he lyû Eurocontrol is
hoz zá já rult.

„En nek ered mé nye ként ma reg gel Ravid pro fes  szor be nyúj tot ta le mon dá sát
a kór ház vezetôségének. Te kin tet tel az egész ség ügyi rend szer ne héz és ki hí -
vá sok kal te li idôszakára, meg ál la po dás szü le tett a kór ház ve ze té sé vel a tá vo -
zá sá nak dá tu má ról és az utód já val az át ál lá si fo lya mat ról.”

A kór ház meg kö szön te Ravid mun ká ját, meg je gyez ve, hogy az el hang zot -
tak „tel je sen el len té te sek a kór ház po zí ci ó já val és né ze té vel”.

„A kór ház, ame lyet kö zös sé gi kór ház ként ala pí tot tak a tó ra- és micvatartó
pá ci en sek spe ci á lis igé nye i nek ki elé gí té sé re, és amely a nagy tó ra tu dó sok ál -
tal ve ze tett Halacha Bi zott ság alá tar to zik, büsz ke ar ra, hogy az élet szent sé -
gét és az em be ri élet ér té két ôrzi mind a mai na pig. A kór ház foly tat ja az élet -
men tés szent mun ká ját, anél kül, hogy be le rán gat nák egy po pu lis ta dis kur zus -
ba, amely saj nos je len van eb ben a ne héz pil la nat ban.”

Ravid le mon dó nyi lat ko za tá ban ki je len tet te, hogy fél re ér tet ték, és se gí te ni
akar az ultraortodox kö zös ség nek.

„A szélsôséges szek ták ra utal tam. Nem akar tam meg bán ta ni sen kit. Ôszin-
tén el né zést ké rek azok tól, aki ket még is meg sér tet tem.”

A Kan mû sor szol gál ta tó sze rint Iz ra el ben a Covid-19 ví rus ban el huny tak
mint egy 12%-a az ultraortodox közösségbôl szár ma zott, nagy já ból össz hang -
ban a kö zös ség nagy sá gá val, amely az iz ra e li né pes ség kö rül be lül 11-12%-a.

De mi vel az ultraortodox kö zös ség át lag élet ko ra rend kí vül ala csony a ma -
gas szü le tés szám mi att, a Covid vi szont sok kal sú lyo sabb ha tás sal van az
idôsebb kor osz tály ok ra, a szek tor ha lá lo zá si ará nyát te kint ve a 12%-nál jó val
ke ve sebb re szá mí tot tak.

A rendôrség ös  sze sen 40 zsi na gó gát zárt be Bné Brákban a ko ro na ví rus-
ren de le tek meg sér té se mi att.

Jehuda Mesi-Zahav, a Zaka kutató-mentô cso port ultraortodox vezetôje a
12-es csa tor ná nak azt nyi lat koz ta, hogy szé gyel li egye sek vi sel ke dé sét a kö -
zös sé gé ben, ami kor a ko ro na ví rus egész ség ügyi irányelveirôl van szó, de
meg jegy zi, hogy nem min den ultraortodox egy for ma.

„Meg ér tem a vi lá gi em be rek ha rag ját. Ôk azt mond ják: ti fertôztök meg
min ket, a 20% a 80%-ot. És el fog lal já tok a lélegeztetôgépeket.”

Sze rin te „óri á si za var van” akö rül, hogy mi zaj lik az ultraortodoxoknál.
Mesi-Zahav úgy vé li, a fôbb chászid kö zös sé gek be tart ják az ös  szes sza bályt.
A gond egy ré sze olyan ud va rok tól szár ma zik, mint a vizsnyici és a belzi,
ame lyek úgy dön töt tek, hogy a rab bik ta ná csa sze rint in kább nyáj im mu ni tás -
sal pró bál koz nak, mint sem hogy „meg za var ják a Tó ra vi lá gát”. Né há nyan
„meg akar nak fertôzôdni”.

Azt ta ná csol ta, hogy az iz ra e li ha tó sá gok ne erôszakkal, ha nem a val lá si
vezetôkkel be szél ve pró bál ja nak kap cso lat ba ke rül ni ezek kel a kö zös sé gek -
kel.

A leg dur vább vi sel ke dés sze rin te az olyan ke mény vo na las an ti ci o nis ta cso -
por tok tól szár ma zik, mint az Eda Hárédit és a Toldosz Áháron, ame lyek szán -
dé ko san meg sér tik a sza bá lyo kat és meg pró bál nak vi szályt szí ta ni. Ké pe ket
akar nak a rendôrökrôl, akik meg ütik a gye re ke ket, hogy meg mu tas sák kö zös -
sé ge ik nek, és fo koz zák a vi lá gi iz ra e li ek irán ti gyû lö le tet.

ujkelet.live

Fel épült a Covidból, 
azu tán új ra el kap ta
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Mag da Goebbels megdöbbentô tör té ne te
év ti ze dek óta fog lal koz tat ja a tör té né sze ket
és a pszi cho ló gu so kat. Fa na ti kus, kö nyör te -
len ször nye teg volt-e az amúgy min dig ba -
rát sá gos Mag da? Ho gyan tud ta a 43 éves
anya hi deg vér rel meg gyil kol ni hat egész sé -
ges és gyö nyö rû gyer me két?

Ho gyan tor zít hat ta el a vak lo ja li tás, a meg -
fe lel ni aka rás, a ve zér hez va ló hû ség vagy a
tôle va ló fé le lem a ná ci vezetôk hu ma ni tá sát és
ítélôképességét? Ho gyan vál tak sa ját gyer me -
ke ik és ár tat lan mil li ók fa na ti kus gyil ko sá vá?

Mag da Goebbels szerepérôl év ti ze de kig nem
so kat le he tett tud ni. Anja Klabunde 2003-ban
több nyel ven is ki adott élet raj za ad dig ke vés sé
is mert rész le tek re hív ta fel a fi gyel met.
Antoine Vitkine nem rég be mu ta tott fran cia do -
ku men tum film je pe dig mes te ri en hely re ál lí tott
klip je i vel kel tett érdeklôdést. Az is csak év ti ze -
dek kel ha lá la után ke rült nyil vá nos ság ra, hogy
Mag da ti zen éves ként a ci o nis ta moz ga lom mal
is kap cso lat ban állt. Amit késôbb tit kol ni kel -
lett, hi szen nem csak Hit ler kö ze li ba rát ja volt,
de platinaszôkén gyak ran meg je lent ná ci ren -
dez vé nye ken, és egy faj ta ná ci First La dyként
tar tot ták szá mon.

***
Jo han na Maria Magdalena 1901-ben szü le -

tett Ber lin ben. Édes any ja a 22 éves, ka cér cse -
léd lány, Auguste Behrend volt, sok ud var ló val.
Kis lá nya szü le té se kor nem volt férj nél. Ko ráb -
ban randevúzgatott egy zsi dó ügy nök kel,
Richard Friedländerrel, de volt egy má sik ba -
rát ja is, Oskar Ritschel épí té si vál lal ko zó. A
kis lány szü le té se után hoz zá ment Ritschelhez,
aki nek apa sá gát hi va ta lo san is be je gyez ték.

Így lett a kis Jo han na Maria Magdalena,
vagy aho gyan késôbb is mer ték, Mag da elsô
csa lád ne ve Ritschel.

De a há zas ság (vagy lát szat há zas ság?) nem
tar tott so ká ig. Há rom év múl va el vál tak.
Ritschel gon dos ko dott a kis lány ról, és mi u tán
Bel gi um ban ka pott mun kát, az öt éves Mag dát
egy ot ta ni ka to li kus leányneveldébe ad ta be.

Köz ben Auguste is mét ös  sze jött
Friedländerrel, aki 1908-ban fe le sé gül vet te ôt,
és örök be fo gad ta a kis lányt. A csa lád Bel gi -
um ba köl tö zött, ahol a hét éves Mag da új csa -
lád ne ve Friedländer lett. Ma már tud juk, hogy
nagy va ló szí nû ség gel sa ját bi o ló gi ai gyer me két
fo gad ta örök be Friedländer. A csa lád meg tar -
tot ta a zsi dó és ka to li kus val lá si ün ne pe ket
egy aránt.

Ez a há zas ság sem tar tott so ká ig. Az elsô vi -
lág há bo rú elôestéjén, 1914-ben el vál tak, és a
13 éves Mag da is mét apa nél kül ma radt. Nagy
ne héz sé gek árán vis  sza ment édes any já val Né -
met or szág ba, és ott a gyor san ba rát ko zó kis -
lány ka to li kus is ko lák ban foly tat ta ta nul má -
nya it.

1920-ban a 18 éves Mag da a vo na ton ta lál -
ko zott a majd 40 éves, meg öz ve gyült Günther
Quandttal, Né met or szág egyik leg gaz da gabb
csa lád já nak sar já val. (Ma is a Quandt csa lád
tu laj do ná ban van a BMW-rész vé nyek jelentôs
ré sze.) Günther elsô fe le sé ge spa nyol nát há ban
hunyt el, és a mil li omos nak an  nyi ra meg tet -
szett a lány, hogy 1921-ben nôül vet te!

Az esküvô elôtt Mag da zsi dós Friedländer
csa lád ne vét min den hon nan ki tö röl ték; új ra
Ritschel lett. A Quandt csa lád pro tes táns volt,
és így Mag da kész sé ge sen fel ad ta ka to li kus hi -
tét is. Ha ma ro san vezetô ná ci kö rök ben for go -
ló dott, hi szen fér je Hit ler cso dá ló ja is volt.
Egyet len kö zös gye re kük szü le tett, Harald, de
a há zas ság zá tony ra fu tott, és 1929-ben el vál -
tak.

Mag da 1930-ban egy po li ti kai ös  sze jö ve te len
ta lál ko zott a ná ci propagandafônökkel,
Goebbelsszel. Sze re lem volt ez elsô lá tás ra, és
Goebbels 1931-ben Hit ler je len lét ében fe le sé -
gül vet te. Mag da an  nyi ra szo ros ba rát sá got
ápolt Hit ler rel, hogy Goebbels még fél té keny is
volt Führerére. És ami kor Goebbels ös  sze szûr -
te a le vet a szôke cseh színésznôvel, Lída
Baarovával, Mag da ké ré sé re ma ga Hit ler lé pett
köz be. Goebbelsnek sza kí ta nia kel lett.

Richard Friedländerrel lá nya min den kap cso -
la tot meg sza kí tott. A fér fi a zsi dó tör vé nyek
után csak al kal mi pin cér ként ka pott mun kát.
1938. jú ni us 15-én Buchenwaldba vit ték, ahol
ha ma ro san tüdôgyulladásban meg halt. Mag da
a kis uj ját sem moz dí tot ta ap ja meg men té se ér -
de ké ben.

A csa lád lu xus éle tet élt, és Mag da hat szôke
gye re ket szült 1932 és 1940 kö zött. Hit ler
gyak ran lá to gat ta a csa lá dot, és ját szott a gye -
re kek kel. A csa lád a végsôkig ki tar tott Hit ler
mel lett, sôt, Mag da a gye re kek kel és fér jé vel
be köl tö zött a ber li ni bun ker be is. 1945. má jus
1-jén már a ber li ni bun ker kö ze lé ben vol tak a
szov jet csa pa tok, ami kor a szülôk ci án kap szu -
lák kal meg mér gez ték gyer me ke i ket, majd ma -
guk kal is vé gez tek.

Mag da kap cso la ta édes any já val is meg sza -
kadt, de Auguste Friedländer túl él te a má so dik
vi lág há bo rút, és 1952-ben Né met or szág ban
hunyt el.

2016-ban egy né met tör té nész, Oliver
Hilmes meg ta lál ta Friedländer 1901-es ber li ni
lak cím kár tyá ját, amin az áll, hogy Mag da az ô
lá nya. Úgy tû nik, ma ga Goebbels is tu dott
errôl. Egy 1934-es nap ló be jegy zés ében utalt
ar ra, hogy sok ko ló in for má ci ó kat fe de zett fel
fe le sé ge szár ma zá sá ról. Meg le het, hogy a
legfelsôbb ná ci ve ze tés is tu dott Mag da zsi dó
szár ma zá sá ról, de el tus sol ták azt, és Mag da is
min dent meg tett, hogy tit kol ja.

Pe dig Mag da ti zen éves ként még a ci o nis ta
esz mék kel is kap cso lat ba ke rült. 13 éve sen ba -
rát ko zott ös  sze a zsi dó Lisa Arlozorovval, aki -
nek báty ja a késôbbi is mert ci o nis ta vezetô,
Vik tor (késôbb Chaim) Arlozorov volt. A ti né -
dzser Vik tor és Mag da együtt jár tak ci o nis ta
ren dez vé nyek re is. Egy év ti zed del késôbb, a
20-as évek vé gén, mi u tán Mag da el vált
Quandttól, is mét kap cso lat ba ke rült
Arlozorovval, sôt azt is fel té te le zik, hogy a
kap cso lat ro man ti kus jel le gû volt.

Chaim Arlozorov be fo lyá sos ci o nis ta
vezetôként tár gya lá so kat szor gal ma zott a ná -

Iz ra e li ek, akik nem a Covid-vírust akar ják legyôzni

Mag da Goebbels, Hit ler zsi dó szár ma zá sú nagy as  szo nya

Mag da Goebbels

Elöl já ró ban meg kell je gyez ni,
hogy Iz ra elt a Covid-19 jár vány má -
so dik hul lá ma a leg ros  szabb idôben
ér te, ugyan is az idei szep tem ber az
ôszi nagy ün ne pek je gyé ben telt, ami
még az át lag iz ra e li ál lam pol gár éle -
tét is meg ha tá roz za, nem hogy az
ultraortodox/chászid ága zat kö-
vetôiét.

A jár vány ügyi hely zet drá mai mé -
re te ket öl tött, és a következô idôszak
sem ígér jelentôs vál to zást. Bár a
friss fertôzöttek szá má ban né mi
csök ke nés ta pasz tal ha tó, az egész -
ség ügyi há ló zat túl ter helt sé gé ben ez
még nem mu tat ko zik. A fekvô- és já -
ró be teg-el lá tás ra egy aránt óri á si te -
her há rul, ugyan ak kor más, gaz da sá -
gi ága zat is ful dok lik a jár vány szo rí -
tá sá ban. Elôbbi az „egyéb” be te gek
nap ra kész el lá tá sá ban hoz hat fenn -
aka dást, utób bi kö vet kez té ben több
száz ezer ház tar tást fe nye get az anya -
gi el le he tet le nü lés.

Az zal a ko ro na ka bi net tag ja i tól
kezd ve az utol só ál lam pol gá rig min -
den ki tisz tá ban van, hogy a
pandémiát meg fé kez ni csak szi go rú
jár vány ügyi in téz ke dé sek tel jes be -
tar tá sá val le het. Mint ahogy az zal is,
hogy Iz ra el már rég óta a vö rös, 
va gyis fo ko zot tan ve szé lyes be so ro -
lá sú or szá gok kö zé tar to zik.

Nem lé te zik, hogy ez a tény el ke -
rül né az ál lam pol gár ok fi gyel mét,
ami kor az iz ra e li mainstream hír-
közlô szer vek – na gyon he lye sen –
szé les kö rû en és fe let tébb elítélô
hang nem ben tár gyal ják a szél-
sôséges chászid cso por tok min den
elôírást sem mi be vevô ma ga tar tá sát.

Az már nem helyeselhetô en  nyi re,
hogy a hétrôl hét re ut cá ra vo nu ló, ez -
res nagy ság ren dû, Netanjahu mi nisz -
ter el nök le mon dá sát követelô tün-
tetôkkel kap cso lat ban még na gyobb
ter je de lem ben, ugyan ak kor ki fe je -
zet ten tá mo ga tó han got meg üt ve szá -
mol nak be.

Ugyan is ebbôl a kettôsségbôl az
iz ra e li tár sa da lom több sé gét kitevô,
szabálykövetô ál lam pol gár szá má ra
az jön át, hogy ami a chászidok ese -
té ben elítélendô, az le gi tim a tün-
tetôknél, ha azok Netanjahut akar ják
meg buk tat ni. Még ak kor is le gi tim,

ha ezért tel jes anar chi á val kell fi zet -
ni.

Meggyôzôdésem, hogy amen  nyi -
ben a tüntetôk nem po li ti kai és fôleg
nem a bí rói jog kör „ki sa já tí tá sá val”
kö ve tel nék a mi nisz ter el nök me -
nesz té sét, ha nem a té nye ket skan dál -
nák, mi sze rint a jár vány ke ze lé sé ben
csôdöt mon dott, a til ta ko zók szá ma
több szö rö sé re emel ked ne.

Ter mé sze te sen a jó zan szem-
lélôben fel me rül a kér dés, hogy ami -
kor a chászidok ál tal la kott vá ro so kat
már rég óta vö rös szín nel je lö lik,
csak úgy, mint azo kat a te le pü lé se ket,
ahol jelentôs chászid kö zös ség él és
ahol a fertôzöttek ará nya az össz la -
kos ság hoz vi szo nyít va 35-40%, mi -
ért is jel lem zi a kö zös sé gek több sé -
gét a jár vány ügyi in téz ke dé sek kel
szem be ni csa ló dás, va la mint a tel jes
ér tet len ség?

Fel me rül to váb bá, hogy szá mos
fel hí vás és a fertôzöttek, ak tív be te -
gek igen ma gas szá ma el le né re mi ért
is bo nyo lí tot ták le az ün ne pe ket úgy,
ahogy min den más év ben? A kér dés -
sort le het foly tat ni az zal, hogy az
egész or szág ra kiterjedô karantén-
rendelet el le né re mi ért is for dult elô,
hogy a jesivák csak egy tö re dé ké ben
tar tot ták be a köz egész ség ügyi sza -
bá lyo kat? Hogy a nagy chászid kö -
zös sé gek ün ne pi is ten tisz te le tei mi -
ért pont úgy zaj lot tak, mint ahogy

több ség – 60% – vi szont ki zá ró lag
chászidként ha tá roz za meg ma gát.

Ah hoz azon ban, hogy a jár vány
alat ti vi sel ke dé sü ket meg ért sük, nem
árt meg is mer kednünk a min den -
nap ok ra ér vé nyes vi sel ke dé si nor -
má ik kal.

En nek elsô – és ta lán leg fon to sabb
– de fi ní ci ó ja az, hogy míg a zsi dók
több sé gé nek Iz ra el a ha zát je len ti,
ad dig a chászid több ség szá má ra az,
hogy Iz ra el ben él nek, vé let len sze rû
és hasz nos.

A mai chászid vezetôk több sé gé -
nek szá má ra vá lasz tá si lehetôség hi -
á nyá ban az iz ra e li élet a leg ké nyel -
me sebb. Iz ra el Ál la má ra úgy te kin te -
nek, mint hasz nos esz köz re, amely
biz to sít ja (és kö te les sé ge biz to sí ta ni)
ré szük re a min de nek fö lött ál ló élet -
for ma megôrzését.

Ne le gyen sen ki nek két sé ge: ha ezt
az élet for mát Iz ra el ben ve szély fe -
nye get né, pil la na tig sem ha boz va,
más be fo ga dó or szá got ke res né nek.

Ha fen ti ek kel tisz tá ban va gyunk,
nem okoz meg le pe tést a jár vány alat -
ti vi sel ke dé sük. Ér ték rend jü ket a zsi -
na gó gá ban történô kö zös ima, az ün -
ne pek kel kap cso la tos ha gyo má nyok,
a tal mud-tó rá ban és jesivákban va ló
ta nu lás ha tá roz za meg. És ez mes  sze
megelôz min den fé le jár vány ügyi in -
téz ke dést. Szá muk ra ez a lét ér tel me:
ha ez nincs, nem ér de mes él ni. Még
az sem na gyon ér dek li ôket, hogy a
szom széd chászid kö zös ség ben mi
tör té nik, nem hogy Iz ra el Ál lam ban.

A vi lág tól, a va lós élettôl an  nyi ra
el zár va tel nek nap ja ik, hogy az ut cán
köz le ked ve a pi ros jelzôlámpát is fi -
gyel men kí vül hagy ják. Így az tán
csak az ôket nem ismerôknek okoz
meg le pe tést, hogy pél dá ul a vizsnyi-
ci rebbe, aki jom kippurkor is több
ezer chászidja tár sa sá gá ban imád ko -
zott, bün te tés he lyett Netanjahu mi-
niszterelnöktôl egy te le fon hí vást ka -
pott. En nek so rán a rebbe ki fej tet te,
hogy a jár vány ügyi hely zet nél sok -
kal job ban ag gaszt ja chászidjai hi té -
nek ál la po ta.

Nem ré gi ben két kór há zi or vos két -
ség beesett han gú fel hí vást tett köz zé
az interneten, mely ben el mond ták,
hogy „hosszas, el hú zó dó há bo rút ví -

vunk a ko ro na ví rus-jár vány el len,
azon ban mos tan ra oda ju tot tunk,
hogy nincs elég ka to nánk. Iz ra e li
pol gá rok! Kér jük, tar tóz kod ja tok a
tö me ges rendezvényektôl (ös  sze jö -
ve te lek, tün te té sek, is ten tisz te le tek),
és vi sel je tek masz kot. Nem olyan
ne héz ez!”

A ja vu ló ten den ci át mu ta tó jár -
vány ügyi ada tok azt mu tat ják, hogy
a la kos ság több sé ge be tart ja az
elôírásokat. Két cso port van, akik nél
min den fel hí vás, még a sza bályt
sértôk bün te té si té te lé nek fel eme lé se
is sü ket fü lek re ta lál, akik sem mi be
ve szik az egész ség ügyi dol go zók he -
ro i kus erôfeszítéseit és az or szág la -
kos sá gá nak több sé gét.

A chászidokról hos  szan szól tam,
de bár men  nyi re is bos  szan tó a vi sel -
ke dé sük, igaz ság ta lan len nék ve lük
szem ben, ha a tün te té sek
résztvevôirôl hall gat nék. Em lí tést ér -
de mel, hogy a tün te tés hul lám kez de -
tén több ség ben vol tak a jár vány ügyi
szi go rí tó in téz ke dé sek ha tá sá ra ne -
héz hely zet be ke rül tek. Azon ban na -
gyon ha mar a ra di ká lis bal ol dal
képviselôi ke re ked tek felül, akik
ural muk alá vet ték a te re pet, a szer -
ve zést és az irá nyí tást.

Ezek a ra di ká lis bal ol da li ak nem -
csak a két ség beeset ten küzdô egész -
ség ügyi dol go zó kat kö pik ar cul, ha -
nem Iz ra el pol gá ra i nak több sé gét is.
Ugyan is az iz ra e li tár sa da lom túl -
nyo mó több sé gé nek leghôbb vá gya,
hogy túl le gyen a jár vá nyon, és min -
den ere jét a tö rést szen ve dett gaz da -
sá gi hely ze té nek nor ma li zá lá sá ra
for dít has sa.

A tüntetôk vi sel ke dé sét szo-
cioökonómiai ös  sze té tel ük ma gya -
ráz za. Több sé gük ugyan is a felsô tíz -
ezer településeirôl, il let ve a jobb
kerületekbôl ér ke zik, és szá muk ra
nem je lent kü lö nö sebb anya gi meg -
ter he lést, ha a ka ran tén még el tart
né hány hó na pig.

A chászidokkal el len tét ben, akik
so ha nem kí ván tak részt ven ni és
nem is vet tek részt a „ci o nis ta ál lam”
éle té ben, a tüntetôk ma guk nak kö ve -
te lik az irá nyí tást is, hogy a „bir ka
tö me get” a he lyes irány ba te rel jék.

Leharblog

azt apá ik tól, nagy apá ik tól lát ták?
Mi ért zsú fo lód tak több ez ren egy
zárt he lyi ség be a kö zös ség
vezetôjével?

Per sze er re el len pél da ként fel le het
hoz ni, hogy a ka ran tén alatt vol tak
tün te té sek Je ru zsá lem ben, vol tak
fürdôzôk Tel-Aviv ten ger part ja i nál,
esküvôt is ren dez tek, és né hány kis -
vál lal ko zás is ki nyi tott, de végsô so -
ron ezek mind egyi ke egyé ni dön tés
ered mé nye. A chászidoknál mind ez
„hi va ta los” hát te ret ka pott az zal,
hogy az éle tük min den te rü le té re
egyéb ként is döntô be fo lyás sal bí ró
vezetôk fel szó lí tot ták hí ve i ket a jár -
vány ügyi ren del ke zé sek sem mi be vé -
te lé re.

To váb bi – jo gos – kér dés fel ve tés,
hogy va jon a chászid vezetôk nem
lát ják, hogy ez zel sa ját chászidjaik, a
jesivanövendékeik éle té vel ját sza -
nak, és végsô so ron az egész iz ra e li
tár sa dal mat ve szé lyez te tik? Va jon
nem ér tik, hogy amen  nyi ben nem
vesz nek részt a tár sa da lom
erôfeszítésében, be lát ha tó idôn be lül
Iz ra el a vál sá gon nem lesz túl?

A chászid tár sa da lom, amely Iz ra -
e len be lül egy mil lió-egy száz ezer fôt
szám lál, szá mos sok szí nû cso port ból
áll. Egy ki sebb ré szük tel je sen be il -
lesz ke dett az iz ra e li tár sa da lom ba,
így azt le het mon da ni, hogy ôk ket-
tôs iden ti tás sal ren del kez nek. A

cik kal, mert úgy vél te, hogy csak így le het ki -
men te ni a zsi dó sá got Né met or szág ból. 1933
nya rán a tel-avi vi ten ger par ton öl ték meg, és a
bûn tény a mai na pig meg ol dat lan. Arlozorov
öz ve gye ak ko ri ban fér je ci o nis ta po li ti kai el -
len fe le it vá dol ta a gyil kos ság gal, de a bí ró ság
nem bi zo nyí tot ta egy ér tel mû en a po li ti kai tá -
ma dás té nyét.

Ös  sze es kü vés-el mé le tek is nap vi lá got lát tak.
Az egyik sze rint a fél té keny Goebbels kül dött
merénylôket Pa lesz ti ná ba, mi u tán fel fe dez te
Mag da zsi dó szár ma zá sát és ro man ti kus
elôéletét Arlozorovval.

Mag da ko rai ci o nis ta kap cso la ta it min den -
kép pen ti tok ban kel lett tar ta ni, el vég re a
Goebbels csa lád a ná ci re zsim so kat rek lá mo -
zott ár ja min ta csa lád ja volt.

Láz ár György/Szombat
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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
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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

Pe di kûr-ma ni kûr! Vár juk ked ves
ven dé ge in ket a Lollo sza lon ban, a 1085

Bp., Gyu lai Pál ut ca 6. szám alatt. Be -
jelent ke zés: pe di kûr, láb ápo lás: 06-30-
210-3271; kéz ápo lás, ma ni kûr,
mûkörömépítés: 06-30-556-4696.

Szí nes és fe ke te-fe hér nyom ta tás,
má so lás, pla kát nyom ta tás, név jegy ké szí -
tés, dip lo ma kö tés, könyv nyom ta tás a
Mammut III. em. 312-es üz let ben és a
Ba log vár u. 1. alatt. Messinger Mik lós,
www.rcontact.hu, +36-20-934-9523.

Öröm mel ol vas tam az Új Élet
2020. ok tó ber 15-i szá má ban
Politzer Ta más Petôfi, Politzer,
Gyekiczki cím mel meg je lent írá sát.
Eh hez sze ret nék az aláb bi ak ban
né hány sze rény gon do la tot, in for -
má ci ót hoz zá ten ni.

A hat éve, száz egy esztendôsen el -
hunyt tu dós kál vi nis ta lel ki pász tor, a
du nán tú li re for má tus ság tör té ne ti
em lé ke i nek ha tal mas tár há za, a Pá -
pai Re for má tus Gyûj te mé nyek egyik
né hai je les gon do zó ja, Nádasdy La -
jos hos  szú mun kás sá ga alatt be ha tó -
an fog lal ko zott a nem zet láng lel kû
po é tá ja, Petôfi Sán dor éle té nek
1841-42-43-as pá pai vo nat ko zá sa i -
val. An no én is ne ki köszönhetôen
tud tam meg több, hal lat la nul ér de kes
pá pai petôfis rész le tet. Nádasdy pro -
fes  szor osz lat ta el azt az igen so ká ig
keringô tév hi tet, hogy a Petôfi ál tal
Pá pán írt Len ke sír ján cí mû vers ala -
nya, Hor váth Ist ván ügy véd ko rán
el hunyt Len ke ne vû le á nya Petôfi
Sán dor házitanítványa volt. Nem

Rend kí vü li
né met se gít ség 
a túlélôknek

Rend kí vü li tá mo ga tást kap hat nak a holokauszt túlélôi a né met ál lam tól a
ko ro na ví rus-vi lág jár vány mi att – ír ta né met la pok alap ján az MTI.

A holokauszttúlélôk fo ko zot tan ve szé lyez te tett cso por tot al kot nak, nem -
csak ma gas élet ko ruk mi att, ha nem azért is, mert a ná ci dik ta tú ra ide jén el -
szen ve dett ül döz te tés kö vet kez té ben so kan ele ve egész sé gi gon dok kal küsz -
köd nek.

Az új tí pu sú ko ro na ví rus (SARS-Cov-2) így kü lö nö sen sú lyo san fe nye ge ti
a soá túlélôit, Né met or szág pe dig a vi lág jár vány ide jén is vál lal ja tör té nel mi
felelôsségét a nem ze ti szo ci a lis ta re zsim jog sér té se i ért – kö zöl te a pénz ügy mi -
nisz té ri um.

A tár ca a Né met or szág gal Szem be ni Zsi dó Anya gi Kö ve te lé sek Kon fe ren -
ci á já val (Claims Conference) kö tött meg ál la po dá sa alap ján csak nem 600 mil -
lió eurót (220 mil li árd fo rint) kü lö nít el. Az alap ból két év alatt fe jen ként
2400 euró utal ha tó ki mind azok szá má ra, akik ed dig csak egy szer kap tak
rend kí vü li tá mo ga tást Né met or szág tól. A jo go sul tak szá mát 240 ezer re be -
csü lik.

Az Er zsé bet vá ro si Zsi dó Tör té ne ti
Tár meg hí vott ven dé ge, Tö rök And -
rás tör té nész, a Fortepan Ar chí vum
„ön kén tes me ne dzse re” ma gya rá za -
tok kal bôvített ve tí té sen mu ta tott be
az ar chí vum óri á si kin cses tá rá ból
szá mos unikális hely színt, ese ményt,
port ré kat a Csányi ut ca 5.-ben. R.
Ke le ti Éva, a Ház mun ka tár sa sze -
rint ez az elôadás iga zán ott hon van
e fa lak kö zött, ahol az ál lan dó ki ál lí -
tás a pes ti zsi dó ság hét köz nap ja i val
fog lal ko zik, a Fortepan Ar chí vum
ké pei pe dig rész ben errôl me sél nek.

Tö rök And rás el mond ta, hogy je -

len leg 134.633 fo tó áll a ku ta tók és
az érdeklôdôk ren del ke zé sé re online,
in gye ne sen, de fel hasz ná lás kor fon -
tos a for rás meg ne ve zé se. Szó esett a
Fortepan stáb já ról, zse ni á lis és meg -
szál lott vezetôjérôl, Ta más Mik lós -
ról és a mint egy tíz mun ka társ ról.

A ké pek ke let ke zé sé nek idôkerete
1900 és1990 kö zöt ti, de ko ráb bi a kat
is szí ve sen fo gad nak, vi szont késôb-
bi fel vé te lek re egyelôre nincs szük -
sé gük. A föld raj zi ha tá rok: Ma gyar -
or szág, Nagy-Ma gyar or szág,
Osztrák–Magyar Mo nar chia, s újab -
ban bôvült a kí ná lat az idôbeli ha tá -

To vább ra is igé nyel het nek ese -
ten kén ti (te hát nem ál lan dó) tá mo -
ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be te -
gek az aláb bi ak hoz:

NAP TÁR
No vem ber 6. pén tek Chesván 19. Gyer tya gyúj tás: 4.01

No vem ber 7. szom bat Chesván 20. Szom bat ki me ne te le: 5.06

No vem ber 13. pén tek Chesván 26. Gyer tya gyúj tás: 3.52

No vem ber 14. szom bat Chesván 27. Szom bat ki me ne te le: 4.58

Új hold hir de tés

A pes ti zsi dó ság a Fortepan Ar chí vum ké pe in
ro kon be lül ma gyar tu ris ták fo tó i val
bár hon nan.

Mint Tö rök And rás me sél te, lom -
ta la ní tás kor ki do bott ne ga tí vok és
fény ké pek gyûj té sé vel kezdôdött a
Fortepan tör té ne te. A szá zez re dik
kép ér de kes sé ge, hogy a raj ta lát ha tó
fér fi re a lá nya is mert rá.

Zsi dó ság a Fortepanon. Ma ga a
zsi dó ság cím ke 668 fel vé telt mu tat
meg. In nen elérhetô a hí res Ausch -
witz Al bum 172 fo tó val, és ide ke -
rült a szen ve dé lyes fo tós és zsidó-
mentô Carl Lutz 218 fel vé te le is.

A vetítôvásznon fel vil lant sok
egyéb mel lett a Pes ti Új ság an ti sze -
mi ta óri ás pla kát ja, egy 1890-es zsi -
na gó gai fel vé tel, a Do hány ut cai zsi -
na gó ga kar za ta, bár micva ese mény,
bol to sok, pi a ci fo tók.

Mi vel nem idôrendben, ha nem té -
ma kö rök sze rint mu tat ta be az
elôadó a ké pe ket, a cikk író is csak
ek ként tud ja vis  sza ad ni a lá tot ta kat.

– A moszk vai fôrabbi lá to ga tá sa a
Síp ut cá ban (1968)

– A kas sai gim ná zi um osz tály ké pe
– Kis ta nu ló szo ba, a reg ge li ima

szö ve ge a táb lán, a ta ní tó ma gya ráz
(1946)

– A kör nyék: Csányi ut ca (8 fo tó -
val), Pekáry-ház, Dob ut ca (1895 és
1936)

– Cipôüzem dol go zói (1947)
– Bölcsôdei kép, ami egy tûz eset

utá ni men tett fo tó (1952)
– Gyer mek di vat (1955)
– Kör út és Wes se lé nyi ut ca sa rok,

a Jó kai-ház ol dal fa lá val (1957)
– Tó ra ol va sás (1963)
– Or czy -ház (1912)
Zsi dó esküvôk a Fortepanon:
– Rumbach-zsinagóga, ci lin de res

vôlegény (1938)
– Neo lóg és or to dox há zas ság kö té -

sek (1946, 1948)
Újlipótváros:
– Palatinus-házak, Szent Ist ván

Park, Hollán Ernô ut cai pla ká tok és a
re for má tus temp lom, Bal zac ut cai
sar ki fû szer bolt, Dunapark Ká vé ház,
Sza mo vár eszp res  szó.

De nem is so rol ja to vább e cikk
író ja a fellelhetô ké pe ket, a ked ves
ol va só men jen fel a Fortepan Ar chí -
vum ol da lá ra, és a vá lasz tott cím szó
és cím sza vak be írá sá val ka lan doz -
zon kö zös múl tunk fo tói kö zött. S
aki nek ott hon ér de kes fel vé te lei van -
nak a múlt ból (1990-ig be zá ró lag),
küld je el bát ran a szerkesztôknek,
szkennelés után vis  sza kap ja.

gáljuli

A há zi ta ní tó Petôfi em lé ké re
Ta nul má nyok két hal ha tat lan pá pai
di ák ról: Petôfi Sán dor, Jó kai Mór
cí mû re mek ta nul mány kö tet is kö -
zölt. (Ez úton aján lom el ol va sás ra az
érdeklôdôk szí ves fi gyel mé be, az
interneten is elérhetô.) Ebbôl a
következô idé zet: Petôfi Pá pán
Politzer Ig ná cot ta ní tot ta! En nek
iga zo lá sát a pá pai fôiskola fel vé te li
köny vé ben ta lál juk meg. Az 1842/43.
is ko lai év re be íra tot tak kö zött ta lál -
juk Politzer Ig ná cot is, és ami szá -
munk ra döntô bi zo nyí ték, a ne ve mö -
gött ott áll, hogy „honn ta nult”. Kö -
zöl jük az ada to kat: „1842/3 is ko lai
év ben ok ta tó Stettner György igaz -
ga tó sá ga alatt. Szám: 18. – Hó nap
és nap: octobr. 28. Ta nu ló ne ve:
Politzer Ig nác. Ko ra: 10 év. Val lá sa:
Iz ra el. Szü le té si he lye: Pá pa, Veszp -
rém vm. Is ko lá ja: 2d nyelv. Hon nan
jött: honn ta nult. Attya, gyám ja vagy
gondviselôje: Láz ár. An nak lak he -
lye: Pá pa, Veszp rém vm. Állapotja:
kereskedô. Fi ze tett Fr. 2.”

A Politzer fiú te hát ott hon ké szült
el az I. osz tály anya gá ból az
1841/42. is ko lai év ben, hogy 1842
ôszén a má so dik osz tály ta nu ló ja le -
hes sen. Az az: há zi ta ní tó ra volt szük -
sé ge... Ez a há zi ta ní tó Petôfi Sán dor
volt. 

volt az, nem le he tett! A Pá pai Re for -
má tus Kol lé gi um föl vi lá go sult szel -
le mû pro fes  szo ra, Tarczy La jos – aki
„szim pa ti zán sa”, pat ro ná ló ja volt a
kü lönc for ma, so kat nélkülözô po é ta -
pa lán tá nak – be aján lot ta ír nok nak
Petôfit ke reszt ko má já hoz, Hor váth
ügy véd hez. En nek köszönhetôen a
diák-költô kisegítô ír no ki fel ada to -
kat lá tott el kosz tért és pár fo rint nyi
ha vi fi ze té sért. A he lyi em lé ke zet so -
ká ig úgy tar tot ta, hogy az ír no kos ko -
dá son túl még nevelôi, há zi ta ní tói
szol gá la to kat is el vég zett Horváthék
Len ke ne vû le ány gyer me ke mel lett.
Azon ban mind ezt Nádasdy La jos cá -
fol ta, ugyan is utá na né zett a csa lád
fe le ke zet sze rin ti, pá pai evan gé li kus
egy ház köz sé gi anya köny ve i nek, s
azok ból ha mar ki de rült szá má ra,
hogy Len ke 1841. má jus ele jén lát ta
meg a nap vi lá got, és saj nos alig egy
év múl va, 1842. már ci us ele jén már
el is hunyt. Te hát a ki csiny gyer mek -
nek in kább daj ká ra, mint há zi ta ní tó -
ra lett vol na szük sé ge. Petôfi
munkaadója-segítôje és an nak fe le -
sé ge irán ti tiszteletbôl, szeretetbôl,
részvétbôl, vi gasz ta lás ból ve tet te pa -
pír ra a Len ke sírjánt, mely egy igen
szép, meg ha tó köl te mény. No de
Nádasdy La jos nem hagy ta ám eny -
 nyi ben ezt a há-
zitanítóskodási
em lé ke zet-dol -
got!

Ma gam is ta -
p a s z  t a l  t a m ,
hogy Petôfi Sán -
dor pá pai tar tóz -
ko dá sa i nak idô-
rendjei, ese mé -
nyei a ránk ma -
radt em lé ke zé -
sek ben, for rá -
sok ban, iro dal -
mak ban saj nos
több eset ben
nem pon to sak,
ku szák; egyik-
má sik di ák-kor -
társ vis  sza em -
lé ke zé se csak 
hos  szas évek
múl tá val szü le tett, ki így, ki úgy em -
lé ke zett, s vol tak olya nok is, akik
igen csak ki szí ne zet ten ad tak köz re
ve le kap cso la tos rész le te ket. Sze rin -
tem az anyai ágon má sod-uno ka test -
vér Orlai Petrich So ma – a késôbbi
is mert és el is mert festômûvész – a
leg hi te le sebb pá pai Petôfi-történet-
mondó, bár né ha ôt ol vas va is föl-
vetôdhetnek kér dé sek. Min den eset re
a pá pai idôszakot ô az tán szin te tel je -
sen át él te Petôfivel; együtt la kott,
együtt ne ve tett, együtt bú sult ve le.
Orlai volt az, aki min dig elôször
szem be sült Petôfi prob lé má i val, ná la
csa pód tak le iga zán a gon dok, Petôfi
he lyett ô vál lal ta a pá pai lét fönn tar -
tás anya gi orosz lán rész ét, ô óv ta-se -
gí tet te – már amen  nyi re tud ta – a
job bá ra da cos, ma kacs, az is ko lai
sza bá lyok hoz igen csak ne héz ke sen
al kal maz ko dó ro kon fi út. Il  lyés Gyu -
la is meg ír ta ki vá ló Petôfi-
könyvében, hogy nagy vizs gát kel -
lett le ten nie ba rát ság ból, jellembôl,
és nem utol só sor ban türelembôl an -
nak, aki vel Petôfi vé gül ös  sze tu dott
me le ged ni. Jó kai Mór nak si ke rült.
Pá pán is mer ked tek meg, vál tak cim -
bo rák ká, in dul tak út nak. Tarczy ta ná -
ron, Orlain, Jó ka in túl azért más kol -
lé gis ták is pró bál tak Petôfi lét kö rül -
mé nye in ja ví ta ni; ki ru ha- és étel ado -
má nyok kal, ki né mi pénz ke re se ti
lehetôséggel. Egy kol lé gi u mi di ák -
tár sa, Parragh Gá bor, a késôbbi ne -
ves 48-as hi va tal nok és hon véd tiszt
ma ga he lyett sze rez te be egy idôs,
vak re for má tus pré di ká tor hoz, Tö rök
Pál hoz Pes ti Hír la pot föl ol vas ni,
ami ért cse ré be nap mint nap ebéd hez
jut ha tott. De Parragh volt az, aki
szin tén ma ga he lyett aján lot ta be
Petôfit há zi ta ní tó nak Politzer Láz ár -
hoz. A jó mó dú pá pai zsi dó
kereskedô tíz éves Ig nác ne vû fi á nak
ok ta tá sá ért ha von ta tíz vál tó fo rint fi -
zet ség ben ré sze sült. Mind eze ket
Nádasdy La jos bá csi tár ta a nyil vá -
nos ság elé az 1970-es évek ele jén
ké szült Petôfi-dolgozatában, me lyet
a Pá pai Re for má tus Gyûj te mé nyek
gon do zá sá ban 2001-ben meg je lent
„A ké nyes úr fi s a ron gyos ba ka” –

Tu do má sunk sze rint Politzer Ig nác
és csa lád ja a Pá pa, Bás tya ut ca 2.
szám alat ti ház ban la kott, kö rül be lül
ott, ahol ma nap ság a Ho tel Vil la
Classica ne vû szál lo da ma ga so dik.
Mind eze ket a csa lá dunk kal ré gi jó
kap cso la to kat ápo ló né hai Politzer
Sán dor – Sa nyi bá csi –, a Pá pa és
Kör nyé ke Zsi dó Kul tu rá lis Hagyo-
mányôrzô Egye sü let ko ráb bi vezetôje
is megerôsítette szá mom ra, ami kor A
ba ka di ák – „Petrovicsból Pá pán lett
Petôfi”, il let ve a Pá pai Petôfi Zseb -
könyv cí mû 2007-es és 2008-as kis
em lék kö te te im ös  sze ál lí tá sá ra ké szül -
tem. Mind egyik ben meg em lé kez tem
– Nádasdy La jos ra is hi vat koz va –
Petôfi Sán dor és Politzer Ig nác kap -
cso la tá ról, még hoz zá a Politzer-féle
há zat áb rá zo ló rajz kí sé re té ben, ame -
lyet a szin tén a kö zel múlt ban meg halt
kitûnô pá pai festô- és gra fi kus mû -
vész, Heitler Lász ló vagy kö zel öt év -
ti zed del ezelôtt ké szí tett az ak kor tájt
még meglévô épületrôl. Ak kor az zal a
meg jegy zés sel ad tam köz re, hogy ér -
de mes vol na egy szer egy em lék táb lát
el he lyez ni a ház he lyén. Pél dá ul
olyan föl irat tal, hogy: Itt állt az egy -
ko ri Politzer-féle ház, ahol 1841/42
kö rül Petôfi Sán dor házitanítós-
kodott. Petôfi ezen ta ní tós ko dá sá ról
mind a mai na pig igen csak ke ve sen
tud nak a he lyi ek kö zül, pe dig ez is
hoz zá tar to zik a nagy költô és Pá pa
kap cso la tá hoz; meg az tán az is, hogy
va ló já ban Pá pán „szü le tett”. Nem túl -
zás! Ezen du nán tú li kis vá ros ká ban
lett Petrovicsból Petôfi. Itt vet te föl a
Petôfi ne vet, itt ír ta le elsôként ezt az
új, vá lasz tott ne vet a Tol vaj hu szár cí -
mû köl te mé nye alatt 1842 jú ni u sá -
ban, a képzôtársulati ér dem könyv ben,
mely má ig meg van félt ve ôrzött erek -
lye ként a Du nán tú li Re for má tus Egy -
ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé -
nye i ben. Kö ze leg Petôfi Sán dor szü -
le té sé nek ke rek 200. év for du ló ja
(2023); jó vol na azt a pá pai
Petôfi–Politzer em lék táb lát ad dig ra
le lep lez ni...

Kerecsényi Zol tán
lo kál pat ri ó ta

Gyógy szer- és MRI-támogatás
– Át la gos nál drá gább gyógy sze -

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

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

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

Az egy ko ri pá pai, Bás tya ut ca 2. sz. alat ti Politzer-féle
ház, ahol Petôfi Sán dor há zi ta ní tó volt.

Heitler Lász ló gra fi ká ja (1972)
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A szerencse kovácsa
Ked ves felnôttek! Re mé lem, ágy ban vagy tok már, és köz vet le nül az

es ti ima után, meg fo gad va or szá gos Ce cí lia ta ná csát, fo gat mos ta tok a
száj masz kon ke resz tül és ke zet is mos ta tok – természetesen kesz tyû -
ben. Most hall gas sá tok meg az én me sé met, mely egy idôs zsi dó ember-
rôl szól, aki bár mi lyen meglepô, va la ha fi a tal volt. A me sém iga zi ta -
nul sá ga a vé gén jön, ezért kér lek, ol vas sá tok tü re lem mel, mert ahogy a
nép egy sze rû fi ai mond ják: gyor san mesélô regôsnek párt köz pont ban
a he lye.

Ez a mi zsi dó em be rünk egy sze gény vi dé ki csa lád ba szü le tett. Szü lei
csak an  nyi ra vol tak val lá so sak, hogy ros hásánákor és jom kippurkor
nagy ta ka rí tot ták a tisz ta szo bát, fel vet ték az érettségizô ru há ju kat, és
ké zen fog va a mi hôsünket, a két ün ne pen el men tek a zsi na gó gá ba. Ô
is azt örö köl te meg, hogy min de nütt jó, de a leg ros  szabb zsi dó nak len -
ni, és ezért még a ne vét is ma gya ro sí tot ta egy olyan szé pen csengôre,
amibôl a te le fon könyv ben is leg alább 10 ol dal van. Már serdülô ko rá -
ban igen nagy te het sé ge volt kéz mû ves mun kák hoz. Kü lö nö sen jól bánt
min den ne mes fém mel: ha be ko pog ta tott hoz zá va la ki há rom arany fog -
gal, hogy ab ból fül be va lót sze ret ne, ak kor ô azt egy hét alatt el is ké szí -
tet te. Bár mit vál lalt, gyû rût, fül be va lót, csak min dig azt is mé tel get te:
arany bor jút ne kér je nek tôle, mert az már egy szer a zsi dók nál nem
vált be.

Me sém hôse an  nyi pénzt gyûj tött ös  sze, hogy egy szer oda for dult szü -
le i hez, és mint a leg ki sebb egyet len gyer mek, így szólt: fati, muti, én vi -
lág gá me gyek!

És tet te, amint mondá, meg sem állt Amsz ter da mig, ahol az tán tö ké -
le tes re fej lesz tet te tu dá sát.

Ami kor már olyan gaz dag volt, mint Dá vid ki rály, ô nem föl det vett,
ha nem egy ék szer bolt há ló za tot. Mi kor min den adó ját le rót ta Is ten nek
és ki rály nak egy aránt, a boly gó zsi dó ter mé sze te to vább küld te. Va -
gyon ká ja volt ak ko ra, hogy meg sem állt a ten ge ren tú lig, a cso dá la tos
Ame ri ká ig. Mi vel hôsünk csu pán a ma gyart be szél te kö zép fo kon, nem
volt ne ki kön  nyû egy éven be lül dús gaz dag üz let lánc-tu laj do nos sá vál -
ni.

Van ne ki ná lunk, Bu da pes ten is egy or szá gos cim bo rá ja. Az a 90-es
évek tá ján azt mond ta: gye re ha za, ba rá tom, mert itt meg halt a nagy -
med ve, és olyan csu da vi lág jön, hogy kol bász ból lesz a ke rí tés, ami hez
már csak a te pén zed hi ány zik. No sza, fog ta ma gát a zsi dó em ber, és a
rend szer vál tás tá ján ha za jött a nagy pén zé vel együtt. Ment, men de gélt
a pes ti ôserdôben, és csak tá tot ta a szá ját – na nem bok ro kat és fá kat,
ha nem a na gyon csi csás, nyu ga ton lá tott üz le tek por tál ját néz ve. Itt is
meg is mé tel te te het sé ges mu tat vá nyát: ös  sze vá sá rolt egy pár tönk re me -
nés re ál ló bol tot, és fel vi rá goz tat ta azo kat. Ahogy ez egy jó me sé hez il -
lik, itt is ki fog ta a me se be li arany ha lat, ame lyik így szólt hoz zá: ha visz -
 sza dobsz, tel je sí tem kí ván sá go dat. És a mi em be rünk nek volt an  nyi
ma gá hoz va ló esze, hogy nem kí vánt mást, csak e-hi telt. Ez ak kor tájt
volt di vat, na gyon so kan vet tek ilyet föl, csak ke ve sen fi zet ték vis  sza.
Va la ki meg súg ta ne ki, hogy olyan idôk jön nek, ami kor a ki rály ság sze -
gény lesz, ezért ér de mes ab ba hagy ni az üz le te lést és át men ni a pénz -
ügyi szek tor ba.

A mi em be rünk föl vet te hét mér föl des csiz má ját, és át lé pett ve le a
pénz ügyi vi lág ba. Itt na gyon meg sza ladt ne ki, eh hez már nem kel lett
arany hal, sem ma ci, meg állt a sa ját lá bán mind ad dig, míg azt va la ki ki
nem rúg ta aló la. Szo mo rú na pok jöt tek itt er re a zsi dó em ber re. Zu -
hant-zu hant és meg sem állt a bí ró sá gig. Ott hos  sza san be szél tek min -
den fé le csûrt-csa vart szö ve get, ami nek ô a fe lét sem ér tet te, de mi vel
szé pen né zett, tár gya lá sa vé gén a bírónô így szólt: édes fi am, sze ren -
cséd, hogy öreg anyád nak szó lí tot tál, így csak fel füg gesz tett bör tönt
kapsz, és száz mil lió fo rin tot kell be fi zet ned a kincs tár ba. A mi em be -
rünk ezt már ér tet te, csak an  nyit kér de zett: mon da ná meg tisz telt
„juszticia”, hogy ki nél kell be fi zet ni itt a ház ban ezt a bün te tést, mert
vé let le nül van ná lam száz mil li ó nyi ap ró pénz.

Ma nap ság em be rünk új ra Ame ri ká ban él, ahol meg lá to gat ja ôt
idônként ez az or szá gos cim bo rá ja, és ilyen kor ná la ven dé ges ke dik.
Mos tan ra gyö nyö rû nagy ház ban la kik, ami ben – ahogy azt a fil mek -
ben le het lát ni – alul csak fo ga dó ter mek van nak, a há ló szo bák az eme -
le ten ta lál ha tók. Az övé hez 39 lépcsôfok ve zet föl, ép pen ezért mi kor
ar ra kér te ba rát ját, hogy kí sér je föl, még hoz zá tet te: el gon dol kod tam
azon, hogy ké ne épít tet nem egy há ló szo bát a föld szint re ar ra az idôre,
ha meg öreg szem.

A pes ti ven dég nek le esett az ál la, tud ni il lik a mi zsi dó em be rünk 90+
idôs. Ô azt vall ja, hogy mi u tán meg jár ta mind a mun ka szol gá lat, mind
a kon cent rá ci ós tá bor pok lát, ve le a Jó is ten úgy bá nik, ahogy ez meg
van ír va az életrôl szó ló me sé ben. Még pe dig azt te szi a Min den ha tó,
hogy a há bo rú ban el töl tött éve ket le von ja a ko rá ból, meg szo roz za 
néggyel, és an  nyi val hos  szabb ide ig él het. 

Az öreg foly tat ta: ter ve zek egy új üz let lán cot Portlandben, de a
kivitelezô ál tal kül dött ter vek nem tet sze nek, ezért hol nap oda re pü lök
és ma gam ve zé nye lem az épít ke zést, mert tu dod, hogy csak az van el in -
téz ve, amit az em ber ma ga csi nál.

Ek kor már el sza kadt a cér na a mi pes ti pol gá runk nál, és ki sza ladt a
szá ján a kér dés: mondd, és nem félsz at tól, hogy en  nyi idôs ko rod ban
ilyen mun ka tem pó mel lett meg ka pod a Covidot? A mi zsi dó em be rünk
ki csit el gon dol ko dott, majd en  nyit fe lelt: vedd tu do má sul, én bár ho va
me gyek, nem Covidot, ha nem kovedet ka pok. 

Itt a me sém vé ge,
húz zá tok a száj masz kot
a sze me tek elé be.
Gon dol ja tok el al vás kor
sok jó ra és szép re.
Ne ke rül je tek so ha lélegeztetôgépre!

A tör té net az 1940-es évek vé gén
ját szó dik. Em lé ke im sze rint volt né -
hány csellengô (snarer) a vá ros ban.
Ezek az em be rek nem tud ták, nem
vol tak ké pe sek az át élt tra u mák,
vesz te sé gek után új ra kez de ni az éle -
tet. Teng tek-leng tek a vá ros ban, és
né há nyan meg pró bál tak raj tuk se gí -
te ni. Ilye nek vol tak a deb re ce ni nô-
egylet tag jai is. Egy-két do log ban tá -
mo gat ták ôket: le gyen na pon ta egy -
szer me leg éte lük, gyûj töt tek szá -
muk ra ru hát, cipôt, né mi pénzt.
Anyám is részt vett eb ben. Két párt -
fo golt ja volt, akik min den nap pon to -
san 12-re jöt tek ebé del ni. Meg volt
szá muk ra te rít ve, a csa lád éte lét et -
ték ôk is. Anyám ilyen kor oda ült
mel lé jük, és be szél ge tett ve lük. 

Egyi kük, dr. Váradi úr, volt ügy -
véd, a há bo rú után tar gon cás hor dár -
ként mû kö dött. El vár ta, hogy dok tor
úr nak szó lít sák. Ha nem így tör tént,
be dü hö dött, le do bált min dent a tar -
gon cá ról és el ro hant. Né ha ô hoz ta
ha za anyám pi a ci be vá sár lá sát. Ron -
gyos ru há já ban be lé pett a la kás ba.
Ke zet mo sott, és ele gán san le ült az
asz tal hoz, aho va tel jes te rí té ket kért.
Ha nem jó hely re tet tem a vil lát vagy
a ka na lat, rám ki a bált. Az ebé det úgy
fo gad ta el, mint ha ô ten ne szí ves sé -
get az zal, hogy meg je lent ná lunk.
Kü lön ben ked ves és be szé des volt.
Tör té ne tei sze rint a há bo rú elôtt Hor -
thyval va dá szott, Beth len nel va cso -
rá zott, és be utaz ta a vi lá got. Min dig
ke zet csó kolt anyám nak, aki ezt pi -
ron kod va vet te tu do má sul.

A má sik ér de kes, ma gá ba for du ló,
szót lan kosz tos a MÛ VÉSZ ÚR volt:
ma gas, vé kony, arisz tok ra ti kus meg -
je le né sû, szo mo rú em ber. Sze mét
min dig a föld re sze gez te. Tü rel mes
de pres  szi ó ban vár ta, hogy tel je nek a
na pok. Nem akart, nem tu dott vál -
toz tat ni az éle tén. Ha ka pott va la mit,
az jó volt, ha nem, az is. Egész nap
jár ta a vá rost, és ma gá ban dú dol ga -
tott. Én, mint ta pin tat lan gye rek, pró -
bál tam fag gat ni. Né ha rám mor dult,
né ha meg si mo ga tott, né ha vá la szolt.
Így tud tuk meg, hogy va la ha ze nész
volt, de már 10 éve nem az. Nem éb -
redt fel a lel kem, mond ta, hal dok ló
lé lek kel ze nél ni nem le het. Ami kor
meg ér ke zett hoz zánk, halk ke zi csó -
ko lom mal kö szönt, le ült az asz tal -
hoz, és ott lé te alatt nem szó lalt meg,
csak né ha né zett föl anyám ra bá na tos
sze mek kel. Ve le haj lan dó volt né -
hány szót vál ta ni, ami kor dr. Váradi
úr szó fo lya ma rö vid idôre meg sza -
kadt.

A nôegylet nagy év zá ró prog ram ra
ké szült. 

Ap ró sá gok (?)
Vir tu á lis val lá si vi lág

A jár vány egyik po zi tív já ru lé ka a vi lág há ló ra ke rü lés fel gyor su lá sa. Ta nu -
lás, ima, vi ta órák, Zoom alig ha len ne ilyen el ter jedt pandémia nél kül. De 
jó-e ez ne künk? Kap cso lat tar tás ra fel tét le nül. Is ten tisz te let re ke vés bé. Zsi na -
gó gá ink el en ged he tet len ré sze a zsi na to lás, az az a be szél ge tés. Egy zsinibe
betérô ide gen ne he zen tud ja el dön te ni, ott be szél ge tés köz ben imád koz nak,
vagy imád ko zás köz ben be szél get nek. Ez van! Il let ve ez nincs nap ja ink ban.
Ma rad a mo ni tor, ami re rá me re dünk, ke res sük a töb bi e ket, fi gye lünk a rab bi -
ra, kán tor ra, akik meg mond ják, mi kép pen tud juk le né mí ta ni ma gun kat stb.

Ta nul ság: nincs temp lo mi han gu lat a mo ni to ron, még ak kor sem, ha a funk -
ci o ná ri us egy üres zsi na gó gá ból szól hoz zánk, il let ve az Örök ké va ló hoz.

Az iga zi áhí tat nak an  nyi!

Em lé ke zés az ima könyv re
Kez det ben volt, pon to sab ban vala a Schlesinger Jozs. ál tal ki adott Schön-

fordítású ima könyv. Meg sár gult, ron gyos szé lû – az ere de ti. Az ORZSE né -
hány éve meg je len tet te fak szi mi lé ben, de mi vel má sok is ki ad tak ima köny ve -
ket, így ezt már, mint va la mi ko ri egyet lent, nem fe nye ge ti az el hasz ná ló dás
ve szé lye.

De a töb bit sem. Mert hét köz na pon ként töb ben mo bil ról imád koz nak. A ré -
gi köny vek ben még vol tak ce ru zá val írt be jegy zé sek ôseinktôl. Ha eze ket el -
ol vas tuk, már meg kezd het tük az ima szel le mé ben va ló el me rü lést. A mo bi lon
a térerô, a fe szült ség, az ak ku ál la po ta az, ami a ré gi be írá so kat pót lan dó, le -
kö ti a fi gyel met.

Az iga zi áhí tat nak an  nyi!
Kar dos Pé ter

...és ide je van a ne ve tés nek Shaw nyom ta tott meg hí vót ka pott
egyik hölgyismerôsétôl, akit kü lö nö -
seb ben nem ked velt.

A szö veg így szólt: „La dy X. Y. csü -
tör tö kön öt és hat óra kö zött ott hon
te á zik.”

Az író vis  sza küld te a meg hí vót, a
nyom ta tott szö veg alá ezt ír va: 
„Ge or ge Bernard Shaw szin tén.”

Wag ner el ne vet te ma gát.
– Már sok olyan le ve let kap tam,

ame lyet az író ja el fe lej tett alá ír ni, de
ez az elsô, amely ben csak az alá írás
sze re pel.

***

Wag nert so kan bí rál ták, tá mad ták
éle té ben. Egy íz ben ép pen tár sa ság
volt ná la, ami kor a pos tás egy le ve let
ho zott. A zeneszerzô fel nyi tot ta, s a
pa pír la pon mind ös  sze egyet len szó
állt: „Hü lye”.

Ze ne te rá pia
Dé li 12 óra kor a MÛ VÉSZ ÚR

pon to san meg je lent, dr. Váradi úr ké -
sett. Anyám mo so lyog va le ült mel lé
az asz tal hoz.

– MÛ VÉSZ ÚR, te gyen meg ne -
kem va la mit! A nôegylet jó té kony sá -
gi év zá ró ren dez vény re ké szül. Sze -
ret ném, ha ön is fel lép ne. Az a hír
jár ja, hogy ön ki vá ló ze nész. Itt az
ide je, hogy új ra kezd je.

– Ró zsi ka, tud ja, hogy ha ön kér
va la mi re, kép te len va gyok ne met
mon da ni. De 10 éve nem volt hang -
szer a ke zem ben. 

– Van idô a gya kor lás ra, és szer -
zünk hang szert, fellépôruhát és min -
dent, ami kell.

És ek kor jött a meg le pe tés!
– Ró zsi ka! Va la mi kor hang szer vir -

tu óz vol tam. Szin te min den fú vós
hang sze ren ját szot tam. Most azon -

oda ké szí tett fo gas ra. Las san le húz ta
bôrkesztyûit, és a szín pad kö ze pé re
lé pett. Min dig föld re nézô sze mét
las san a kö zön ség fe lé for dí tot ta, és
fej bic cen tés sel kö szön töt te a pub li -
ku mot. Hó do lói, a nôegylet höl gyei
tap sol ni kezd tek.

Szo mo rú, me rev ar ca las san el lá -
gyult, szem be né zett a kö zön ség gel,
és en  nyit mon dott:

– Men dels sohn.
Szá já hoz il lesz tet te a hang szert.

Az elsô hang si kít va, sír va szó lalt
meg. A halk zson gás, sut to gás meg -
szûnt a te rem ben. Az em be rek fi -
gyel me a ze nész fe lé for dult. Be lé jük
ha sí tott a me ló dia. Hoz zá juk szólt,
nem le he tett nem oda fi gyel ni. Mint -
ha egy kon cert ze ne kar szólt vol na,
úgy vib rál tak a han gok, a dal la mok.
Elôször csak a mes ter ke zei mo zog -

ban a Don nál el fa gyott ke ze im mel
csak egy száj har mo ni kán mer nék
eset leg ját sza ni. Ha le het ne sze rez ni
egy jó minôségû száj har mo ni kát, az -
zal meg pró bál nék gya ko rol ni, hát ha
megy még.

Si ke rült hang szert köl csön kap ni a
ze ne is ko lá tól. Min den dél ben meg -
kér dez te anyám, hogy gya ko rol-e, s
ô fej bic cen tés sel vá la szolt.

Ami kor a nôegylet tag jai (jó né há -
nyan há bo rús öz ve gyek) meg tud ták
a hírt, lel ke sen el kezd ték ös  sze gyûj -
te ni a megfelelô fellépôruházatot. A
há bo rú ban meg halt fér jek öl tö zé kei
elôkerültek a szekrényekbôl, meg-
volt min den, ami kell.

El ér ke zett a nagy nap. A MÛ -
VÉSZ ÚR a mû sor má so dik ré szé -
ben lé pett fel, mint fô, zá ró mû sor -
szám. Csak an  nyit kért, hogy egy fo -
gas áll jon a szín pa don. 

Vég re be je len tet ték, hogy kö vet ke -
zik egy cso dá la tos ze nész, aki 10
évig nem ját szott a hang sze rén, de
most a nôegylet höl gye i nek ké ré sé re
el jött fel lép ni. Kí ván csi an vár juk!

A kö zön ség so ra i ból elôlépett a
MÛ VÉSZ ÚR, fel ment a szín pad ra.
Le vet te hal szál kás ka bát ját, ele gáns
nyúlszôr ka lap ját, és fel akasz tot ta az

tak, majd me rev tar tá sa el la zult, rin -
ga tóz ni kez dett a ze ne üte mé re.
Egész lé nyé vel ját szott a hang sze ren.
Szin te hip no ti zál ta az em be re ket.
Csak rá tud tak fi gyel ni. Akik még
so ha nem vol tak klas  szi kus ze nei
kon cer ten, azok is meg ba bo náz va,
el va rá zsol va vál tak eg  gyé a han gok -
kal. A va rázs lat foly ta tó dott 40 per -
cen ke resz tül. Ahogy a ze ne han gu -
la ta vál to zott: vi dám – csen des –
szo mo rú, úgy vál to zott a kö zön ség
köz ér ze te. El hang zott az utol só szám
is. A mes ter le en ged te a kar ját, és fi -
gyel te az em be re ket. A kö zön ség
las san ocsú dott fel. A ter met betöltô
han gok meg szûn tek, ôk pe dig
meglepôdtek a csendtôl. Vis  sza csöp -
pen tek a va ló ság ba, meg ér tet ték,
hogy va la mi befejezôdött, hogy kü -
lön le ges él mény volt. Vi szo noz ni
akar ták, amit kap tak, áll va tap sol tak.
A mes ter für dött a taps vi har ban.
Jobb ra-bal ra for dul va meg ha jolt. El -
in dult a szín pa don lévô fo gas fe lé.
Mint va la mi záróprodukció, el kez -
dett las san öl töz ni. Ele gáns szmo -
king já ra fel vet te hal szál kás ka bát ját,
sá lját kö rül te ker te a nya kán.
Bôrkesztyûjét mód sze re sen ke zé re
húz ta, fel tet te ele gáns ka lap ját, majd
le sé tált a szín pa di lépcsôn. Vé gig vo -
nult a so rok kö zött. Meg állt anyám
elôtt, meg ha jolt. Ke zet csó kolt.

– Kö szö nöm, Ró zsi ka.
Apám fészkelôdött a szé ké ben. A

höl gyek nagy ré sze irigy ked ve szisz -
 szent fel. Ez után el sé tált a te rem hát -
só aj ta já ig, ott meg ha jolt, majd tá vo -
zott.

Egy per cig né ma csend volt, majd
a szervezô höl gyek utánasiettek az
aján dé kok kal, pénz zel.

Nem volt se hol, el tûnt az es té ben.
Más nap Katz bá csi, a kán tor már

úgy me sél te a tör té ne tet, hogy sze -
rin te a Mes si ás tett lá to ga tást Deb re -
cen ben.

Ahasvírus
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