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Legyen világosság!
A világteremtés Isten parancsával kezdôdött: Legyen világosság!
Chanukka fénye is hirdeti: Legyen világosság!
Milyen szép gondolat, még ha ez nem is mindig világos!
Történt ugyanis egyszer Máramarosszigeten, hogy az akkor regnáló

Chanania Yom Tov Lipa Teitelbaum városi fôrabbi nem volt kimondottan
békés kapcsolatban a hitközségi elnökkel... Igaz, a hitközségi elnök kegyetle-
nül rossz ember hírében állt, és épp elég borsot tört a rabbi és még mások orra
alá. Jött a chanukka ünnepe, a fôrabbi vett maga mellé néhány városi rabbit,
és felkereste a rásekolt (hitközségi elnök), hogy szép ünnepet kívánjon...
Amikor ez megtörtént, a rabbi megáldotta az elnököt, és indult vissza közös-
ségébe. Erre az elnök visszatartotta Teitelbaum rabbit, és miután kettesben
maradtak, ezt mondta: „Miért gondolja, tisztelt rabbi úr, hogy olyan idióta
vagyok, ahogy azt maga és a többi zsidó állítja rólam? Tudom, nem sok jót
kaptak tôlem. Ha pénzt kértek, elutasítottam, ha segítséget kértek, megtagad-
tam. Jól tudom, most is kényszerbôl jött rabbitársaival és áldott meg engem.
Biztosan tudom, szívükben utálnak mind, és az ellenkezôjét kívánják nekem.
Ez a zsidó fifika! Tudja, még a bibliai József is a fáraó életére esküdött, mint-
ha olyan fontos lenne neki, holott...Egy szó, mint száz! A többi rabbin nem is
csodálkozom. De maga, akit igaz embernek tartanak, hogyan áldhatott meg,
miként kívánhatott jót nekem a Fény ünnepén, miközben…

Isten ôrizz – szólalt meg a fôrabbi –, Isten ôrizz! Az áldás és a jókívánság,
amit mondtam, és amire rabbitársaim áment mondtak, igaz és szívbôl jövô
volt! Hiszen mi jelenthet még nagyobb boldogságot az elnök úrnak?
Kétségtelenül az, ha elôléptetnék, mint egykor Józsefet! Ha kineveznék pél-
dául az európai zsidók elnökévé, majd késôbb a zsidó világszervezet kor-
mányzójává. Vagy – legyen jó órában – mit tudom én még mivé! Ebben az
esetben viszont biztosan el kellene hagynia Máramarosszigetet... és ezt – és
erre meg mernék esküdni – nemcsak én, nemcsak a többi rabbi, állítom, az
egész város szívbôl kívánja elnök úrnak! 

Szerdócz J. Ervin fôrabbi

A hi te ink
Egy más mel lett

a sok hit jól el fér.
Bár csak így len ne!

Mind egy, ki nek hi szel
s mind egy, mi ben hi szel
vég te len vagy vé ges a tér

egy más mel lett a sok hit el fér
re mény: sok jó hit együtt meg fér

bár a hit sor sok lán ca hos  szú kör so ros
de aki ki áll, az azon nal más hely re be so rol

van, ki hitébôl ki tér, van, kit von za nak, ô be tér
van, aki nem hisz, a hí vó szót mes  szi re el ke rü li, ki tér

akad, ki út já ról las san le tér, van, ki más ho vá gyor san át tér
van, aki hos  szú uta zás, té vely gés, szü net után meg tér, vis  sza tér

ám a hi tet len is hisz, hi szi, hogy az él te egy sze ri, s vég le ges lesz a vég
be tér s ki tér, át tér s meg tér, le tér, el tér és vis  sza tér, bár ki bé ké ben meg fér.
So ha ne le gyen olyan cre do ezért, hogy csak az én hi tem, val lá som az iga zi

erény!
Lefkovics Pé ter

A gyer tya gyúj tás sza bá lyai
Chanukka ün ne pe kiszlév hó 25-én

(idén de cem ber 18-án) kezdôdik, és
nyolc na pig tart. An nak a gyôzelem-
nek ál lít em lé ket, ame lyet a
mákkábeusok há rom évig tar tó sza -
bad ság harc után arat tak az Iz ra elt el -
fog la ló szí ri ai gö rö gök fö lött, és
legyôzték a gö rö gök hel le nis ta zsi dó
tá mo ga tó it is, akik vál toz ta tá so kat
akar tak be ve zet ni a zsi dó val lás gya -
kor lat ban. A harc i. e. 165-ben a Je ru -
zsá le mi Temp lom vis  sza fog la lá sá val
ért vé get. A gyôzelemmel hely re állt

Ta nul má nyi lá to ga tás a Csörsz ut cai
or to dox temetôben

Iga zán iz gal mas él mény nek le het tek ré sze sei azok a közösségszervezô
és judaisztika sza kos hall ga tók, akik el lá to gat tak Bu dán, a Csörsz ut cá -
ban ta lál ha tó or to dox zsi dó temetôbe. Az ide gen ve ze tést a té ma egyik ha -
zai szakértôje és ku ta tó ja, dr. Bá nyai Vik tó ria tar tot ta.

A sé ta ele jén a Tanárnô ar ra kér te a résztvevôket, hogy sé tál ja nak, néz ze nek
szét a temetôben, gyûjt se nek be nyo má so kat, mielôtt be le kez de ne az
elôadásába. Kö rül be lül tíz perc sé ta és nézelôdés után is mét ös  sze gyûl tünk
kö rü löt te, és fel tet te a kér dést, hogy mi lyen ér de kes sé gek re fi gyel tünk fel a
temetô el ren de zé sét, a sír kö ve ket vizs gál va.

Sok fon tos meg fi gye lés szü le tett: a sí rok a temetôt el vá lasz tó jár da men tén fér -
fi és nôi te met ke zé si ol dal -
ra osz la nak szét; a sír kö ve -
ken nem lát ha tók la tin be -
tûk és arab szá mok, ki zá ró -
lag hé ber be tûk; a sír fel -
irat ok igen hos  szú szö ve -
ge ket tar tal maz nak, jó val
töb bet, mint egy név, szü -
le té si és ha lá lo zá si dá tum.

Idegenvezetônk ez után
na gyon ér de kes és el mé -
lyült elôadást tar tott,
kezd ve a temetô lét re jöt -
té vel az 1880-as évek ben,
ami el vá laszt ha tat la nul
ös  sze fo nó dott né hány ott
nyug vó ala pí tó sze mé lyes tör té ne té vel is. Meg tud tuk to váb bá, mi az oka an -
nak, hogy a ko ra be li vi dé ki or to dox kö zös sé gek hez ké pest is igen me rev te -
met ke zé si szo ká sok jel lem zik a Csörsz ut cai temetôt, amely nek ta lán leg-
jellemzôbb vo ná sa a la tin be tûk és arab szá mok tel jes hi á nya a sír kö ve ken.

Meg is mer het tük egy-egy hos  szú sír fel irat for dí tá sát, üze ne tét és nyel vi-sti -
lisz ti kai je gye it: az ak rosz ti chon sze re pét, a kezdô- és zá ró for mu lák, rö vi dí té -
sek je len té sét. A fel irat ok ból sok szor ki bon ta ko zott az ott nyug vó sze mé lyi -
sé ge, tet tei, és még né mi csa lád tör té net is, hi szen a leg több fel irat ha gyo má -
nyo san meg örö kí ti az el hunyt hé ber ne vét is.

A ko ra be li kö zös ség meg ha tá ro zó alak ja in (az óbu dai Freudiger csa lád tag -
jai, Reich Koppel fôrabbi) túl saj nos szo mo rú ese mé nyek re emlékeztetô sír -
kö vek kel is ta lál koz hat tunk: a Ma ros ut cai kór ház ban a nyi la sok ál tal el kö ve -
tett vé reng zés ál do za ta i nak és a tiszaeszlári vér vád egyik vád lott já nak,
Schwarz Sa la mon nak a nyug he lye is itt ta lál ha tó.

Úgy gon do lom, hogy a no vem be ri hi deg el le né re meg je lent mint egy har -
minc résztvevô tar tal mas va sár nap dél után ré sze se le he tett.

Kö szö net a szervezôknek és dr. Bá nyai Vik tó ri á nak!
La ka tos Zsolt

judaisztika BA I. év fo lyam
A cikk az or-zse.hu ol da lon je lent meg.

Chanukka

Iz ra el szu ve re ni tá sa is. Chanukka azt
je len ti: fel ava tás, s ar ra utal, hogy új -
ra Is ten ol tal má ba aján lot ták a Temp -
lo mot, ame lyet a po gány bál vá nyok
és prak ti kák be szen  nyez tek.

Chanukkakor sza bad dol goz ni.
A leg fon to sabb val lá si szer tar tás

az, hogy min den es te meg gyújt juk a
chanukkai menóra láng ját.

A chanukkai menóra nyolc ka rú
kan de lá ber, ame lyen kü lön he lye
van az ún. szol ga láng nak. A ka rok
le het nek gyer tya tar tó ként vagy
viaszmécstartóként ki ké pez ve. A
lán go kat a szol gá val gyújt juk meg:
ezt sámásnak hív ják. A gyúj tás után
– ég ve – vis  sza tes  szük a he lyé re.

Chanukka láng ja it nap nyug ta után
amint le het, meg kell gyúj ta ni.

Az égô szol ga gyer tyát kéz ben tart -
va, a következô két ál dást mond juk:

(Báruch Átá Ádonáj Elohénu
Melech HáOlám áser kid’sánu
b’micvotáv v’civánu l’hádlik nér sel
chanukka.)

„Ál dott légy Te, Örök ké va ló Is te -
nünk, a Vi lág Ki rá lya, ki meg szen -
telt min ket pa ran cso la ta i val, s meg -
hagy ta, hogy gyújt sunk chanukkára
lán got!”

(Báruch Átá Ádonáj Elohénu
Melech HáOlám seászá niszim
láávoténu bájámim háhém báz’mán
háze.)

„Ál dott légy Te, Örök ké va ló Is te -
nünk, a Vi lág Ki rá lya, ki cso dá kat
mû velt atyá ink ide jén, az ak ko ri idôk
ezen nap ja i ban.”

Az elsô es tén egy har ma dik ál dást
is mon dunk, a sehechejánut.

Az elsô es tén egy lán got gyúj tunk,
a menórával szem közt áll va a jobb

A je ru zsá le mi Szen tély ma kett je

ke zünk felôli szé len. A má so dik es -
tén kettôt gyúj tunk, és min den es te
eg  gyel töb bet, míg a nyol ca di kon az
ös  szes láng nem ég.

Min den es te bal ról tes  szük hoz zá
az új gyer tyát a töb bi hez, és bal ról
jobb ra ha la dunk a gyúj tás sal.

A menóra láng já nak meg gyúj tá sa
után foly tat hat juk az imád ko zást,
vagy ki ke res he tünk az imakönyvbôl
da lo kat is, ame lye ket a csa lád kö zö -
sen éne kel.

A chanukkai menóra láng ját nem
sza bad gya kor la ti cél ra – ol va sás ra,
vi lá gí tás ra, ci ga ret ta gyúj tás ra stb. –

hasz nál ni. A szol ga gyer tya, a sámás
ar ra va ló, hogy ha szük sé ges, en nek
láng ját hasz nál has suk.

A menórát az ab lak kö ze lé ben kell
meg gyúj ta ni, hogy kívülrôl lát ni le -
hes sen, ez ál tal nyil vá no san hir des se
chanukka cso dá ját.

Szép do log, ha a csa lád min den
tag já nak van sa ját menórája, és min -
den ki gyújt hat chanukkai fényt. Ha
ez nem le het sé ges, a csa lád tag ok fel -
vált va gyújt sa nak!

Az as  szony az egész csa lád szá má -
ra meg gyújt hat ja a lán go kat.

Pén te ken es te a menóra láng ját a
szom ba ti gyer tyák nál elôbb kell
meg gyúj ta ni, ak kor is, ha még nem
ment le a nap. Szom ba ton es te a
hávdálá után gyújt ha tunk lán got a
menórában.

Újabb ke le tû szo kás a gye re kek -
nek pénzt – chanukkageltet – és
aján dé ko kat ad ni.

Az is ten tisz te let rend jé be chanuk-
ka he té ben be ik tat juk a Hállélt, va la -
mint az Ál hániszim há la imát, ame -
lyet a gyôzelmek és cso dák em lé ké -
re mon dunk. Ez utób bit csa tol juk az
ét ke zés utá ni há la imá hoz is.

Az ün nep tör té ne te
A chanukka a zsi dó val lás nak

nyolc na pig tar tó ün ne pe. Egy tör té -
nel mi ese ményt ün ne pe lünk meg
ilyen kor. Még pe dig egy csa ta em lé -
két, ami kor több mint két ezer év vel
ezelôtt egy ma rok nyi lá za dó csa pat
gyôzelmet ara tott az el nyo mó gö rö -
gök el len. A gyôzelem azért volt
fon tos, mert a val lá si és kul tu rá lis
örök sé gün ket véd ték meg ez zel. A
chanukka új já ava tást je lent, és az ün -
nep szim bó lu mai és szo ká sai ar ra
em lé kez te tik az ünneplôket, ne tér je -
nek el a hitüktôl, ha nem éven te újít -
sák fel azt.

A tör té net a Mákkábeusok má so -
dik köny vé ben ta lál ha tó.

A szo ká sos üd vöz let, chág számé-
ách azt je len ti, bol dog ün ne pe ket.

Az ün nep min dig késô ôsszel vagy
ko ra té len van, no vem ber vé gén
vagy de cem ber ben. Évrôl év re vál to -
zik a dá tum, ugyan is az ôsi zsi dó ka -
len dá ri um a nap és a hold cik lu sa it
kö ve ti. A dá tum min dig ugyan az,
csak a vi lá gi nap tár ban vál to zik.

Idôszámításunk elôtt 167-ben Iz ra -
el gö rög ura lom alatt volt, és a gö rög
hely ha tó ság ok sok zsi dó szo kást be -
til tot tak. A je ru zsá le mi nagy temp lo -
mot el fog lal ták, és a gö rög is te nek -
nek ál lí tot tak fel szen té lye ket ben ne.

Rö vi de sen for ra da lom tört ki, ami -
nek a vezetôje Mátitjáhu volt. Ne ki
öt fia is volt, az egyik fia, Juda, a
Mákkábeus (Juda Mákkábi) vet te át
a ha dak ve ze té sét. Ez után a követôit
is mákkábeusoknak hív ták, ami ka la -
pá cso so kat je lent. Juda na gyon
ügyes ve zér volt, és egy sor ke mény
csa ta után, amit a gö rög ki rály erôs
csa pa tai el len kel lett vív ja nak, si ke -
rült vis  sza fog lal ni uk a Moria he gyén
ál ló je ru zsá le mi Szent Temp lo mot. A
gyôzelemmel hely re állt Iz ra el szu ve -
re ni tá sa is. A chanukka azt je len ti,
fel ava tás, s ar ra utal, hogy új ra Is ten
ol tal má ba aján lot ták a Temp lo mot,
ame lyet a po gány bál vá nyok és prak -
ti kák be szen  nyez tek.

I. e. 165-ben, kiszlév hó nap 25.
nap ján fog lal ták vis  sza a csa pa tok a
Temp lo mot a görögöktôl, és azon nal
fel sze ret ték vol na szen tel ni. Az
egyik leg fon to sabb tar to zék az
örök mé cses volt, de csak egyet len
nap ra va ló ola jat ta lál tak hoz zá egy
sa rok ban. Azon nal ki ad ták a ké rel -
met, hogy ho zas sa nak fris sen pré -
selt ola jat, de a friss olaj csak nyolc
nap múl va ér ke zett meg. En nek el -
le né re az újon nan fel szen telt örök -
mé cses vé gig égett a nyolc na pon
át, hi á ba csak egy nap ra va ló olaj
volt ben ne! 

A gye re kek ilyen kor egy spe ci á li san
er re az ün nep re jellemzô tár sas já té kot
ját sza nak egy pör get  tyû vel, amit tren-
derlinek hív nak. Négy, la pos ol da la
van, min den ol da lon egy hé ber be tû -
vel, ame lyek a következô mon dás elsô
be tûi: Nagy Cso da Tör tént Ott.

Mit eszünk?
Az ét ke zés kor olaj ban sült dol go -

kat il lik tá lal ni, ami szin tén a cso dá -
ra em lé kez te ti az ünneplôket. A leg -
gya ko ribb ha gyo má nyos étek a
látke, az az bur go nya ér me. De a fánk
is szí ve sen lá tott ven dég. 

A látke re cept je:
A látkék kis bur go nya ér mék, olaj -

ban sü tik ôket a cso dás temp lo mi
olaj mé cses em lé ké re, ami nyolc na -
pig égett a je ru zsá le mi szen tély fel -
ava tá sa kor.

Hoz zá va lók: egy ki ló bur go nya,
hagy ma, ká vés ka nál só, evôkanál
liszt, to jás (2-3 ká vés ka nál snid ling
vagy zöld hagy ma – nem fon tos).

Há mozd meg, mosd jól meg, és re -
szeld le egy na gyobb lyu kú reszelô-
vel a bur go nyát. Jól csa vard ki, hogy
mi nél ke ve sebb ned ves ség ma rad jon
ben ne, és ak kor ke verd ös  sze a töb bi
hoz zá va ló val.

Te gyél egy serpenyôbe ola jat,
hogy úgy fél ujj nyi ma ga san le gyen
ben ne. Ezt he vítsd fel jó for ró ra, és a
mas  szá ból rak jál be le ka na lan ként
egy for ma ada go kat. La pítsd ôket
szét, hogy szép ke rek ér mék le gye -
nek. Ami kor egyik ol da luk meg sült,
for dítsd meg ôket, hogy a má sik ol -
da luk és szé pen meg pi rul jon. Pa pír -
szal vé ták kal bé lelt tá nyér ra szedd ki
ôket.

Kar dos Pé ter H. H. Donin nyo mán

Fo tó: Pánya No é mi 
har mad éves közösségszervezô hall ga tó
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A Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség
Köz ala pít vány (Mazsök) meg hir -
det te pá lyá za ti for rá sa it, ame lye ket
egy részt 2023-ban meg va ló sí tan dó
pro jek tek re, más részt 2023-as szer -
ve ze ti mû kö dé si tá mo ga tás ra ítél -
nek oda. A mû kö dé si tá mo ga tá sok -
ra ös  sze sen 95 mil lió fo rint áll ren -
del ke zés re, míg a pro jekt pá lyá za -
tok ke ret ös  sze ge 45 mil lió fo rint.

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség
Köz ala pít vány hoz a ki írás sze rint
ma gyar or szá gi zsi dó szer ve ze tek
2023-as mû kö dé si költ sé ge i nek tá -
mo ga tá sá ra pá lyáz hat min den olyan
ma gyar or szá gi be jegy zé sû zsi dó
szer ve zet, amely meg fe lel a
következô fel té te lek nek:

– egye sü le ti, szö vet sé gi vagy ala -
pít vá nyi for má ban mû kö dik (egy ház
és egy há zi szer ve zet nem pá lyáz hat);

– iga zol ja, hogy 2022. ja nu ár 1.
nap ja elôtt jogerôsen nyil ván tar tás ba
vet ték;

– amen  nyi ben a pá lyá zó ed dig
még nem ré sze sült mû kö dé si tá mo -
ga tás ban, leg alább két zsi dó szer ve -
zet aján lá sát kell mel lé kel nie.

A pá lyáz ha tó tá mo ga tás ma xi má -
lis ös  sze ge 6 mil lió fo rint, a ren del -
ke zés re ál ló for rás ös  sze sen 95 mil -
lió fo rint.

Mint ar ról ko ráb ban be szá mol -
tunk: szep tem ber 15-én át ad ták a
Mazsihisz Sze re tet kór há zá nak fel -
újí tott épü let szár nyát. A mun ka
azon ban szin te azon nal foly ta tó -
dott to vább: szep tem ber 19-én
elkezdôdött a lé te sít mény át ala kí -
tá sá nak IV. üte me, a mun ká la tok
vár ha tó an 2024 ta va szán fejezôd-
nek be, ad dig ra tel je sen meg újul a
240 ágyas kór ház. A Sze re tet kór -
ház Facebook-oldala ar ról adott
hírt: a ki vi te le zés az elôre meg ha -
tá ro zott ter vek sze rint ha lad.

„Az idôjárás is ke gyes hoz zánk,
ami az építôiparban elég kü lön le ges
hely zet. Ha la dunk a ter vek sze rint!”

MEG HÍ VÓ
Chanukka az 5783. esztendôben

Gerô Ju dit és Reich Ta más sze re tet tel és tisz te let tel meg hív ja Önt és
min den érdeklôdôt a chanukka ün ne pi gyer tya gyúj tá sok ra, a fény ün ne -
pé re Bu da ke szi re, az Er kel Fe renc Mûvelôdési Köz pont mel let ti kö zös sé -
gi tér re.

A gyer tya gyúj tá so kat a következô idôpontokban kezd jük:
1. nap, de cem ber 18. 18:30
2. nap, de cem ber 19. 17:30
3. nap, de cem ber 20. 17:30
4. nap, de cem ber 21. 17:30
5. nap, de cem ber 22. 17:30
6. nap, de cem ber 23. 14:15
7. nap, de cem ber 24 17:30
8. nap, de cem ber 25. 17:30
A gyer tya gyúj tást nap mint nap ne ves rab bik és zsi dó köz éle ti sze mé -

lyi sé gek kez dik.

Az ENSZ né ven is mert só hi va tal el fo ga dott egy ha tá ro za tot, mi sze rint a
szer ve zet Iz ra el meg ala pí tá sá ról mint a pa lesz tin nép ka taszt ró fá já ról
fog éven te meg em lé kez ni. Va gyis ar ról, hogy Hit ler muf ti já nak, Hadzs
Amin el-Hus  sze i ni nek és az „Arab An tant nak” nem si ke rült egy má so dik
holokausztot tetô alá hoz nia. Ma gyar or szág új ra ki állt Iz ra el mel lett az
ENSZ-ben, és el uta sí tot ta ezt a szé gyen le tes ja vas la tot. Kö szön jük, Ma -
gyar or szág! Robert C. Castel / Facebook

Mis kolc
Tu risz ti kai szak em be rek 
lá to ga tá sa

A mis kol ci zsi dó mú ze um ban és
a zsi na gó gá ban Markovics Zsolt, a
hit köz ség fôrabbija ka la u zol ta a
szak em be re ket, akik él mény sze rû
elôadást hall hat tak a he lyi zsi dó -
ság történetérôl, a zsi dó ha gyo má -
nyok ról. A mú ze um ki ál lí tá si te re -
i ben ma gyar és an gol nyel vû tá jé -
koz ta tók ol vas ha tók, így a kül föl di
tu ris ták is meg is mer he tik a leg fon -
to sabb in for má ci ó kat – ír ja a
Boon.hu.

A „Ven dég ség ben itt hon” ta nul -
mány út-so ro zat no vem be ri prog -
ram ja ke re té ben a MIDMAR Kft.
in vi tá lá sá ra a Mis kol ci Zsi dó Mú ze -
um és Lá to ga tó köz pont tal is mer ked -
tek tu risz ti kai szak em be rek. Mis -
kolc TDM szer ve ze te a je len le gi
hely zet ben kü lö nö sen nagy hang -
súlyt fek tet ar ra, hogy be mu tas sa a
vá ros új vagy ke vés bé is mert att rak -
ci ó it, il let ve al kal mat te remt sen
ezek nek a lát ni va lók nak a meg is -
mer te té sé re.

A mú ze um ban és a zsi na gó gá ban
Markovics Zsolt fôrabbi ka la u zol ta a
lá to ga tó kat, akik kel át te kin tet ték
azo kat a kom mu ni ká ci ós csa tor ná -
kat, ame lyek se gít sé gé vel tu dó sít hat -
ják a mú ze um és ba rá ti kö re
eseményeirôl a tu ris tá kat és az
érdeklôdôket.

Kecs ke mét
A Kol lár vo nós né gyes 
kon cert je

A Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá -
gi Te rü le ti Cso port já nak meg hí vá sá -
ra ér ke zett vá ro sunk ba a mél tán el is -
mert Kol lár vo nós né gyes. A meg -
újult dísz te rem fa lai kö zött iz ga tot -
tan vár ta az ese ményt a szakértô kö -
zön ség, hi szen ed dig még itt nem

Kör ze ti kitekintô

A Mis kol ci Zsi dó Mú ze um és Lá to ga tó köz pont
Fo tó: Mis kol ci Zsi dó Mú ze um és Lá to ga tó köz pont / Facebook

A Kol lár vo nós né gyes Kecs ke mé ten

A zuglói zsinagógában tartotta esküvôjét Neumann Péter és Fejes Rózsi.
Kardos Péter fôrabbi „tanesküvô” keretében magyarázta el a megjelen-
teknek, hogy mit miért végzünk az ünnepi szertartáson. A kántori
teendôket Kardos László fôkántor végezte. A megjelentek között ott volt
Deutsch Péter rabbi és Radnóti Zoltán, a Budapesti Rabbiság igazgatója
is. A pohártörés (képünkön) a Szentély pusztulására emlékeztetô jelenet,
amikor is elhangzik: Ha elfelejtlek, Jeruzsálem, száradjon el a jobbom!
A csodálatosan feldíszített zsinagóga Forgó Erika és Kurcz Tamás
munkáját dicséri. 

Pohártörés (is) Zuglóban

volt hall ha tó ko moly ze ne – a ra jon -
gók leg na gyobb bá na tá ra.

A rossz idô és a ko rai sö té te dés
sem tar tot ta vis  sza a szép szám ban
megjelenô érdeklôdôket. A hall ga tó -

ság so ra i ban kö szönt het tük a két ze -
ne is ko la pe da gó gu sa it, nö ven dé ke it,
va la mint pro fes  szi o ná lis ze né sze ket
is, hi szen a Ko dály In té zet hall ga tói
is je len vol tak.

A kon cert meg kez dé se elôtt dr.
Feldmájer Pé ter el nök úr kö szön töt te
a ze ne kart és a hall ga tó sá got, hang -
sú lyoz va, hogy ter ve ink sze rint a
jövôben rend sze re sen lesz ka ma ra ze -
nei elôadás.

A kon cert négy részbôl állt. Az
elsô rész ben J. Haydn tól a d-moll
kvar tett Op. 9. Nr. 4., a má so dik
rész ben F. Men dels sohn tól a c-moll
vo nós szim fó nia, Nr. 4., ez után C.
Debussytôl a Clair de Lune és A len -
ha jú lány, majd a ne gye dik rész ben
Rahmanyinovtól az I. vo nós né gyes
1. té te le (Romance: An dan te espres-
sivo), va la mint E. Elgartól a Salut
d’amour csen dült fel.

Az egyes ré szek kö zött Me zei Mó -
ni ka mûvésznô mon dott el ér de kes
és iz gal mas tud ni va ló kat a zene-
szerzôkrôl és a da ra bok ról.

A kö zön ség nagy oda adás sal hall -
gat ta a ze né szek ma gas szín vo na lú
já té kát, és vé gül nem hal ku ló vas -
taps sal kö szön te meg a fe led he tet len
él ményt.

A kon cert vé gén prof. dr. Ró na Ta -
más fôrabbi adott ta ní tást a ze ne
jelentôségérôl a zsi dó ha gyo mány -
ban.

ZE NE DÓ RI

A Mazsök meg hir det te
a 2023-as pá lyá za ti for rá sa it

A be adá si határidô 2023. feb ru -
ár el se je, 23 óra 59 perc.

A Mazsök meg hir det te pro jekt pá -
lyá za tát is, amely re a következô té -
ma kö rök ben le het pá lyáz ni:

– hit élet tel kap cso la tos kul tu rá lis
és mû vé sze ti te vé keny ség;

– fo lyó irat, új ság meg je len te té sé -
nek, internetes meg je le né sek nek a
tá mo ga tá sa, új mû vé sze ti al ko tá sok
lét re ho zá sa;

– zsi dó ság gal kap cso la tos fesz ti -
vá lok, kul tu rá lis ese mé nyek, ki ál lí tá -
sok szer ve zé sé nek, meg ren de zé sé -
nek tá mo ga tá sa;

– fejlesztô já té kok, tan esz kö zök,
sport esz kö zök, szá mí tás tech ni kai
esz kö zök, ok ta tá si se géd anyag ok be -
szer zé se bölcsôdék, óvo dák, is ko lák
ré szé re.

Pá lyáz ni a 2023-as nap tá ri év ben
meg va ló sí tan dó pro jek tek kel le het, a
szét oszt ha tó ke ret ös  szeg 45 mil lió
fo rint. Egy pá lyá zat ra leg alább 500
ezer fo rint és leg fel jebb 1 mil lió 500
ezer fo rint tá mo ga tás ad ha tó.

A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár -
ide je 2023. feb ru ár 14-e, 23 óra 59
perc.

Rész le te sebb és bôvebb in for má -
ci ók elérhetôk a Mazsök hon lap ján:
https://mazsok.hu/articles.html 

A ter vek sze rint ha lad
a Sze re tet kór ház át ala kí tá sá nak

IV. üte me

– ír ja a Mazsihisz fenn tar tá sá ban
mûködô Sze re tet kór ház hi va ta los
Facebook-oldala.

A most zaj ló, IV. ütem so rán fel -
újít ják a 2. szárny alag so rát, pin cé jét,
a föld szin tet, az elsô és a má so dik
eme le tet, a tetôteret. A szin tek kö -
zöt ti köz le ke dést lépcsôház és lift
biz to sít ja, a szárny köz vet len ös  sze -
köt te tés ben áll a már fel újí tott épü le -
tek kel.

A fel újí tás a belsô funk ci ók tel jes
átrendezôdését von ja ma ga után. Az
épü let egész ki osz tá sa át ala kul, a
fôfalak és egy-két vá lasz fal ki vé te lé -
vel min den fal szer ke zet, nyí lás zá ró
új szer ke zet lesz. Új pad ló bur ko la tok
ké szül nek, az ös  szes szin ten tel jes
ál men  nye zet. A fel újí tás ös  sze sen
2529 négy zet mé tert érint.

Az in té zet to váb bi épü let ré szei gé -
pé sze ti, elekt ro mos és tûz vé del mi
szem pont ból mûködôképesek.

(For rás: Mazsihisz Sze re tet kór ház
/ Facebook)

Kácsor Zsolt
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Az Ady-vers sor pro fán pa ra frá zi sa
ar ra utal, hogy nem pa te ti kus han gu -
la tú ös  sze jö ve tel re szá mít hat az
érdeklôdô, ha nem szin te ba rá ti ra. „Ô
rend kí vül ér zel mes em ber volt, de
so sem szen ti men tá lis. És azt hi szem,
hogy a leg tra gi ku sabb dol go kat is
ké pes volt hu mor ral ke zel ni” –
mond ta a Kultúra.hu-nak Kis he gyi
Jú lia. „1952-ben azt mond ták ne ki,
hogy ha min den sze ren csé sen ala kul,
ta lán még tíz év a vár ha tó élet tar ta -
ma. Ez zel a tu dat tal élt és dol go zott
to vább. Op ti mis ta élet -
szem lé let tel hi dalt át
nagy konf lik tu so kat.”

Kis he gyi Ár pád, az
Ope ra ház örö kös tag ja (a
cí met posz tu musz nyer te
el) 1922. no vem ber 16-
án Bu da pes ten szü le tett.
„Az apá mék ret te ne te sen
sze gé nyek vol tak. He ten
lak tak a Dob ut cá ban.
Egy két ud va ros ház hát só
ud va rá ban, egy szo ba-
kony há ban. Az óta a ház
an  nyi ra rossz ál la pot ba
ke rült, hogy le bon tot ták.
K i s  g y e  r e k  k o  r o m  b a n
gyak ran men tünk az apu -
val édes ket tes ben meg -
lá to gat ni az édes any ját és
a test vé re it” – em lé ke zik
Kis he gyi Jú lia.

Ami kor már ran gos
éne kes volt ren des eg -
zisz ten ci á val, ak kor sem
pró bál ta nagy zo ló an
kom pen zál ni a haj da ni
sze gény sé get, no ha hoz zá kö tik a
„nincs kis sze rep, csak kis gá zsi”
mon dást.

„Ôt a pénz so ha nem ér de kel te.
Sok szor gon do lom, hogy ha az
anyám nem lett vol na mel let tünk,
ak kor mi a cipôk mel lett jár tunk vol -
na. De sok, az elôbbihez ha son ló
szto rit em lít he tek: Ame ri ká ból ha za -
jött egy ismerôse, és kérdôre von ta
apá mat: »Árpikám, te mi re vit ted?
Mert én mil li omos lettem!« Mi re az
apám azt vá la szol ta: »Haha, én is
mil li omos va gyok, vörösvérsejtbôl.«
A ma gyar rá di ó be li fel vé te lek után
já ró ho no rá ri um volt az úgy ne ve zett
du gi pén zünk. Azo kat az idôs as  szo -
nyo kat, fér fi a kat hív ta meg belôle
egy-egy ká vé ra, akik meg-meg ál lí -
tot ták az ut cán, kvá zi tar hál tak tôle.
Egyéb ként cso dá la tos csa lád ban nôt-
tem föl. Együtt él tünk az anyai nagy -
ma mám mal, han gos szót ott hon so -
sem hal lot tam. A ve sze ke dés ná lunk
tel je sen is me ret len volt.”

Csak nem negy ven sze re pet éne -
kelt, igen vál to za tos volt a re per to ár -
ja: Mo zart tól (Pedrillo, Szök te tés a
sze ráj ból) Csaj kovsz ki jon (Triquet,
Anye gin) és Richard Strausson
(Tánc mes ter, Ariadne Naxoszban) át
Wag ne rig (David, A nürn ber gi mes -
ter dal nok ok és Mime, A Raj na kin -
cse, Siegfried) ter jedt. Nép sze rû da -
lo kat is szí ve sen meg szó lal ta tott,
operettszerepeket is öröm mel élet re
kel tett.

„Elôször ott hon ké szült föl; meg -
jegy zem, fan tasz ti kus ze nei me mó ri -
á ja volt. Egy szer el ol vas ta a kot tát,
és gya kor la ti lag tud ta a szó la mot.
Na gyon so kat se gí tett a ba rát ja, And -
rás Bé la kar nagy. Ami kor bár mi lyen
új sze re pet meg ka pott, el vit te hoz zá,
és egy ta lál ko zás alatt együtt meg ta -
nul ták. Per sze késôbb tech ni ka i lag
nyil ván va ló an adód tak még csi szol -
ni va lók. Ke vés bé gyor san ment a
szö veg meg ta nu lá sa. Leg szebb em -
lé ke im egyi ke, hogy ô fek szik az ágy
egyik vé gé ben, én a má sik ban, ô
éne kel, én ellenôrzöm, hogy jó-e a
szö veg, és vég sza va kat adok. Min -
den sze re pét tud tam, sôt ma is tu dom
kívülrôl. De van egy visszatérô rém -
ál mom. A varázsfuvola-elôadáson
va la mi ért nincs Monostatos, és szól -
nak, hogy itt a Kis he gyi lá nya, kér jé -
tek meg, ô biz to san fúj ja a sze re pet.
Mon dom, per sze, így van. Be öl töz -

120 éve szü le tett Latabár
Kál mán, a ma gyar szín ház-
és film tör té net ál ló csil la ga

1902-ben szü le tett a 20. szá zad egyik leg ka rak te re sebb ma gyar szí né -
sze, Latabár Kál mán, akit Max Reinhardt is ko ra egyik leg jobb al ko tó já -
nak tar tott. A ko mé dia ko ro ná zat lan ki rá lyá nak egy ko ri la kó he lyén em lék -
táb lát he lyez tek el, és be mu tat ták a ró la írt drá mát a Spi no za Szín ház ban.

A Nép szín ház ut ca 16. szám alatt, Latabár Kál mán egy ko ri la kó hely ének fa -
lán he lyez ték el a mû vész em lék táb lá ját dr. Erôss Gá bor kul tú rá ért felelôs al pol -
gár mes ter, va la mint Peller Kár oly szín mû vész je len lét ében, aki nek fô-
szereplésével tar tot tak be mu ta tót Latabár Kál mán életérôl a Spi no za Szín ház -
ban. Az ese mé nyen részt vett to váb bá Latabár Kál mán lá nya és uno kái is.

Latabár Kál mán 1902. no vem ber 24-én szü le tett Kecs ke mé ten. Déd ap ja,
Latabár End re Ma gyar or szág egyik leg is mer tebb szí né sze, szí nész-pe da gó gu sa
és szín igaz ga tó ja volt; nagy ap ja, Latabár Kál mán Ár pád, ap ja, idôsebb Latabár
Ár pád, édes any ja, Deutsch Ilo na mind an  nyi an ne ves szí né szek vol tak.

Mi más le het ne a cím ben? Latabár Kál mán, aki reg ge li re meget te vol na Fred
Astaire-t és des  szert nek el fo gyaszt ja hoz zá Chap lint? Latabár Kál mán, aki ar tis -
ta volt és cir ku szi bo hóc egy szer re, az ak ro ba ti kus ügyet len ség ka cag ta tó gé ni u -
sza? Latabár Kál mán, a ma gyar szín ház és film tör té net ál ló csil la ga? Ez mind ke -
vés: ô volt a Latyi, és má ig a ma gyar szín ház- és film tör té net egyik ál ló csil la ga.

Az if jú Kál mán 1921-ben vég zett Rá ko si Szidi szí nész is ko lá já ban, 1923-ban
szerzôdtette tán cos-ko mi kus ként a Fôvárosi Ope rett szín ház. 1927 és 1933 kö -
zött Ár pád öc  csé vel kül föld ön lé pett fel ze nés ar tis ta szá mok kal. Itt hon ját szott
a Bu dai Szín kör ben, az Ope rett szín ház ban, a Pes ti Szín ház ban, a Mû vész Szín -
ház ban, a Royal Or fe um ban, majd 1945-tôl ha lá lá ig a Fôvárosi Ope rett szín ház -
ban. A le gen dás Latabár szí nész di nasz tia tag ja it még a szi go rú kri ti ku sok is
Buster Keatonhoz és Chap lin hez ha son lí tot ták. Ôk azon ban a kül föl di si ke rek
után ha za jöt tek, itt hon ját szot tak és for gat tak.

A Latabárok a tör té ne lem egyik leg ter mé ke nyebb szí nész di nasz ti á ja, már két
év szá za da pro du kál ják a tán cos-ko mi ku sok ge ne rá ci ó it. De a csa lád tör té net kö -
zép pont já ban még is az a fiú áll, aki a ne gye dik nem ze dék tag ja ként szü le tett
meg Kecs ke mé ten, több rend be li Kál má nok után, Latabár Kál mán né ven. Te -
het sé gek hos  szú so rá ban az egyet len ki vé te les, is ten ál dot ta, pá rat lan zse ni ként.

Az if jú, Latabár Ár pád és Deutsch Ilo na szí né szek kö zös gyer me ke, a fe ren -
ce sek nél vé gez Esz ter gom ban, az tán ki jár ja Rá ko si Szidi szí ni is ko lá ját és el kez -
di tán cos-ko mi ku si kar ri er jét, rö vid át me net után már Eu ró pá ban. Amo lyan ze -
ne bo hóc ként, tán cos-ze nés ar tis ta szá mok kal test vé re, Latabár Ár pád ol da lán: a
„két Latabár” vi lág hó dí tó út ra in dul, és Max Reinhardt éles szem mel ész re is
ve szi, hogy ôk „a fi a tal szí nész nem ze dék leg jobb jai”.

Ha za jön, és már a há bo rú elôtt nép sze rû film szí nész lesz, né mi sze ren csé vel és
se gít ség gel még 1944-et is túl éli, és ak kor kezdôdik éle té nek az a kor sza ka, amely
nem te szi lehetôvé, hogy va la ha is el fe led jük. Az ô pá lyá já nak a csú csa egyút tal
per sze a ma gyar tör té ne lem egyik leg ré me sebb kor szaka volt: az 50-es évek.

Ek ko ri ban for gat ták a Mág nás Mis kát, a Ja ni kát, a Ci vil a pályánt, az Ál la mi
Áru há zat, és mindenekelôtt: a Fel a fej jelt. Ek ko ri ban sze lí dí tet ték „a bur zsoá
szó ra koz ta tás de ka dens giccs mû fa ját”, az ope ret tet „szo ci a lis ta pro pa gan dá vá”.
Gróf Vécsey Mixi és Pixi, a két Latabár egy le tûnt kor szak arisz tok ra tá it ne vet -
te ti ki, de úgy, hogy épp az ô ra gyo gó af fek tá lá sa ik te szik nézhetôvé még ma is

Strasserné Chorin Daisy az egy -
kor Eu ró pa-szer te hí res cse pe li
Weiss Manf réd Mû vek le gen dás
ala pí tó já nak, Weiss Manf réd nak
(1857–1922) volt az uno ká ja. Ifj.
Chorin Fe renc (1879–1964) volt
az édes ap ja, aki 1921-ben vet te fe -
le sé gül Weiss Daisyt, Weiss Manf -
réd lá nyát. Ha bár Chorin Daisy
Auszt ri á ban élt, több ször járt
Ma gyar or szá gon: sze mé lye sen je -
len volt, ami kor a cse pe li kór ház,
va la mint a cse pe li szabadkikötô
új ra fel vet te Weiss Manf réd ne -
vét.

Az ô ük ap ja volt a ma ga ko rá ban
igen hí res Chorin Áron
(1766–1844) ara di rab bi, író és
költô, aki élet hi va tá sá nak érez te a
ma gyar zsi dó ság élet kö rül mé nye i -
nek ja ví tá sát. A zsi na gó gá ban or go -
nát he lyez te tett el, négy osz tá lyos
re ál is ko lát ala pí tott, és zsi dó if jú sá -
gi egye sü le te ket szer ve zett. A li tur -
gi á ban al kal ma zott re form jai mi att
Óbu dán a rab bik val lá si bí ró sá ga el -
ítél te.

Chorin Daisy anyai ágon Weiss
Manf réd tól (1857–1922) szár ma -
zott, hi szen édes ap ja, ifj. Chorin Fe -
renc (1879–1964) üz let em ber, a
Gyár ipa ros ok Or szá gos Szö vet sé gé -
nek el nö ke az Eu ró pa-hí rû gyár ala -
pí tó lá nyát, Weiss Daisyt vet te fe le -
sé gül 1921-ben.

Ma már ke vés sé is mert a ma gyar
köz vé le mény ben, hogy a 20. szá zad
elsô fe lé ben vol tak olyan idôsza-
kok, ami kor a Weiss, Kornfeld és
Chorin csa lád tu laj do ná ban lévô
cég bi ro da lom ter me lé se tet te ki a
ma gyar GDP évi 10 szá za lé kát. Ifj.
Chorin Fe renc nek jelentôs sze re pe
volt ab ban, hogy a Tri a non utá ni
ma gyar gaz da sá got si ke rült talp ra
ál lí ta ni és sta bi li zál ni.

Ifj. Chorin Fe ren cet az or szág
1944-es né met meg szál lá sa után ar -
ra kényszerítették, hogy a va gyo nát
át ad ja a né me tek nek, ez volt a fel té -
te le an nak, hogy a Ges ta po köz re -
mû kö dé sé vel ô és a csa lád ja el hagy -
hat ta Ma gyar or szá got.

Strasserné Chorin Daisy Bán D.
And rás sal kö zö sen ír ta az édes ap já -
ról szó ló, „Az Andrássy út tól a Park
Avenue-ig – Fe je ze tek Chorin Fe -
renc életébôl 1879–1964” cí mû kö -
te tet, ame lyet a Park Ki adó adott ki
1999-ben. Az utób bi évek ben az ön -
élet raj zán dol go zott.

Chorin Daisynek két gyer me ke
szü le tett, ôk az Egye sült Ál la mok -
ban és Né met or szág ban te le ped tek
le. Szü le i nek, ifj. Chorin Fe renc nek
és Weiss Daisynek, va la mint báty -
já nak, Chorin Fe renc nek a sír ja a
Fi u mei úti temetôben, a Chorin-
kriptában ta lál ha tó

E m  l é k  o l  d a l

Mahagonny (1967). Sza bó Ró zsa és Kis he gyi Ár pád

Száz éve szü le tett Kis he gyi Ár pád
Em lé ke zés az egyik leg jobb ma gyar buffó te nor ra

tet nek, ki me gyek a szín pad ra, és
egyet len hang sem jön ki a tor ko -
mon. Ret te ne tes.”

1965-ben egy olasz stagionéval
(ván dor szín tár su lat – a szerk.) tur -
né zott. „Úgy em lék szem, hogy az
olasz Gianfranco De Bosio rendezô
az ugyan csak olasz író, Pri mo Levi
drá má já nak be mu ta tá sá ra ké szült.
Szin te a vi lág min den tá já ról ke re sett
hoz zá szí né sze ket. Ba rát já nak, Ung -
vá ri Ta más nak ju tott az eszé be, hogy
apu tud zsi dó da lo kat, és nyil ván a

pró zát is el tud ja mon da ni. Kon cent -
rá ci ós tá bor ban ját szó dott a mû. Apu
lett az egyik fo goly, a má sik pe dig
Joó Lász ló szí nész. Aput a da rab mi -
att ko pasz ra bo rot vál ták, és jócs kán
le is fo gyott, mert hát ki lá tott kor pu -
lens fog lyot – ez jót tett az egész sé -
gé nek. Mond hat nám, »testhezálló«
volt a fel adat, hi szen ô a va ló ság ban
Kôszegen volt mun ka szol gá la tos.”

Az élet rajz ok meg em lí tik, hogy
elôbb a Szal más Pi ros ka, majd a
Ván dor Kó rus tag ja volt, a kó rus -
ének lés igen jó ala pot adott a kar ri er -
jé hez. „Az ének lést a Pá va ut cai zsi -
na gó ga fiú ének ka rá ban kezd te. Van
is egy fény ké pem, ahogy a ha son ló -

képp kis fiú Kál mán György (aki
késôbb a Nem ze ti Szín ház szí né sze
lett) mel lett áll. Azu tán a Lakner bá -
csi hí res gye rek szín há zá ban szer zett
szín pa di ru tint.”

Kis he gyi Ár pád pá lya fu tá sa tra gi -
ku san zá rult: 1978-ban, egy ame ri kai
tur nén ér te a ha lál. „Ha volt va la mi
presz tízs kér dés az ô éle té ben, csak
az, hogy nem ki ván do rolt ként, disz -
 szi dens ként, ha nem ope ra éne kes ként
el jus son Ame ri ká ba, ahol ren ge teg
gye rek ko ri ba rát ja volt. Ami kor a
sokszereplôs tur né megszervezôdött,
az el uta zás elôtt két vagy há rom nap -
pal meg je lent két bôrkabátos em ber,
és má ig nem tud juk, mi ért, el vit te a
repülôjegyeket, az út le ve let és azt a
tás kát, amit ab ban az idôben a KLM
adott az uta zók nak. Ez ke ser ves csa -
ló dás volt. Sok kal késôbb is mét szer -
vez tek szá má ra egy má sik utat.

Az egészségérôl-betegségérôl
nyil vá no san so sem be szél tünk, és
min den rész let ta lán nem is a nyil -
vá nos ság ra tar to zó té ma. 1952-ben
szi ré ná zó mentô vit te el az Ope ra -
ház szín pa dá ról. Ext rém ma gas vér -
nyo más ér ték kel ke rült kór ház ba,
ahol meg ál la pí tot ták, hogy ve se -
gyul la dá sa van. Ek kor si ke res ke ze -
lés ese tén is ma xi mum tíz évet ígér -
tek ne ki. Ez ijesztô pers pek tí va egy
fi a tal em ber nek a pá lya ele jén egy
na gyon pi ci gye rek kel. Ebbôl a tíz
évbôl vé gül is 28 lett, de pon to san
le he tett tud ni, hogy a ve séi rossz ál -
la pot ban van nak. Ab ban az idôben
Ma gyar or szá gon 55 év fe lett sem -
mi lyen mûvesekezelést nem vé gez -
tek, és az egész szisz té ma gyerek-
cipôben járt. Ame ri ká ban vi szont
min den volt. Ami kor az 1978-as
tur né al kal má val ott meg néz ték, al -
kal mas nak tar tot ták transz plan tá ci -
ó ra. Tu laj don kép pen élet ben ma rad -
ha tott vol na, ha ve sét kap. És ami -
kor úgy gon dol tuk, hogy ezt a csa tát
most meg nyer tük, jött egy nagy in -
fark tus, ami ben meg halt. Ez rop pant
go nosz vic ce volt az élet nek. Azt
hit tük, hogy a mé lyen ben nünk élô
28 év nyi szo ron gás vég re ol dód hat.
Ehe lyett jött az óri á si po fon. Ame ri -
ká ból én már az apám ko por só ját
hoz tam ha za.”

Al bert Má ria / Kultúra.hu

Meg halt egy hí res reformrabbi
ük uno ká ja

ezt a hi he tet len szereplôgárdával ös  sze ra kott agitp rop da ra bot. Re mény te le nül
pol gá ri da rab volt, de nem tud tak le mon da ni ró la: egy da ra big szid ták „ön cé lú”
gegjeit, de mi vel a kö zön sé get ez nem ér de kel te, hasz nál ták, ami re tud ták: ô lett
a meg ha lad ni és ki ne vet ni va ló re ak ci ós elem. Nem csak Pixi gróf ként, de fi fi -
kás el adó ként az Ál la mi Áru ház ban, a szo ci a liz mus építésébôl ma gát ki von ni
aka ró táp pénz csa ló ként A kép zett be teg ben, ahol by ro ni vi lág fáj da lom mal néz -
te, ahogy Tom pa Sán dor (A Tom pa Pu fi) jó ízû en be ter me li az ô reg ge li jét, se -
lej tet gyár tó mun kás, aki nem nyer he ti el Ruttkai Éva ke zét, amíg szta ha no vis -
tá vá nem vá lik – és így to vább.

Ô volt a ma gyar ze nés szín ház leg na gyobb sztár ja Honthy Han na ko rá ban:
min den kit le ját szott a szín pad ról. Rátonyi Ró bert anek do tá ja sze rint az egyik
ze nés sem mi ség lib ret tó já ban az állt az egyik fel vo nás har ma dik je le ne té nél,
hogy „be jön a Latabár, és jó kat mond”. Er re fel le he tett épí te ni egy meg írat lan
szín da ra bot. A leg ré geb bi bo hóc vic ce ket hasz nál ta, fe nék re esett a sa ját lá ba i -
ban, és utá na szigorúan-számonkérôen né zett, hogy ki volt az, hogy hogy mer -
te, hogy majd ô meg mu tat ja ne ki, és en  nyi. Eset leg még szé les gesz tus sal ös  sze -
csap ta a ke zét. Nem tud ni, hogy az arc ki fe je zé se, a ro bo tot vagy ma ri o nett fi gu -
rát idézô, bo szor ká nyos gesz tu sai, a hang ja tet ték-e, de ezt a vic cet néz te vég te -
le nít ve az or szág két hos  szú év ti ze den ke resz tül: egy olyan em ber foly to nos fel -
lé pé sét, aki egy szer re volt bo hóc és ar tis ta.

Az ô szí né szi pá lyá ja volt a cir kusz menny be me ne te le, elsôsorban a Fel a fej -
jel ben. A há bo rú utol só nap ja i ban a közeledô front elôtt csám bo rog Pe ti bo hóc
Ai da ne vû ele fánt já val, aki nek az a fô kunszt ja, hogy meg bo rot vál ja a gaz dá ját.
A bo hóc pró bál ja meg óv ni a nyi la sok tól vé den ce it, és fal hoz ál lít ják, hogy ott,
a kivégzôosztag elôtt elôadja éle te leg na gyobb szá mát, és meg me ne kül jön. A
bo hó cok vég te len öt le tes sé ge és vég te len ki szol gál ta tott sá ga egye sül eb ben a
szim bo li kus ere jû je le net ben, amely tá vol ról egy má sik nagy bo hóc, Roberto
Benigni „holokauszt-komédiáját”, Az élet szé pet elôlegezi.

Ô volt Bóni gróf a Szinetár Mik lós ren dez te Csárdáskirálynôben, és még pá -
lyá ja vé ge fe lé is ô volt Frosch, a ré sze ges börtönôr Johann Strauss De ne vér jé -
ben („Le het, hogy tán it tam, le het, hogy tán torgok, de ré szeg nem va gyok”).
Vé gig bo hóc ko dott egy éle tet; hi á ba ál lí tot ta fal hoz ôt is a 20. szá zad tör té nel me,
ez is csak ins pi rál ta.

Még csak 120 éves len ne, nyu god tan él het ne, de 52 éve nincs köz tünk, pe dig
ránk fér ne most is a jó ked ve, mert a tör té ne lem egyelôre csak nem akar ab ba -
ma rad ni.
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A 2022-es ka ta ri FIFA-futball-
világbajnokság szá mos szem pont ból
egye di. Egy részt a meg szo kot tól
eltérôen nem nyá ron, ha nem no vem -
ber-de cem ber ben ren de zik meg, rá -
adá sul egy olyan or szág ban, ahol til -
tott az al ko hol fo gyasz tás, és a döntô,
na és a döntô chanukka elsô es té jén
lesz de cem ber 18-án. Néz zük, mi -
lyen ér de kes sé ge ket tar to gat egy zsi -
dó szem pont ból nem ép pen ba rá ti or -
szág ban ren de zett vi lág ese mény.

Ami van...
„Kis lé pé se ket te szünk, ki gon dol -

ta, hogy Ka tar ban lesz kó ser bégel?”
– mond ta Marc Schneier rab bi, hoz -
zá té ve, hogy a katariaknak „egy ál ta -
lán nincs prob lé má juk sem mi lyen
kó ser étel lel”.

Marc Schneier New York-i rab bi
ta gad ta a Jerusalem Post ál tal köz zé -
tett ál lí tá so kat, mi sze rint Ka tar be til -
tot ta a me leg kó ser éte le ket és a zsi -
dó imád ko zást. Schneier, a mu zul -
mán vi lág be fo lyá sos zsi dó alak ja, a
New York-i szék he lyû Foundation
for Ethnic Understanding (a musz-
lim–zsidó kap cso la tok glo bá lis köz -
pont ja) el nö ke a vb elsô nap ján azt
mond ta, hogy „fel vet tem a kap cso la -
tot a katariakkal an nak ér de ké ben,
hogy a FIFA-világbajnokságon a zsi -
dók és az iz ra e li ek is részt ve hes se -
nek. So ha nem kér tem me leg ételt” 
– tet te hoz zá. „Az egyet len sze mély,
aki be szélt errôl a katariaknak [a zsi -
dó kö zös ség ne vé ben], én vol tam.”

Marc Schneier rab bi ki fej tet te,
hogy mind ös  sze há rom alapvetô ké -
ré se volt Ka tar tól: „Kó ser élel mi -
szer, inkluzivitás és köz vet len já ra -
tok en ge dé lye zé se Izraelbôl.” „Eze -
ket tel je sí tet ték. So ha nem kér tem
töb bet, és én vol tam az egyet len hi -
va ta los csa tor na.”

Hoz zá tet te: „Mi vel sen ki sem tud -
ta pon to san, hány kó sert tar tó zsi dó
lá to gat majd Ka tar ba, és az a tény,
hogy több sé gük a következô hó nap -

Spa nyol or szág
Négy évig tar tó elôkészítés után

sze fárd em lék mú ze um nyílt a
Burgos tar to mány ban lévô Castrillo
Mota de Judíos (Zsi dó domb) ne vû
vá ros ban. Lorenzo Rodríguez pol -
gár mes ter be szé dé ben alá húz ta, a

Iz ra e li új ság író kat 
bán tal maz nak 

a ka ta ri vi lág baj nok sá gon
„Vér vö rös a mik ro fo nod” – mond ják ne kik az arab or szá gok ból

érkezô szur ko lók, mi köz ben pa lesz tin zász ló kat len get nek.
A 12-es és 13-as csa tor na ri por te rei azt mond ják a Jewish Newsnak, hogy

nem ér zik ma gu kat szí ve sen lá tott ven dég nek Ka tar ban, és sok szor zak lat ják
ôket arab or szá gok ból érkezô szur ko lók, ír ta meg a Ki bic.

A 13-as csa tor na sport ri por te re, Tal Shorrer el mond ta, hogy több mint 50
al ka lom mal bán tal maz ták tett le ge sen vagy ver bá li san a négy nap alatt Ka tar -
ban, fôleg a vi lág baj nok ság ról szó ló mun ká ja so rán.

Shorrert egy ar gen tin szur ko ló meg is lök te, és azt ki a bál ta, hogy „cse-
csemôgyilkos”, ami kor meg lát ta a hé ber be tû ket a mik ro fon ján.

„Fi no man szól va na gyon kel le met len ez az egész. Ami kor adás ba me -
gyünk, szin te min den al ka lom mal szur ko lók áll nak mö göt tünk pa lesz tin zász -
lók kal, és azt ki a bál ják, hogy »szabad Palesztina«. Azt is hal lot tuk, hogy em -
be rek gyil ko sok nak ne vez tek min ket, mond ván, hogy nem szí ve sen lát nak itt,
és hogy a mik ro fo nunk vö rös a vértôl” – mond ta Shorrer, a Channel 13-as vö -
rös mik ro fon já ra utal va.

Shorrer hoz zá tet te, hogy csa pa tát fôként arab aj kú szur ko lók zak lat ják, né -
há nyan Tu né zi á ból, Ma rok kó ból és Al gé ri á ból ér kez tek.

Ohad Hemo, a Channel 12 arab ügyek kel fog lal ko zó ri por te re, aki a ka ta ri
vi lág baj nok ság ról is tu dó sít, ha son ló él mé nye ket írt le, ír ja a Jewish News.

„Há rom nap pal ezelôtt ös  sze vi tat koz tam egy li ba no ni ra jon gó val, amit le -
fil mez tek és meg osz tot ták a kö zös sé gi mé di á ban. Szin te hôssé vált ez a li ba -
no ni fiú, és az óta töb ben pró bál tak ha son ló hely ze tet pro vo kál ni, ami kor fel -
is mer tek” – mond ta Hemo.

A he lyi ek ugyan ak kor ked ve sek ve lük, ám Hemónak egy szaudi fér fi val is
konf lik tu sa tá madt, aki meg lök te, és azt mond ta ne ki: „Ez nem a te he lyed,
menj vis  sza [Iz ra el be].”

Arab or szág ban ren de zett 
fo ci-vb zsi dó szur ko lók kal

ban már nem tar tóz ko dik az or szág -
ban, meg ne he zí tet te a kó ser élel mi -
sze rek ké szí té sét – a bégelen és a
bárcheszen túl.”

„Nem va gyok név te len for rás –
mond ta a jelentésrôl –, 2017 óta ál -
lok kap cso lat ban Hassan Al
Thawadival (a FIFA-világbajnokság
hi va ta los ka ta ri képviselôje). Mind -
ket ten azt mond tuk, hogy a zsi dó
szur ko ló kért fo gunk dol goz ni.”

Schneier hoz zá tet te, hogy a kó ser
catering szol gál ta tás egyelôre csak tej -
ter mé ke ket ké szít – to váb bi in téz ke dé -
sig pe dig csak bégelt és challahot.

...és ami nincs
A Jerusalem Post sze rint a vb nyi -

tó nap ján a zsi dó szer ve ze tek azt je -
lez ték, hogy bár más ígé re tet kap tak,
Ka tar nem en ge di, hogy bár mi lyen
fôtt kó ser ételt árul ja nak vagy szol -
gál ja nak fel a lab da rú gó-vi lág baj -
nok ság lá to ga tó i nak.

Zsi dó for rá sok úgy nyi lat koz tak a
Jerusalem Postnak, hogy Ka tar – ar -
ra hi vat koz va, hogy nem tud ja biz to -

sí ta ni ezt a faj ta te vé keny sé get –
meg szeg te azt az ígé re tét is, mi sze -
rint en ge dé lye zi a zsi dó imád ko zást
Do há ban a já té kok alatt.

„Azt ígér ték ne künk, hogy ima te -
re ket ala kít ha tunk ki a val lá sos zsi -
dók nak” – mond ta egy zsi dó szer ve -
zet képviselôje. „Nem rég azt mond -
ták ne künk, hogy be til tot ták a zsi dók
ima he lye it, mert nem tud ják biz to sí -
ta ni ôket.”

„Ar ról is szó volt, hogy fôzhetünk
kó ser éte le ket, be le ért ve a kó ser húst
is, de je len leg csak hi deg bégel
szend vi cse ket le het árul ni” – tet ték
hoz zá.

„Ezen a vi lág baj nok sá gon min den
az utol só pil la nat ban zaj lik, szó val
ugyan ez volt a hely zet a kásruttal is”
– je len tet te ki egy má sik rabbinikus
for rás a vb má so dik nap ján.

Az egyik or to dox ame ri kai zsi dó
kö zös ség vezetôje el mond ta, hogy
nagy cso por tot ter vez tek Ka tar ba
vin ni a já té kok ra, de úgy dön töt tek,
hogy a kó ser élel mi szer hi á nya mi att
nem utaz nak el. Mendy Chitrik isz -
tam bu li mesgiách rab bi a vb ele jén
azt nyi lat koz ta a Jerusalem Postnak,
hogy el kezd ték süt ni a kó ser
bégeleket különbözô fel té tek kel, de
tar tal ma sabb kó ser éte le ket nem ter -
vez nek elôállítani.

A Jerusalem Post meg ke res te a ka -
ta ri kül ügy mi nisz té ri u mot, de nem
ka pott vis  sza jel zést.

Úgy tû nik, ki csit adunk is, meg
nem is lett a vé ge a zsi dók ven dé gül
lá tá sá nak az arab or szág ban. Ne fe -
lejt sük el azon ban, hogy köz vet len já -
ra to kon utaz hat tak iz ra e li szur ko lók a
vi lág leg na gyobb fut ball ese mé nyé re.

Fel hasz nált for rás:
https://www.jpost.com/judaism/art
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Mik lós Dó ri

Marc Schneier (pa pír ral a ke zé ben)
és Mendy Chitrik (bal ról a har ma -
dik) rab bik a kó ser el lá tás sal kap -
cso la tos ké ré se i ket dol goz zák ki
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Spa nyol or szág. „ Öld a zsi dót”. Van -
nak, akik a ré gi el ne ve zést pár tol -
ják

Me xi kó. 
Saldívar, a me xi kói Schindler

Ar gen tí na. Temp lom ava tás Patagóniában

Fran cia or szág. Haïm Korsia or szá gos fôrabbi és más zsi dó vezetôk le rak ják
egy mikve alap kö vét

mú ze um ál lan dó lehetôséget biz to sít
a zsi dó kul tú ra meg is me ré sé re és
erôsíti sze fárd múlt hoz va ló
kötôdést. A köz pont ban, a vá ros há -
zá hoz és a Szent Ist ván-temp lom hoz
kö zel ta lál ha tó új kul tu rá lis lé te sít -
ményt a he lyi ve ze tés a sze fárd örök -
ség egyik re fe ren cia pont já vá sze ret -
né ten ni. A mul ti funk ci o ná lis mú ze -
um ban ki ál lí tó ter mek, kon fe ren cia -
szo bák, tu do má nyos mû he lyek és
egy jövôbeni könyv tár is az érdek-
lôdôk ren del ke zé sé re fog áll ni. A
meg nyi tón Isaac Benzaquén, a Spa -
nyol or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö -
vet sé gé nek (FCJE) el nö ke mél tat ta a
vá ros és Lorenzo Rodríguez pol gár -
mes ter bá tor sá gát és el kö te le zett sé -
gét az em lék mú ze um lét re ho zá sá nak
ügyé ben. Az ün nep sé gen meg je lent
Rodica Radian-Gordon, Iz ra el nagy -
kö ve te; Jaime Moreno Bau, a Sze -
fárd-Iz ra el Köz pont igaz ga tó ja;
Estrella Bengio, a mad ri di hit köz ség
el nö ke és so kan má sok.

A te le pü lést kö zel négy évszadon
át Castrillo Matajudíosnak (Öld a
zsi dót-domb) ne vez ték. A név vál toz -
ta tás ról egy 2014-ben tar tott nép sza -
va zás dön tött.

Me xi kó
A ha zá já ban me xi kói Schind-

lernek ne ve zett Gilberto Bosques
Saldívar 1939 és 1943 kö zött Fran -
cia or szág ban (Pá rizs és Mar seille)
volt fôkonzul. Saldívar mint egy
40.000, a Franco-rendszer és a ná ciz -
mus elôl menekülô sze mély nek adott
véd le ve let vagy me xi kói ví zu mot,
akik kö zött sok zsi dó szár ma zá sú
volt. Hi va ta los te vé keny sé gén túl-
menôen a dip lo ma ta idônként vé den -
cei el lá tá sá ról is gon dos ko dott, ezért
kas télyt bé relt Fran cia or szág ban.

Me xi kó 1942-ben meg sza kí tot ta a
dip lo má ci ai kap cso la tot a kol la bo -
ráns Vichy-kormánnyal. Ezt
követôen a né met meg szál lók
Saldívart, va la mint csa lád ját és mun -
ka tár sa it Bad Godersbergben „há zi
ôrizetbe” he lyez ték. A fôkonzul

1943-ban fo goly cse ré vel sza ba dult,
1945-ben pe dig vis  sza tért a dip lo má -
ci ai szol gá lat ba. 1953–1964 kö zött
Ku bá ban volt nagy kö vet. Ak tí van
köz re mû kö dött 1962 ok tó be ré ben a
nuk le á ris há bo rú val fenyegetô ku bai

vál ság ren de zé sé ben. Embermentô
te vé keny sé gé ért szá mos ki tün te tés -
ben ré sze sült, Bécs ben ut cát ne vez -
tek el ró la, ha zá já ban pe dig mú ze um
is ôrzi az em lé két.

Ar gen tí na

A kö zel múlt ban zsi na gó gát avat -
tak a Patagóniában ta lál ha tó San
Mar tin de los Andes vá ros ban. Ez
negy ven év után az elsô új zsi dó
temp lom az or szág ban. A kö zös ség
kon zer va tív szel le mi sé gû, és nem
tar to zik az Ar gen tí ná ban is ter-
jeszkedô Chábádhoz. A zsi dók szá -

ma 150, a ros hásáná al kal má ból ren -
de zett ün ne pi va cso rán mint egy 80
hívô vett részt. Eduardo Labaton hit -
köz sé gi el nök nyi lat ko za ta sze rint a
val lá si ren dez vé nye ket ko ráb ban la -
ká sok ban tar tot ták, aho vá csak ke vés
em bert le he tett meg hív ni. A temp -
lom építésérôl azu tán dön töt tek,
hogy az el nök meg vá sá rol ta a tel ket
és Claudio Ploit al el nök szer zett egy
tó rát a kö zös ség szá má ra. A meg va -
ló sí tást tá mo gat ta a La tin-ame ri kai
Rabbiszeminárium és több Bu e nos
Aires-i zsi na gó ga kö zös sé ge.

Az ün ne pé lyes meg nyi tón részt
vet tek a fôváros zsi dó in téz mé nye i -

nek vezetôi, va la mint szá mos, a vá -
ros ban és kör nyé kén élô hit test vé -
rünk. A kö zös ség sze ret né, ha
mielôbb ál lan dó rab bi juk len ne.

San Mar tin de los Andes jelentôs
tu risz ti kai cél pont, ame lyet rend sze -
re sen fel ke res nek iz ra e li tu ris ták is.
Patagóniában mos ta ná ig csak
Barilochéban mû kö dött zsi na gó ga.
Ar gen tí ná ban 180.000 hit test vé rünk
él, ez te hát a vi lág ha to dik leg na -
gyobb zsi dó kö zös sé ge.

Fran cia or szág
No vem ber ele jén nyílt meg

Bayonne-ban a Zsi dó Tör té ne ti Mú -
ze um, ami a vá ros ne gye dik ha son ló
in téz mé nye. A mú ze um szom szé dos
az 1837-ben épült és 2012-ben mû -
em lék nek nyil vá ní tott zsi na gó gá val,
de kü lön be já ra ta van.

A zsi dók sok nyo mot hagy tak
Bayonne tör té ne té ben. A spa nyol és
a por tu gál ink vi zí ció elôl menekülô
szefárdok 1570-ben hoz ták lét re elsô
kö zös sé gü ket, amel  lyel a ki ál lí tás
rész le te sen fog lal ko zik. A be ván dor -
lók ma guk kal hoz ták a ka kaó ba bot,
amely nek a fel dol go zá sá hoz jól ér -
tet tek. Nem vé let len, hogy Bayonne-
ban lé te sült az elsô cso ko lá dé gyár
Fran cia or szág ban. A szefárdok itt is
sa ját rí tu su kat gya ko rol ták, és
megôrizték ha gyo má nya i kat.

A ki ál lí tás be mu tat ja a vá ros ne ves
zsi dó pol gá ra it is, kö zöt tük Marcel
Suarèst, aki De Gaulle har cos tár sa
volt és a No bel-bé ke dí jas René
Cassint, az Em be ri Jo gok Egye te mes
Nyi lat ko za tá nak egyik megszöve-
gezôjét.

Az ün ne pé lyes meg nyi tón je len
volt Haïm Korsia, Fran cia or szág
fôrabbija és más zsi dó vezetôk, akik
le rak ták egy mikve alap kö vét.

A mú ze um lé te sí té se 200.000
euróba ke rült, amit rész ben a vá ros,
rész ben zsi dó ado má nyo zók áll tak.

Ko vács

Az arab–izraeli 
konfliktus 

a katari vb árnyékában
Az izraeli tudósítókat és drukkereket a katari világbaj-

nokságon eddig finoman fogalmazva is hûvösen fogadták.
Dor Hoffman izraeli újságíró arról számolt be, hogy egy
helyi taxisofôr kirúgta ôt a kocsijából azzal a szöveggel, hogy
„a testvéreit gyilkolja” – írja Káncz Csaba a
Privátbankár.hu portálon.
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„Vi lág szín vo na lú, lé gi
és tü zér sé gi cé lok fel de -
rí té sé re és nyo mon kö -
ve té sé re al kal mas iz ra e -
li ra dar rend szer áll
jövôre a Ma gyar Hon -
véd ség szol gá la tá ba. Az
iz ra e li Iron Dome (Vas -
ku po la) lég vé del mi
rend szer ré sze ként már
bi zo nyí tott, a lo ká to rok
egyes egy sé ge i nek gyár -
tá sá ba a ma gyar ha di -
ipar is be kap cso ló dik”
– ír ja a Ma gyar Nem zet
cik ké re hi vat koz va a
Ma gyar Táv ira ti Iro da.

A ra dar rend szer ér ke -
zé sét Szalay-Bobrov-
niczky Kris tóf hon vé del -
mi mi nisz ter je len tet te be
azt követôen, hogy Je ru -
zsá lem ben tár gyalt Beni
Ganc iz ra e li vé del mi mi -
nisz ter rel.

„A hon vé del mi mi nisz ter az iz ra e -
li ELTA ra da rok kap csán ki fej tet te: a
két or szág rég óta szo ros és ki vá ló
kap cso lat ban áll a vé de lem ben is.
Hoz zá tet te: a ma gyar haderôfej-
lesztési prog ram ban a gaz da ság mo -
tor já nak leg újabb hen ge re ként szá-
montartott és új len dü le tet ka pott vé -
del mi ipar ág ba már jelentôs iz ra e li
szá lak fo nód tak, utal va ar ra, hogy a
Ma gyar Hon véd ség töb bek kö zött a
Ra fa el cég Spike irá nyí tott
páncéltörô ra ké tá it is rend sze re sí ti” –
kö zöl te a Ma gyar Nem zet.

A ti zen egy ELM–2084 tí pu sú
légtérellenôrzô, lég vé del mi és tü zér -

A né met tör vé nyek tilt ják a be -
til tott cso port bár mely iko nog rá fi -
á já nak fel tün te té sét, az SS kom bi -

Uk raj na el vi tat ja Iz ra el
kötôdését a Temp lom-hegy hez,
a Vas ku po lát vi szont kö ve te li

Rend kí vü li csa ló dá sát fe jez te ki Iz ra el uk raj nai nagy kö ve te, Michael
Brodsky, mi u tán Uk raj na rö vid idôn be lül már má sod já ra sza vaz Iz ra el
el len az ENSZ-ben, mi köz ben fo lya ma to san kö ve te lik a zsi dó ál lam tól a
még na gyobb ka to nai se gít sé get.

Az ENSZ leg újabb Iz ra el-el le nes ha tá ro za ta lé nye gé ben meg szál lás sal vá -
dol ja Iz ra elt az 1967-es hat na pos há bo rú so rán vis  sza szer zett te rü le tek mi att.

30. év for du ló ját ün ne pel te 1992-
es új já a la ku lá sá nak a WIZO Hun -
ga ry Egye sü let, az ün nep sé get a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség
Köz ala pít vány (Mazsök) szék há -
zá ban tar tot ták. A Mazsök – a
Ma gyar or szá gi Ci o nis ta Szö vet ség
mel lett – a zsi dó nôszervezet egyik
fô tá mo ga tó ja. A ren dez vé nyen
Memon Ka ta lin el nök kö szön töt te
a résztvevôket.

A mint egy 50 or szág ban je len lévô
és 250 ezer ta got szám lá ló WIZO
(Women’s International Zionist
Organization – Nem zet kö zi Ci o nis ta
Nôszervezet) tör té ne te több mint 100
év re nyú lik vis  sza. A szer ve zet nek
tag ja a ma gyar WIZO Hun ga ry
Egye sü let is, ame lyet 1992-ben ala -
pí tot tak új já.

Az el múlt há rom év ti zed ben el nö -
ke volt Hahn Ve ro ni ka, Va das Ve ra,
Si mon Er zsé bet, Lanc Éva és Kö ves
Ka ta, míg az utób bi két év ben
Memon Ka ta lin ve zet te az egye sü -
le tet.

Mint az a WIZO Hun ga ry Egye sü -
let hon lap ján ol vas ha tó: „az 1920-
ban ala pí tott és 1992-tôl új já a la kult,
az óta fo lya ma to san mûködô nô-
szervezetünk fô cél ja a rá szo rul tak
se gí té se. En nek je gyé ben tá mo gat juk
szár ma zás ra, val lás ra te kin tet nél kül
men tá li san, fi zi ka i lag és eg zisz ten ci -
á li san rá szo rult em ber tár sa in kat, kü -
lö nös te kin tet tel a holokauszttúlélôk
ge ne rá ci ó i ra és a gyer me ke ik re, hi -
szen a múlt ból táp lál koz va dol go -
zunk a jövôért. Be te ge ket, idôseket
lá to ga tunk. Nélkülözôket és fo gya té -
ko so kat, va la mint két gyer mek in téz -
ményt tá mo ga tunk.”

A mos ta ni ün nep sé gen mint egy 40-
50 egye sü le ti tag gyûlt ös  sze, s je len
volt Szerdócz Er vin új pes ti fôrabbi,
va la mint Sza bó György, a Mazsök el -
nö ke is, aki aján dék gya nánt a Sze nes
Han na életérôl ké szült kép re gén  nyel
ér ke zett a szü le tés nap ra. 

Az aláb bi ak ban Memon Ka ta lin
ün ne pi köszöntôjét kö zöl jük.
A nôk ha ma rabb is me rik fel a
sze gényt, mint a fér fi. Elôbb lát -
ják, hol kell se gí te ni!

Ked ves ven dé ge ink, ked ves
WIZO-tagok! Örü lök, hogy itt va -
gyunk, hogy itt le he tünk! Min den kit
sze re tet tel kö szön tök.

Zsi dó szo kás sze rint mond junk ál -
dást er re az ün ne pi al ka lom ra: „Ál -
dott le gyen az Örök ké va ló, Örök Is -
te nünk, aki meg te rem tett, élet ben
tar tott és meg en ged te, hogy meg él -
het jük a mai na pot!”

A Tal mud ban ol vas hat juk rab bi
Si mon ben Lévitôl: aki nem lett ta -
nult 20 éves ko rá ra, aki nem lett gaz -
dag 30 éves ko rá ra és nem vált 
bölccsé 40 éves ko rá ra, az nem so kat
vár hat már a jövôjétôl.

A WIZO Hun ga ry Egye sü let 30
éves fo lya ma tos mû kö dé sét ün ne pel -
jük a mai na pon. Mi re a WIZO Hun -
ga ry Egye sü let 20 éves lett, már
meg ta nul ta, ho gyan va ló sít sa meg
cél ja it, ho gyan tá mo gat hat ja leg ha té -
ko nyab ban az idôseket, be te ge ket,
holokauszttúlélôket, va gyis azo kat,
akik bár mi lyen for má ban se gít ség re
szo rul nak, ho gyan erôsítheti a szo ci -
á lis és kul tu rá lis kap cso la ta it, ho -
gyan va ló sít hat ja meg cél ja it, együtt -
mû köd ve a kül föl di WIZO-
testvérszervezetekkel.

Idén 30 éve sek let tünk, és gaz da -
gab bak ta pasz ta la tok ban. Meg kell
em lí te nem, hogy az utol só két év is
to vább gaz da gí tott ben nün ket a ta -
pasz ta la tok te rén, mert meg ta nul tuk,
ho gyan él jünk be zár va, még is
együtt. Úgy ér zem, hogy nem csak az
is ko lák, ha nem az élet ma ga ad ja az
élet hos  szig tar tó ta nu lás – a lifelong
learning – lehetôségét.

Mond junk kö szö ne tet a ko ráb bi el -
nök as  szo nyok nak. Kö szö net Hahn
Ve ro ni ká nak, Va das Ve rá nak, Si -
mon Er zsé bet nek, Lanc Évá nak és
Kö ves Ka tá nak az elsô 28 év si ke res
ve ze té sé ért. Meg tet tek min dent,
hogy a WIZO Hun ga ry Egye sü le tet
mûködôképessé te gyék, hogy kö zös -
sé gün ket egy ben tart sák, hogy prog -
ram ja ik kal is mert té és el is mert té te -
gyék.

30 éves lett a ma gyar WIZO
Hogy mi lesz tíz év múl va, ami kor

az egye sü let 40 éves lesz? Nem tu -
dom. Si mon ben Lévi elôbb idé zett
sza vai sze rint böl cseb bek le szünk,
böl cseb bek nek kell len nünk. 

Két ezer éve fo gal maz ták meg a
mes ter rab bik a következôket: „Is -
ten nek he lyet te sei van nak a föl di
élet ben, akik az Ô jó sá gát és sze re te -
tét kép vi se lik az em be rek kö zött.
Tud já tok-e, kik az Úr he lyet te sei, kik
épp úgy tud nak vi gyáz ni, épp úgy
tud nak sze ret ni és úgy tud nak se gí te -
ni, mint Ô? A nôk!”

Majd így foly ta tó dik a rab bik gon -
do la ta: „A nôk ha ma rabb is me rik fel

Édes év for du ló. Memon Ka ta lin

Michael Brodsky

a sze gényt, mint a fér fi. Elôbb lát ják,
hol kell se gí te ni!”

A WIZO Hun ga ry Egye sü let a ma -
gyar or szá gi zsi dó nôk szer ve ze te.
Mint „nôi szer ve zet” tag ja, ér zem és
tu dom, hogy szer ve ze tünk két alap -
pil lé re: fel is mer ni a sze gényt és
meg lát ni, hol kell se gí te ni.

Az el telt 30 év ta pasz ta la tá ra épít -
ve és a je len le gi hely zet ben az egye -
sü let cél ja i nak ez után még na gyobb
felelôsségtudattal kell ele get tet tünk.
To vább ra is ki emelt hang súlyt kell
hogy kap ja nak szo ci á lis cél ki tû zé se -
ink. Szá mon kell tar ta nunk a rá szo -
rul ta kat, és lehetôségeink sze rint
még na gyobb oda fi gye lés sel kell tá -
mo gat nunk ôket. 

A holokauszt óta 78 év telt el. Az
élet ben lévô túlélôk lel ki és anya gi
se gít ség re szo rul nak, ahogy a ma gá -
nyos idôsek és be te gek is. Gon dol -
nunk kell a holokauszt utá ni má so dik
ge ne rá ci ó ra is, hi szen ma guk ban
hor doz zák, ma gunk ban hor doz zuk a
szülôk tra u má it. Fó kusz ban kell tar -
ta nunk a rá szo ru ló gyer me ke ket és
csa lád ja i kat. Ezek ese ti anya gi tá mo -
ga tá sá ért min dent el kell kö vet nünk.

En ged jé tek meg, hogy új ból a Tal -
mud ból idéz zek: „Rab bi Eliezer
mond ta: az as  szony böl cses sé ge a
rok ka!” Mi re utal Rab bi Eliezer? Ar -
ra, hogy mun ká ból nyert ta pasz ta lat -
ból ta nul ha tunk. Csak meg va ló sult
eredményeinktôl le he tünk böl cseb -
bek, ér zé ke nyeb bek, si ke re seb bek. 

Meg em lí te nék né há nyat a már
meg va ló sult tevékenységeinkbôl.

Né hány hó nap ja lá to gat juk az új -
pes ti Iz ra el Sela Ott hont. Aján dé ko -
kat vit tünk, le ül tünk egy asz tal hoz az
ott hon gyer mek lel kü le tû felnôtt la -
kó i val. Nem csak az aján dék oko zott
ne kik örö möt, ha nem sze mé lyes je -
len lé tünk, oda fi gye lé sünk is, amely
le bon tot ta az üveg fa lat, mely mö gött
él ni kény sze rül nek. Sze re tet éh sé gük
mér he tet len. 

Vol tunk a Benjamin Óvo dá ban.
Lát tuk, hogy a következô ge ne rá ció
jó ke zek ben van, mél tó és megfelelô
kör nye zet ben, ha gyo má nya ink sze -
rint ne vel ked nek. Aján dé kot vit tünk
oda is, de az iga zi örö möt az zal
okoz tuk, hogy meg néz tük/meg hall -
gat tuk, ho gyan tán col nak, éne kel nek
az ovi sok. Meg mu tat ták, hogy Ám
Jiszráél cháj, Iz ra el él és él ni fog.

Se gélyt vit tünk egy He ves me gyei
fa lu ba, ahol több sé gé ben hát rá nyos
hely ze tû ro ma csa lá dok él nek. Ta -

pasz tal tuk, hogy a kis se gít ség is óri -
á si jelentôségû ott, ahol szin te már
el vi sel he tet len a nél kü lö zés...

Most en ged je tek meg részemrôl
va la mi sze mé lye set. Ami ó ta meg -
tisz tel te tek bi zal ma tok kal és en gem
vá lasz tot ta tok a szer ve zet el nö ké nek,
úgy nôi, mint el nö ki mi vol tom ból
eredendôen büsz ke va gyok, hogy
szer ve ze tünk ben si ke rült meg-
erôsíteni tag ja ink kö zött a sze mé lyes
kap cso la tot. Ez – úgy ér zem – nem
for má lis gesz tus, ha nem va ló di kap -
cso lat. Kö zös meg be szé lé se ink,
ebéd je ink, ki rán du lá sa ink alatt kö ze -
lebb ke rül tünk egy más hoz. Ez zel a
szok vá nyos kap cso lat tar tá sun kat
spe ci á lis sá, ba rá ti vá tet tük. Re mé -
lem, min den ta gunk ér zé ke li és tud -
ja, hogy az egye sü let szá má ra fon tos.

Mit is mon dott Rab bi Eliezer? „Az
as  szony böl cses sé ge a rok ka!”

No sza, ked ves WIZO-tagok! Fo -
rog jon a rok ka... Gya ra pod jon tu dá -
sunk, böl cses sé günk, erôsödjön
mun ka bí rá sunk, bár ez utób bi a mi
ko runk ban ko moly ki hí vás. Ké rem a
Jóteremtôt, ad jon ne künk egész sé get
és sze ren csét, erôt és ki tar tást, hogy
még so ká ig fo rog has son a WIZO
rok ká ja.

Kö szö ne tet sze ret nék mon da ni a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz -
ala pít vány nak és a Ma gyar or szá gi
Ci o nis ta Szö vet ség nek, hogy
lehetôvé tet ték a 30 éves fo lya ma tos
mû kö dés meg ün nep lé sét. A Ma gyar -
or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít -
vány lehetôvé tet te, hogy itt, eb ben a
cso dá la tos épü let ben ün ne pel jünk. A
Ma gyar or szá gi Ci o nis ta Szö vet ség
vezetôsége pe dig el fo gad ta pro jekt -
pá lyá za tun kat, így a már lát ha tó kö -
rül mé nye ket tud tuk biz to sí ta ni az
ün nep lés hez.

Vé gül, de nem utol só sor ban, a
20. zsol tár szö ve ge pa ra frá zi sa ként:
Ad ja meg az Örök ké va ló, amit szí -
vünk óhajt, és min den szán dé kun -
kat tel je sít se... Hadd uj jong junk se -
gít sé gé ben... És er re mond junk
áment!

Kácsor Zsolt

Iz ra e li ra dar rend szer rel
erôsíti a kor mány 

Ma gyar or szág vé del mét

sé gi felderítôradar beszerzésérôl a
Zrí nyi hon vé del mi és haderôfej-
lesztési prog ram ke re té ben még
2020 de cem be ré ben ír ta alá a
szerzôdést Ko rom Fe renc ve zér ez re -
des, a Ma gyar Hon véd ség ak ko ri pa -
rancs no ka és Stéphane Oehrli, a
Rheinmetall Canada Inc. el nök-ve -
zér igaz ga tó ja. 

Az iz ra e li IAI ELTA cég „ak tív fá -
zis ve zé relt” (AESA) ra dar tech no ló -
gi á ját tar tal ma zó be ren de zé sek kel a
ré gi szov jet P–37, PRV–17 és
SZT–68U tí pu sú rá dió lo ká to ra it
vált ja le a ma gyar hon véd ség – ol -
vas ha tó a cikk ben. (MTI)

„SS” fel ira tú egyen ru hák ké szül tek
a né met had se reg szá má ra

ná ci ót még az au tók rend szám táb -
lá ján is ti los fel tün tet ni az or szág
ös  szes ál la má ban.

A né met szö vet sé gi vé del mi mi -
nisz té ri um a kö zel múlt ban mint egy
2,3 mil li árd euró ér té kû har ci fel -
sze re lést, pél dá ul si sa ko kat, há ló -
zsá ko kat és víz ál ló ka bá to kat kül -
dött csa pa ta i nak. A had se reg egyen -
ru há it tévedésbôl SS mé ret cím ké vel
lát ták el, ál lí tó lag „gyár tá si prob lé -
ma” mi att.

A mi nisz té ri um ezt követôen ar ra
uta sí tot ta a ka to ná kat, hogy tá vo lít -
sák el a cím ké ket né hány dzsekirôl,
mi vel azok az SS kezdôbetûket tar -
tal maz ták, ami a „ki csi, rö vid” mé ret
rö vi dí té se.

A kezdôbetûk az SS-hez
(Schutzstaffel) kap cso lód nak, a ná ci
kor szak fél ka to nai szer ve ze té hez,
amely a har ma dik bi ro da lom el nyo -
mó fa ji po li ti ká ját haj tot ta vég re, és
az egyik kulcs fon tos sá gú ha tó ság
volt 6 mil lió zsi dó és más ki sebb ség
le mé szár lá sá ban a holokauszt ide -
jén.

A né met tör vé nyek tilt ják a be til -
tott cso port bár mely iko nog rá fi á já -
nak fel tün te té sét, az SS kom bi ná ci ót
még az au tók rend szám táb lá ján is ti -
los fel tün tet ni az or szág ös  szes ál la -
má ban.

A mi nisz té ri um azt ál lít ja, nin cse -
nek tisz tá ban az zal, hány hi bás da rab
van, de igye kez tek min den kit meg -
nyug tat ni, hogy nem ke rült ki sok
ilyen ru ha da rab, ír ja a Jewish
Chronicle nyo mán a Ki bic.

A mi nisz té ri um a Ti mes új ság nak
nyi lat koz va azt mond ta, hogy ez
„gyár tá si prob lé ma”.

„Na gyon ke vés ka bát ról van szó,
és min dent meg vizs gá lunk. Amint
tu do mást sze rez tünk a történtekrôl,
be je len tést tet tünk, hogy el kell tá vo -
lí ta ni eze ket a cím ké ket.”

A mi nisz té ri um fel vet te a kap cso -
la tot a gyár tó val, hogy ki vizs gál ják,
mi tör tént.

A szö veg lé nye gé ben el vi tat ja az or szág tól a Temp lom-hegy hez va ló tör té nel -
mi kötôdését is. A ha tá ro za tot Uk raj na is meg sza vaz ta, mi köz ben szin te min -
den nap azt ké rik/kö ve te lik a zsi dó ál lam tól, hogy biz to sít sa szá muk ra a le -
gen dás iz ra e li lég vé del mi rend szert, a Vas ku po lát.

A ha tá ro za tot 98 or szág sza vaz ta meg, 52 nem zet tar tóz ko dott, 17 pe dig el -
le ne sza va zott. Ez utób bi cso port ba tar to zott pél dá ul Né met or szág, Olasz or -
szág, Auszt ria, Cseh or szág, Ka na da, Auszt rá lia és az Egye sült Ál la mok mel -
lett Ma gyar or szág is.

Ko ráb ban Uk raj na azt a ha tá ro za tot is meg sza vaz ta, amely fel szó lí tot ta Iz -
ra elt nuk le á ris ar ze nál já nak le sze re lé sé re.

For rás: karpathir.hu / hetek.hu
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Száz év vel ezelôtt, kiszlév hó nap
5-én hunyt el a hí res új pes ti neo lóg
rab bi, dr. Venetianer La jos, akit pa -
pi hi va tá sa mel lett mint ki vá ló szó -
no kot és tör té net írót is is mer het tek.

Venetianer rab bi Kecs ke mé ten lát ta
meg a nap vi lá got 1867. má jus 19-én.
A pa pi pá lyá hoz már ko rán el hi va tott -
sá got ér zett, ezért 1881-ben be irat ko -
zott a pes ti rabbiképzôbe, aho vá egé -
szen 1892-es fel ava tá sá ig járt, az
1888/89-es tan évet ki vé ve, mi kor
Bor osz ló ban foly tat ta ta nul má nya it,
ír ja Cseh Vik tor a zsido.com ol da lon.

Mielôtt a gya kor lat ban is meg kezd -
te vol na mû kö dé sét, né hány hó nap ra
Sze ged re köl tö zött, hogy a neo lóg
rabbikar ta lán leg na gyobb já tól, Löw
Immánueltól (1854–1944) les se el a
hit szó nok lás for té lya it, ami igen jól
si ke rült ne ki, hi szen mes te re egy íz -
ben azt mond ta ró la: „vá lo ga tó íz lés -
sel, ra gyo gó te het ség gel egyet len ta -
nít vá nyom az ôsi derósó szel le mé nek
és alak já nak új ra kel té sé ben”.

1892 és 1895 kö zött a So mogy me -
gyei Csur gó hit köz ség ének rab bi ja,
egyút tal az ot ta ni re for má tus gim ná zi -
um ma gyar- és né met ta ná ra lett. Ez -
után egy rö vid év re a Temes me gyei
Lugoson (Lugoj, Ro má nia) mû kö dött,
majd 1896-tól ha lá lá ig az új pes ti neo -
lóg hit köz ség fôrabbija volt.

1910-ben lett a rabbiképzô vezér-
lôbizottságának tag ja, 1912-tôl pe dig
val lás böl cse le ti ta ná ra.

Az új pes ti hit köz ség nag  gyá té te le
és ok ta tói ál lá sa mel lett szé les kö rû
tu do má nyos mun kát is foly ta tott. Már
ko rán meg ta nult as  szí rul, hogy az
asszír-babilóniai-héber val lás tör té nel -
mi kap cso la to kat ku tat has sa. Ér de kel -
ték a gö rög val lá si misz té ri u mok és
azok ha tá sai a je ru zsá le mi Szen tély re,
de a ke resz tény li tur gi á ban is ke res te
a zsi dó ha gyo má nyok nyo ma it. Ezek
mel lett pe dig fog lal koz tat ta ôt az or -
vos tu do mány, pub li kált Ászáf
Judeausról, a leg ré geb bi hé ber nyel vû
or vos tu do má nyi író ról is. S ahogy ar -
ra a rabbiképzô értesítôje is rá mu tat,
írá sai elôtt meg nyíl nak nem csak a zsi -
dó, de a nem zsi dó szak lap ok is itt hon
és kül föld ön egy aránt. Utol só nagy
mû ve A ma gyar zsi dó ság tör té ne te a
hon fog la lás tól nap ja in kig (Bu da pest,
1922) volt, mely a ha zai zsi dó ság tör -
té net ku ta tó i nak má ig egyik ki in du ló
alap mun ká ja.

Ma gyar or szág Kas sai Fôkonzu-
látusa kez de mé nye zé sé re avat ták
föl az Andrássy-palotán dr. Éger
Edit Éva em lék táb lá ját, mely nek
al ko tó ja Sza bó Ot tó képzômûvész.

Az épü let a Fô ut ca egyik pa ti nás
háza, me lyet Czigler Gyôzô bu da -
pes ti mû egye te mi ta nár ter ve zett.
Föld szint jén mû kö dött a hí res-ne ve -
ze tes Andrássy-kávéház, ahol Ady
End re is meg for dult 1910 szep tem -
be ré ben. Ezt az épü le tet Andrássy

Az embermentô Re vicz ky Im re
ez re des re em lé kez tek

A má so dik vi lág há bo rú alatt embermentô te vé keny sé get foly ta tó Re -
vicz ky Im re ez re des, posz tu musz vezérôrnagy szü le té sé nek 125. év for du -
ló já ra em lé kez tek Bu da pes ten.

A ha lá la után a Vi lág Iga za el is me rés sel ki tün te tett ma gyar ka to na tiszt Fi -
u mei úti sír kert ben ta lál ha tó szob rá nál tar tott meg em lé ke zé sen Var gha Ta más,
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um par la men ti ál lam tit ká ra ar ról be szélt, hogy Re -
vicz ky Im re Ma gyar or szág leg na gyobb hôsei kö zé tar to zik, aki nek ne vét
szer te a vi lá gon is me rik, em lé két ôrzik.

Az ál lam tit kár azt mond ta, a ka to na tiszt a má so dik vi lág há bo rú alatt vált
hal ha tat lan ná, ami kor a sa ját éle tét is koc káz tat va meg vé dett több ezer mun -
ka szol gá la tost a biz tos szenvedéstôl és a de por tá lá sok pok lá tól.

Re vicz ky Im rét 1943-ban ne vez ték ki a mun ka szol gá la tos zász ló alj élé re;
azon nal meg szün tet te a mun ka szol gá la tos ok zak la tá sát és bán tal ma zá sát, va -
la mint pa rancs ba ad ta, hogy ugyan úgy kell bán ni ve lük, mint a többi ka to ná -
val – idéz te fel Var gha Ta más.

Kö zöl te: Re vicz ky Im re a né met meg szál lás után is ki tar tott „az igaz ság út -
ján”, el uta sí tot ta a mun ka szol gá la tos ok de por tá lá sát, va la mint orosz front ra
kül dé sét, be hí vók se gít sé gé vel pe dig to váb bi zsi dó em be re ket jut ta tott ki a
get tó ból. Vé gül több ezer ül dö zöt tet si ke rült meg men te nie bá tor sá gá val, ami -
ért Ma gyar or szá gon és Iz ra el ben is há lá val em lé kez nek Re vicz ky Im ré re 
– mond ta, hoz zá té ve, hogy a ka to na tisz tet az iz ra e li ál lam posz tu musz Vi lág
Iga za ki tün te tés ben ré sze sí tet te.

Var gha Ta más úgy fo gal ma zott, hogy „a tá bor nok olyan pél dát ál lí tott elénk
bá tor ság ból, hazaszeretetbôl és igazságszeretetbôl, amit so ha sem mi nem ár -
nyé kol hat be, és amit so ha nem fe led he tünk el”. Pél dá ja bi zo nyít ja, hogy a
leg na gyobb ször nyû sé gek kö zött is le het és kell tisz tes sé ges em ber nek ma -
rad ni; „em ber nek ma rad ni az em ber te len ség ben” – han goz tat ta.

Jákov Hadasz-Handelszman, Iz ra el bu da pes ti nagy kö ve te emlékezô be szé -
dé ben el mond ta, hogy a bá tor, be csü le tes és ön zet len Re vicz ky Im re di csé re -
tet és dicsô em lé ket ér de mel mind azért, amit ab ban a sö tét idôben tett. Ro má -
ni á ban, Iz ra el ben és szer te a vi lá gon több ezer túlélô a ta nú bi zony sá ga az ez -
re des bá tor sá gá nak és ne mes lel kü le té nek – mond ta, hoz zá té ve, hogy ember-
mentô te vé keny sé gét Iz ra el Ál lam és a zsi dó nép so ha nem fog ja el fe lej te ni.

Kun Sza bó Ist ván vezérôrnagy, az államfô fôhadsegédje ki fej tet te, hogy a
má so dik vi lág há bo rú alatt a fa sisz ta és a kom mu nis ta ide o ló gia fel hasz nál ta a
had se re ge ket em ber el le nes cél jai ér de ké ben. Úgy foly tat ta: ak kor is vol tak és
most is len né nek olya nok, akik nem csak szó val, ha nem tet te ik kel is ha tárt
szab nak az „ör dö gi terv nek”. Re vicz ky Im re fel is mer te, hogy dön té se in sok-
sok em ber éle te mú lik, ezért sok szor a pa rancs el le né re, ez ál tal sa ját éle tét ve -
szé lyez tet ve ci vi lek ez re i nek nyúj tott vé del met.

A be szé dek el hang zá sa után ka to nai tisz te let adás mel lett he lyez ték el az
em lé ke zés vi rá ga it Re vicz ky Im re szob ra elôtt. (MTI)

Dr. Éger Edit Éva 
em lék táb lát ka pott Kas sán

Hor thynak és Mengelének tán colt, majd meg szö kött sa ját el mé je kon cent rá ci ós tá bo rá ból

Dé nes, a köz is mert me cé nás emel tet -
te 1899-ben, aki hit ve se mel lett pi -
hen a krasznahorkai ma u zó le um ban.

Elôször Jaroslav Polacek fôpol-
gármester tar tot ta meg be szé dét.
Utalt a nem mes  sze tôlünk zaj ló há -
bo rú ra.

„Az em be rek éle tü ket vesz tik, és a
vi lág is mét hi bá zott, akár csak 80 év -
vel ezelôtt, ami kor a né met vé reng -
zés és ke gyet len ke dés nem is mert
ha tá ro kat. Ami kor a holokauszt
elkövetôi meg fosz tot ták az em be re -
ket a mél tó sá guk tól, kí noz ták, rab -
szol gá vá tet ték és meg gyil kol ták
ôket.”

A mö göt tünk lévô épü let iz gal mas
tör té ne té nek egyik fe je ze te a ma gyar
és zsi dó Ele fánt csa lád tag ja ié, „akik
át lép ték Ausch witz ka pu ját. Egy 16
éves fi a tal kas sai lány tör té ne te, aki
nôvérével együtt túl él te a ha lál tá -
bort. A múlt azon ban nem tûnt el, és
nem lép tünk túl raj ta, itt él to vább ra
is. Él a táncoslány tör té ne té ben, aki a
Ha lál An gya la elôtt tán colt a po kol -
ban. Él az em lé kek ben, Éger dok-
tornô rém ál ma i ban, aki túl él te a
holokauszt szen ve dé se it. Él a nôben,
aki ma jel ké pe sen, csa lád já val együtt
ha za tér szülôvárosába.”

Majd kö szö ne tet mon dott min den -
ki nek, aki en nek az em lék táb lá nak
lét re jöt té ben részt vett. Sza va it a
következôképpen zár ta:

„Ez az em lék táb la ne csak azt jut -
tas sa a kas sa i ak és az er re já rók eszé -
be, hogy a bé ke nem ter mé sze tes
adott ság, ha nem óv ja is ôket a gyû lö -
let ben, fa na tiz mus ban, rassz iz mus -
ban és az elôítéletekben rejlô veszé-
lyektôl.”

Dr. Hetey Ágo ta fôkonzul lé pett
ez után a mik ro fon hoz.

„A mai ün ne pi pil la na tot egy na -
gyon hos  szú elôkészítô mun ka elôzte
meg” – kezd te be szé dét. – „...ez az
em lék táb la is a jövônek ké szült, egy
olyan vi lág hí rû kas sai tisz te le té re,
aki az át élt tra u mák el le né re min dig
sze re tet tel em lé ke zik vis  sza gyer -
mek ko ra hely szí né re.”

Ô is kö szö ne tet mon dott min den ki -
nek, aki en nek a kü lön le ges, vi lág -
szer te meg be csült sze mé lyi ség nek az
em lék táb lá ja kö rül bá bás ko dott. Hi -
szen rá mind an  nyi an büsz kék le he -
tünk. A bor zal mak ve zet ték ah hoz,
hogy „olyan böl cses ség bir to ko sá vá
vált, amely re mind an  nyi unk nak nagy
szük sé ge van, és ame lyet 95 éve sen
is lel ke sen oszt meg követôivel: élet -

Dr. Éger Edit Éva
Fo tó: Balassa Zol tán – pil la nat kép a Dr. Éger Edit Éva életérôl szó ló filmbôl

igen lés sel a ma gunk épü lé sé re kell
hasz nál ni a tra u má in kat”.

Ami kor a fôkonzul a táb la ál lí tás sal
kap cso la to san tá jé koz tat ta, na gyon
lel ke sen fo gad ta azt, „még a táb la
szö ve gé nek meg fo gal ma zá sá ban is
se gít sé günk re volt”. Majd élet út ját
is mer tet te.

„Ele fánt Edit Éva ma gyar zsi dó
csa lád ban szü le tett Kas sán. 1944-
ben csa lád já val együtt Ausch witz ba
de por tál ták. Túl él te a kon cent rá ci ós

tá bo rok kín zá sa it, a há bo rú után
Cseh szlo vá ki á ban élt, majd 1949-
ben az Egye sült Ál la mok ba emig rált.
Gyá ri mun kás ként kez dett dol goz ni,
majd pszi cho ló gus dip lo mát szer zett,
és még ma, 95 éve sen is prak ti zál,
se gít ve az em be rek nek vesz te sé ge ik
fel dol go zá sát.

Va ló szí nû leg Önök kö zül is töb ben
ol vas ták a sa ját tra u má it fel dol go zó
A dön tés cí mû köny vét, amely va ló -
di best sel ler lett, ôt pe dig vi lág szer te
el is mert szerzôvé tet te. A könyv ben
több ször em lí tést tesz az Andrássy-
palotáról, gye rek ko ra helyszínérôl,
amely hez sok ked ves em lé ke
fûzôdik.”

Min dig ma gyar nak val lot ta ugyan
ma gát; bár a ha za nem bánt ve le
min dig ke gye sen, még is fe lül emel -
ke dett a sé rel me ken és tra u má kon. A
vá ros és la kói büsz kék le het nek hí res
szü löt tük re, mint ahogy ô is „büsz -
kén vall ja meg kas sai szár ma zá sát”.

Sza va it a következô gon do lat tal
zár ta:

„Ahogy ír ja köny vé ben: »a szen -
ve dés el ke rül he tet len és uni ver zá lis.
A kü lönb ség ab ban áll, aho gyan a
szen ve dés re reagálunk.« Köny vei és
elôadásai ab ban se gí tik a követôit vi -
lág szer te, hogy fel fe dez zék, mi ként
szök het nek meg sa ját el mé jük kon -
cent rá ci ós tá bo rá ból. Ne ki si ke rült
ez, Ausch witz pok lát túl él ve az új ra -
kez dés és élet igen lés pél da kép évé
vált.”

Ez után a fôpolgármester és a
fôkonzul le lep lez ték az em lék táb lát.

A pa lo ta elôtt, an nak ka pu al já ban,
majd az egy ko ri Mo soly moz gó, mai
Úsmev mo zi elôcsarnokában Da na
Hillierová Katarína Rampacková ko -
re og rá fi á ját tán col ta el. Éger Éva
Edit nek ugyan is a tánc irán ti szen ve -
dé lye ki fogy ha tat lan életerôt nyúj -
tott. A PST (Priestor súcasného
tanca – Kor társ Tánc tér) ezért perfor-
matív „tánc sé tát” adott elô utun kon.

Majd a mo zi ban tar tott film ve tí té -
sen életérôl és élet fel fo gá sá ról val -
lott. Töb bek kö zött azt mond ta, még
Ausch witz nál is ros  szabb volt a til -
tás. Mint zsi dó val lá sú nak, meg til tot -
ták ne ki a ba let tot, nem spor tol ha tott,
nem me he tett az em be rek kö zé...
Hor thyról mér ték tar tó an, jó za nul
nyi lat ko zott.

A film után üzent szülôvárosának
is:

„Em lék szem a gyer mek ko rom ra,
bol dog idôk vol tak. Az ott töl tött

évek éle tem leg szebb idôszakát je -
len tik. Az épü let a vá ros köz pon ti
he lyén állt, ha ki nyi tot tam az egyik
szo ba ab la kát, be lát tam a Fô ut ca tel -
jes hos  szát a szín ház zal és a szé kes -
egy ház zal együtt. Ami kor a ma gyar
ná ci párt el fog lal ta a há zat [pon to -
sab ban: a Nyi las ke resz tes Párt meg -
nyi tot ta iro dá ját], el kel lett köl töz -
nünk a Ma lom ut cá ra, a ka ted rá lis -
hoz kö zel.”

Uno ká ja meg köz be ve tet te: „Ezek
után men  nyi re költôi, hogy most em -
lék táb lát he lyez nek el a há zon.”

„Tu dok az em lék táb la elhe-
lyezésérôl – foly tat ta a hölgy –, és
bár csak ott le het nék sze mé lye sen is,
ki tud ja, ta lán egy na pon meg va ló -
sul. Je len leg nem va gyok olyan ál la -
pot ban, hogy utaz zak. Az cso dá la tos,
hogy meg lá to ga tott Ma gyar or szág
köz tár sa sá gi el nö ke, aki 45 éves, egy
fi a tal, gyö nyö rû, vi rág zó nô. Jó lát ni,
hogy a vi lág las san kör be ért, és ott,
ahol ko ráb ban meg pró bál ta tá sok ér -
tek, most meg tisz tel te tés ér. A szí -
vem és a lel kem na gyon ma gyar.
Em lék szem, hogy Hor thy kor mány -
zó nak tán col tam. Gyö nyö rû pi ros ru -
há ban jár tam a csár dást. Egyet jobb -
ra, egyet bal ra... Ad dig fo gok tán col -
ni, amíg élek...”

Köz ben meg az em ber nek az jut
eszé be, hogy egy kor en nek az épü -
let nek az elôdjében töl töt te gyer mek -
ko rát Andrássy Gyu la ma gyar mi -
nisz ter el nök. A nép sze rû rendezô-
színész há zas pár, Fa ra gó Ödön és
Biller Irén már eb ben a ház ban la -
kott. Fa ra gó Ödön (1876–1958)
szín ház igaz ga tó, rendezô 1905–10
kö zött sze re pelt Kas sán, 1914–23
kö zött volt a kas sai szín ház igaz ga tó -
ja. Má so dik fe le sé ge, Biller Irén
(1897–1989) szí nész és operett-
énekes 1915-tôl 1922-ig mû kö dött
tár su la tá ban vá ro sunk ban. Ôk is em -
lék táb lát kap nak egy szer?

Balassa Zol tán / Felvidék.Ma

Száz év vel ezelôtt kiszlév 8-án 
– ak kor no vem ber 28-án – Új pest
fôutcáján min den üz let zár va volt. A
ked di nap el le né re né hány órá ra meg -
állt a mun ka és a ta ní tás az amúgy
min dig nyüzsgô vá ros ban.

„A tisztviselôk le tet ték a tol lat, a
munkáskézbôl ki hul lott a szer szám,
most min den ki egy re gon dol, min den
szív a temp lom fe lé dob ban, ahol
most kezdôdik a gyász szer tar tás.”

Az új pes ti neo lóg zsi na gó ga ös  szes
pad so ra meg telt, sôt, a pa dok kö zött
és az ol dal aj tók kö rül a kert ben is tö -
me gek áll nak, hogy hall has sák sze re -
tett fôrabbijuk bú csúz ta tó ját. Elôször
Fischer Gyu la (1861–1944) pes ti
fôrabbi szólt:

„Oly szí vet ha so ga tó, oly didergetô
gon do lat, hogy Venetianer nincs töb -
bé, el ment ô, gyü le ke ze té nek ékes sé -
ge, ba rá ta i nak gyön gye, a tu do mány
mes te re, az is te ni tan nak pró fé tai
ihletettségû hirdetôje. El ment, itt ha -
gyott ben nün ket, és el vitt ma gá val
min den fényt, ra gyo gást, me leg sé get.
Üres az ô pa pi pá ho lya, né ma a szó -
szé ke, el ár vult elôadóasztala. Most,
mi kor Venetianer el ha gyott ben nün -
ket, le zár ta sze mét, még al ko tó mun -
kás sá ga tel jé ben volt. Sok ré tû tu do -
má nyos mun kás sá ga olyan volt, mint
a szi vár vány, szí nes, amely lel ket és
szí vet vi dít egy szer re. [...]

Venetianer La jos, nem hit tem vol na
so ha, hogy en gem a Te ko por sód elé
fogsz ál lí ta ni, hogy Te hi de gen és élet -
te le nül fogsz elôttem fe küd ni, hogy
Is ten el fog ven ni tôlünk. Men  nyit
szen ved tél, hi szen a Te 17 éves fi acs -
ká dat el kel lett kül de ned kül föld re,
Te ne ked, aki a ma gyar ság nak ál doz tad
éle te det. Errôl a fáj dal mad ról ugyan
nem szól tál so ha, de be fe lé ke ser gett a
lel ked. Ez a fáj da lom rág ta és meg ráz -
ta szí ve det, mert ül döz nek min ket,
zsi dó kat, és el nyom nak, meg fosz ta -
nak jo ga ink tól. Én mon dom a Te ra va -
ta lod mel lett, és fel jaj dul a szí vem:
Kö nyö rül jön meg az Is ten e sze gény,
sze ren csét len or szá gon, ad ja vis  sza
bé ké jét, nyu gal mát, csend jét, esz mé -
le tét. El bo csá tunk Té ged, aki Is ten-ál -
dot ta vol tál mun kás sá god ban, Is ten-
ál dot ta légy mun kát lan sá god ban is.”

Fischer rab bi után még egy sor ki -
vá ló ság bú csú zott a nagy ha lot tól kol -
lé gái, ta nít vá nyai ne vé ben. Ki kell
emel ni dr. Bor so di Jó zsef
(1878–1943) kecs ke mé ti neo lóg
fôrabbi sza va it, aki mint szülôvárosá-
nak ha lott já tól bú csú zott tôle:

„Nagy al föld nek hí res vá ro sá ból jöt -
tem, ab ból a vá ros ból, hol bölcsôd
rin gott, dr. Venetianer La jos. Ab ból a
vá ros ból, hol bol dog gyer mek éve i det
él ted, ahon nan ma gad dal hoz tad iz zó
ma gyar sá go dat s mély val lá sos sá go -
dat. Is ten Ve led! Az új pes ti zsi dó hit -
köz ség ben ned az apát, mi a fi út ve -
szí tet tük.”

A temetôben dr. Semsey Ala dár
(1872–1950) új pes ti pol gár mes ter is
mon dott gyász be szé det, aki a vá ros
„ki vá ló fér fi ú já tól” bú csú zott.

Venetianer fôrabbit ere de ti leg – ter -
mé sze tes mó don – az új pes ti zsi dó
temetôben han tol ták el, ám végsô bé -
ké jét még sem ott ta lál ta meg, ha nem a
rá kos ke reszt úri Koz ma ut cai
temetôben, mi u tán az új pes ti temetôt
ha tó sá gi lag fel szá mol ták. Új ra te me té -
sét 1967. jú li us 31-én Scheiber Sán -
dor (1913–1985) fôrabbi tar tot ta, s a
meg ha tó ese ményt a következô sza -
vak kal zár ta:

„Amíg egyet len em ber idé zi ôt,
amíg egyet len tu dós le ír ja ne vét, a
márványkônél is ma ra dan dób ban fog
él ni em lé ke.”

Az új pes ti rab bi cen te ná ri u ma
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NAPTÁR
Dec. 19-26., hétfô-kedd Kiszlév 25. - tévész 2. Chanukka
December 23., péntek Kiszlév 29. Gyertyagyújtás: 3.38
December 24., szombat Kiszlév 30. Újhold 1.

Szombat kimenetele: 4.49
December 25., vasárnap Tévész 1. Újhold 2.
December 30., péntek Tévész 6. Gyertyagyújtás: 3.43
December 31. szombat Tévész 7. Szombat kimenetele: 4.54

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

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

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

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

New York ban „a zsi dó
kö zös ség re ve szé lyes hely ze tet”
aka dá lyo zott meg a rendôrség

Le tar tóz tat tak két fér fit a rendôrök New York vá ros ban, ami vel a ha -
tó ság fo gal ma zá sa sze rint „a zsi dó kö zös sé get érintô fe nye ge tés ki bon ta -
ko zá sát” aka dá lyoz ták meg.

Az ame ri kai vi lág vá ros rendôrfônökének be je len té se sze rint a gya nú sí tot -
tak egyi ke az interneten tett köz zé fenyegetô tar tal mat, ezt követôen in téz ked -
tek és tar tóz tat ták le ôt és a tár sát. Egyi kük nél kést ta lál tak, majd a la ká sá ban
egy il le gá li san tar tott lôfegyvert és hoz zá tar to zó lôszert is le fog lal tak.

Keechent Sewell, a vá ros rendôrségi vezetôje azt is el mond ta, hogy az
ôrizetbe vé telt ki ter jedt hír szer zé si te vé keny ség elôzte meg. A két fér fit New
York vas úti fôpályaudvara, a Penn Station be já ra tá nál tar tóz tat ták fel.

A ha tó ság azt is be je len tet te, hogy a le tar tóz ta tá sok nyo mán „szer te New
York vá ros ban az ér zé keny te rü le tek re” erôsítést ve zé nyel tek. (MTI)

El hall ga tott és fel tárt múlt
Úgy hit tük, szin te alig van a múlt nak olyan rész le te, amit ne tár tak vol na

föl, ne do ku men tál tak vol na, hi szen ap rán ként meg nyíl tak a le vél tá rak, el rej -
tett csa lá di vagy ma gán nap lók ke rül tek nap vi lág ra, kap tak nyil vá nos sá got...
és még is. 

Több szö ri ha lasz tás után lá to ga tott el a Holokauszt Em lék köz pont ba és tar -
tott elôadást Patrick Desbois atya. El jött köny vé nek be mu ta tó já ra, és ebbôl az
al ka lom ból sze mé lyes él mé nye it is el mond ta az ere de ti leg 2019-ben meg je -
lent mû kap csán.

A könyv cí me: A go lyók ál ta li holokauszt. Ha lál fé nyes nap pal. Még le ír ni
is ne héz, szól ni ró la azon ban mu száj. Ami kor a holokausztról be szé lünk, leg -
több ször a megsemmisítô tá bo rok ra gon do lunk, ahogy Ra ul Hilberg köny vé -
nek tár gyi la gos cí me meg ne ve zi: Az eu ró pai zsi dó ság el pusz tí tá sá ra. Azon -
ban lé te zett egy sze le te a zsi dó ság meg sem mi sí té sé nek, ame lyet a kö zös em -
lé ke zet úgy te me tett el, hogy szin te fel -
tár ha tat lan ma radt – és ezt a fel ada tot
vál lal ta ma gá ra egy ka to li kus pap.

Patrick Desbois a csa lád ja, a nagy ap -
ja múlt já nál kezd te, aki a mai Uk raj na
te rü le tén ál ló ha di fo goly tá bor ból tért
vis  sza fran cia föld re. Ak kor még nem
is tud ta, hogy fag ga tó zá sá val da rázs fé -
szek re ta lált, sôt, a da rázs fé szek föld -
rész nyi mé re tû. Na gyon le egy sze rû sít -
ve: ku tat ni kezd te az 1941–42 so rán az
ak ko ri Szov jet unió nyu ga ti köz tár sa sá -
ga i ban (men  nyi re ide nem illô szó)
vég re haj tott tö me ges gyil kos sá go kat, a
zsi dók meg sem mi sí té sét. Ez azon ban –
el len tét ben a tit kok ban lé te sí tett tá bo -
rok fel épí té sé vel, a tá bo rok ba szál lí tás -
sal – fé nyes nap pal el kö ve tett tö meg -
gyil kos sá gok so ra volt. Anél kül, hogy
túl zot tan be le men nék a rész le tek be,
mu száj el mon da ni, hogy a húsz év nyi
ku ta tó mun ka so rán Desbois és jó részt önkéntesekbôl ál ló, jelentôs mé re tû
csa pa ta há rom ezer nél több fa lut ke re sett meg. Ter mé sze te sen a te rep mun kát
ha tal mas elôkészítés elôzte meg, ap ró lé kos adat gyûj tés a né met, len gyel, és
exszovjet le vél tá rak ban és ezer más he lyen. Hét ezer nél több in ter jút ké szí tet -
tek, olyan em be rek kel, akik „a szom szé dok” vol tak. Akik ki ren delt
munkaerôként ma guk is ás ták a tö meg sí ro kat, lát ták, sôt lát vá nyos ság ként
néz ték, amint be le lö vik az ál do za to kat, vá lo ga tás nél kül.

Aki is me ri Hilberg köny vét, tud hat ja, hogy ezek a – sze mér me sen vagy hi -
de gen – ak ci ó nak ne ve zett mé szár lá sok ri asz tó meg ter ve zett ség gel zaj lot tak.
To váb bá a he lyi fa lu si (nem zsi dó) la kos ság rész vé te lé vel: ôket ren del ték ki a
fa lu si get tó ke rí té sé nek gyors fel hú zá sá ra, gö dör ásás ra, sze ke res szál lí tá sok -
ra. Így let tek va la men  nyi en cin ko sok. 

Desbois atya el mond ta, tér ké pen is mu tat ta, hány fa lut jár tak be a húsz év
alatt. Az Uraltól nyu gat ra szin te min dent be bo rí tot tak a vö rös pon tok. Az
Uraltól dél re pe dig, a Ka u ká zus vi dé kén csak nem vas tag vö rös csík ká áll tak
ös  sze. Kik vol tak az elsô meg kér de zet tek? A „szom szé dok”. Egy öreg né ni,
aki még em lé ke zett, hogy bújt el tizenegynéhány éve sen. A há zas pár, a búj -
ta tott zsi dó fiú meg az ô fi uk egy ágy ban al hat tak, ven dég ágy nem volt. Az -
tán néz ték, amint el vi szik va la men  nyit. A férj ma ga is gö dör ásó volt. Egy má -
sik he lyen (és sok he lyen) az el búj ta tot tat egy má sik szom széd je len ti föl. 

A ka to li kus pap a Pá va ut cá ban ar ról is be szélt, ho gyan le he tett in ter jú kat
ké szí te ni, hi szen amit ô át élt, a múlt el te me tett em lé ke i nek fel tá rá sa, ép és  szel
alig fel fog ha tó (és az ép ész is alig megôrizhetô). Vis  sza te kint ve azt mond ta:
úgy kel lett kér dez nie, hogy a kér dés nek ne le gyen ér zel mi töl té se. És úgy kel -
lett meg hall gat ni, rez ze nés te len arc cal, hogy a meg kér de zett ne lás sa, ben -
nünk mi ját szó dik le. Ne he zen ki ala kí tott tá vol ság tar tás ez, de a fel adat csak
így volt elvégezhetô. Ér de kes volt a hoz zá szó lás, amely azt fir tat ta, va jon
mek ko ra sze re pe le he tett an nak az éve kig tar tó és ha tal mas gyû lö let pro pa gan -
dá nak, mi sze rint a né met SS-ka to nák csu pán elvégzendô fel ada tot lát tak a tö -
me ges erôszaktételben és a mé szár lá sok ban. Desbois atya vá la sza ép pen a ku -
ta tás so rán al kal ma zott tá vol ság tar tás ra utalt, hogy ô az em be re ket vizs gál ta,
nem fo gal ma zott meg vád ira tot, a be szél ge tés so rán nem hi báz ta tott sen kit,
nem ref lek tált: fel tár ni igye ke zett.

A Holokauszt Em lék köz pont – és a könyv for dí tó ja, Ja kab At ti la – pél da ér -
té kû mun kát vég zett A go lyók ál ta li holokauszt ma gyar nyel vû köz re a dá sá val.
Hadd te gyem hoz zá: csak felnôtt és erôs ideg ze tû (har ma dik ge ne rá ci ós
túlélô) ol va só nak ad nám a ke zé be. Kell hoz zá idôbeli tá vol ság tar tás. A
könyv nek egyet len mon da tát idé zem, ta lán nem is pon to san – az egyik meg -
kér de zett szom széd így em lé ke zett vis  sza ak ko ri ér zé se i re: „Meg is saj nál -
tam, és ad tam ne ki in ni, mert el fá radt a ke ze a pisz toly ra va szá nak meg hú zá -
sá tól.”

(Patrick Desbois: A go lyók ál ta li holokauszt. Holokauszt Em lék köz pont,
Bu da pest, 2022)
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más ki lá tás sal a Do hány ut cai zsi na -
gó ga kert jé re. Irány ár: HUF 159 M.
Apartment with a panoramic view of
Budapest’s Do hány Street synagogue
is now on sale from the OWNER!
The 104 sq.m., 3,5-room apartment is
on the fourth floor of the bu il ding.
AIRBNB is permitted. Its price, HUF
159 M. is only a target! +36-20-566-
1176, vigzsoka01@gmail.com

Színházak részére régiségek,
hagyatékok, gyûjtemények felvásár-
lása készpénzért. Díjtalan kiszállás-
sal. antiklakberendezes.hu, 06-30-
419-2713.
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Botlatókövet helyeztek el
Zuglóban a Ferencváros egykori
kiváló játékosára, majd edzôjére,
Tóth Potya Istvánra emlékezve,
aki a második világháborúban
üldözöttek sokaságát mentette
meg az elhurcolástól és a haláltól.

A Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület (Mazsike), a Ferencvárosi
Torna Club és a zuglói önkormányzat
közös rendezvényén Kirschner Péter,
a Mazsike elnöke felhívta a figyelmet
arra, hogy Gunter Demnig kölni
mûvész a kilencvenes években találta
ki és alkotta meg az úgynevezett bot-
latóköveket, emléket állítva a holoka-
uszt névtelenül elhunyt és ismeretlen
helyen nyugvó, többségében zsidó
áldozatainak. A kis betonkockákra
rögzített réztáblákra az áldozatok
nevét, születésük, valamint meggyil-
kolásuk helyszínét és idôpontját vésik
rá. Magyarországon már közel 500
ilyen botlatókövet raktak le.
Hozzátette: Tóth Potya István botlató-
köve abban különbözik a többitôl,
hogy egy olyan nagyszerû keresztény
embernek állít emléket, akinek a lel-
kiismerete azt diktálta, az üldözöttek
mellé kell állnia, és ez fontosabb volt
neki, mint hogy saját magát védje.

Horváth Csaba, a fôváros XIV.
kerületének polgármestere úgy
fogalmazott, hogy a járdában elhe-
lyezett kis fényes kô egy olyan sötét
korszakra emlékeztet, amikor elsza-
badult az ôrület. Emlékeztetett rá,
hogy a vészkorszaknak voltak áldo-
zatai és hôsei, Tóth Potya István,
Zugló posztumusz díszpolgára pedig
egy személyben volt hôs és áldozat.
Hôs volt, mert egyrészt igazán fon-
tosnak tartotta, hogy a vegytiszta
gonoszságtól és a tomboló aljasság-
tól megmentse azokat, akiket lehe-
tett, másfelôl áldozat, mert ôt magát
a páratlan sportkarrierje, a sikeres
edzôi pályafutása és az sem mentette
meg, hogy az elsô világháborúban
frontszolgálatosként a hazájáért har-
colt – mondta.

Horváth Csaba kijelentette, a zug-
lói Telepes utca 41.-ben egy olyan
tehetséges és jó ember élt, aki üldö-
zöttek tömegeit mentette meg a
haláltól.

„De ezzel a botlatókôvel emlékez-
ni fogunk arra is, amit vele tettek,
hogy másokkal ezt többé ne tehessék
meg” – fogalmazott a polgármester
arra utalva, hogy Tóth Potyát a nyila-
sok 1944. december 5-én a házánál
elfogták, majd tárgyalás és ítélet nél-
kül meggyilkolták.

Botlatókövet helyeztek el
az embermentô 

Tóth Potya István emlékére

Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt
mondta, a botlatókôvel egy remek
sportolónak, egy nagyszerû edzônek,
egy bajnoknak és egy kiváló ember-
nek állítottak emléket. Kiemelte:
Tóth Potya azt cselekedte, amit a

sportban tanult: segítette a gyengé-
ket, és az emberek csapatában szol-
gált az embertelenekkel szemben.
Mindezt hamis papírokkal, védleve-
lekkel, élelmiszer- és pénzcsoma-
gokkal, illetve menedék nyújtásával
tette.

Szabó Lajos, a Magyar Olimpiai és
Sportmúzeum igazgatója ismertette
Tóth Potya István labdarúgói, majd
edzôi pályafutását. Felidézte többek
között, hogy 1912 és 1926 között 197
NB I-es mérkôzésen szerepelt a zöld-
fehérek csapatában, majd edzôként
három bajnoki címig és a Közép-
európai Kupa megnyeréséig vezette
az együttest. Ô volt a tréner akkor is,
amikor a Ferencváros „csodacsapa-
ta” Dél-Amerikában legyôzte a
késôbbi világbajnok Uruguay válo-
gatottját. (MTI)

Megemlékezést tartottak a gettó
felállításának évfordulóján

Zsidó honfitársaink tragédiája
mindannyiunk tragédiája, a magyar
történelem legsötétebb idôszaka 
– jelentette ki Niedermüller Péter
polgármester a 78 éve felállított
pesti gettó évfordulója alkalmából
tartott megemlékezésen a Klauzál
téren.

Jákov Hadasz-Handelszman,
Izrael Állam nagykövete is az
emlékezés fontosságára hívta fel a
figyelmet.

Kardos Péter fôrabbi a meggya-
lázottakért, a megkínzottakért, a
megszégyenítettekért és a meg-
gyilkoltakért mondott imát, majd
elhangzott Radnóti Miklós Hetedik ecloga címû verse. Ezután Kardos
Dániel gitárkíséretével Németh Szonja énekelt az alkalomhoz illô héber
dalokat.

Ezt követôen a jelenlévôk – köztük Mester Tamás, a BZSH elnöke – gyer-
tyát gyújtottak az elhunytak emlékére, majd elhelyezték a kegyelet köveit.

Kardos Péter
Fotó: Szentgyörgyi Ákos
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az Ön Öröksége
is hozzájárulhat e célhoz.
Keren Hyesod UIA,
a szervezet, amely Izrael 
részére gyűjt adományt.

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

Tőlünk megtudhatja hogyan
E mail: eli keidar@kerenh hu

az Ön Öröksége
is hozzájárulhat e célhoz.
Keren Hyesod UIA,
a szervezet, amely Izrael 
részére gyűjt adományt.

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

Húsz szép nyá ri zsi dó öröm ze ne-
kon cert tel ün ne pel te a Spi no za
Szín ház fenn ál lá sá nak 20. szü le -
tés nap ját. Me lyek a szín ház ter vei
a har ma dik év ti zed re?

A nyá ri öröm kon cert-so ro zat ról
épp mos tan ság nyílt meg Bazánth
Ivola fo tó ki ál lí tá sa, ahol a zsi dó ze ne
legfôbb képviselôi te kin te nek ránk a
Spi no za Ká vé ház ban. És a képekrôl
ki tû nik a zeneélvezôk so ka sá gá nak
örö me is. A tár lat év vé gé ig van nyit -
va.

Mi a har ma dik év ti zed mû sor -
po li ti ká ja?

Ami a mû sor po li ti kán kat il le ti:
nem adunk elô sem klas  szi ku so kat,
sem bul várt, sem gagyit. Hogy ak kor
még is mit? Elôször is pre fe rál juk a
mai, ha zai írók zsi dó té má jú vagy a
zsi dó sá got érintô da rab ja it. Mi vel a
té má kat és az író kat is mi ma gunk
vá laszt juk, ezért na gyon sok ná lunk
az ôsbemutató. Is mert pél dá ul az a
drá ma so ro za tunk, amely a na gyot al -
ko tott zsi dók élet út ját mu tat ja be,
olyan zsi dó két, akik vagy kül föld ön
al kot tak és itt hon nin cse nek a köz tu -
dat ban, vagy itt hon él tek-al kot tak, de
nem tud ják ró luk, hogy zsi dók. A so -
ro zat ed di gi tag jai: Herzl Ti va dar,
Jó zsef Pulitzer, Ferenczi Sán dor (a

Iz ra el ben gyár tott, Covid
el le ni orr spray ha ma ro san

Ma gyar or szá gon
Iz ra el ben gyárt ják azt a for ra dal mi an új orr sprayt, amely nek ha tó -

anya ga 99 szá za lék ban el pusz tít ja a szer ve zet be ju tott ko ro na ví rust. A
virX ne vû szer ha ma ro san Ma gyar or szá gon is elérhetô lesz – hív ta fel fi -
gyel mün ket Barta Ju dit, a ké szít mény ki zá ró la gos ma gyar or szá gi for gal -
ma zó já nak, a Bio-Kasztel Kft.-nek az ügyvezetôje. A cég ne ve a ma gyar
zsi dó kö zös ség elôtt ismerôsen cseng, hi szen ez a tár sa ság a jár vány ide -
jén jelentôs men  nyi sé gû gyors tesz tet ado má nyo zott a Mazsihisznek.

Ran gos szak mai fo lyó irat ok ban kö zölt pub li ká ci ók iga zol ják, hogy a virX
rend kí vül ha té kony a ko ro na ví rus el len, hi szen a kí sér le tek so rán ki de rült: az
orr spray ha tó anya ga csak nem 100 szá za lék ban el pusz tít ja a szer ve ze tünk be a
felsô lég uta kon be ke rült ko ro na ví rust – mond ta meg ke re sé sünk re Barta Ju dit,
a Bio-Kasztel Kft. ügyvezetôje.

A cég csak nem har minc éve for gal maz za a vi lág él vo nal be li gyógy szer -
gyár tó i nak bio tech no ló gi ai és egyéb ter mé ke it Ma gyar or szá gon, to váb bá a
leg ma ga sabb szak mai szín vo na lat képviselô ha zai la bo ra tó ri u mok kal, egye te -
mi ku ta tó in té ze tek kel, gyógy szer ipa ri cé gek kel mû kö dik együtt. A kft. ne vét
a ma gyar zsi dó kö zös ség is is mer he ti, hi szen a Mazsihisz a ko ro na ví rus-jár -
vány ide jén e cég jó vol tá ból ju tott hoz zá gyors tesz tek hez, ame lyek életmen-
tô se gít sé get je len tet tek töb bek kö zött a Sze re tet kór ház ban és a Szö vet ség
más lé te sít mé nye i ben.

Barta Ju dit tól meg tud tuk: a virX ne vû orr spray a né met or szá gi pi ac ra lé pés -
sel szin te egy idôben Ma gyar or szá gon is ha ma ro san elérhetô lesz. A jelen-
tôsége óri á si, hi szen hasz ná la ta gyors, egy sze rû és rop pant ha té kony: az orr -
ba fecs ken dez ve 99 szá za lék ban vé gez a kór oko zók kal.

Ar ra a la i kus kér dé sünk re, mi sze rint mi tör té nik ab ban az eset ben, ha a ví -
rus nem az or ron, ha nem a szá jon ke resz tül jut be a szer ve zet be, Barta Ju dit
azt vá la szol ta: a kí sér le tek iga zol ták, hogy a ví rus leg in kább az or ron át fer-
tôz, a szer ha té kony sá ga te hát csak nem száz szá za lé kos.

Hoz zá tet te: szá má ra sze mé lye sen is na gyon fon tos a ma gyar zsi dó ság fer-
tôzés el le ni vé dett sé ge, ezért hív ja fel kö zös sé günk tag ja i nak fi gyel mét er re
az új ké szít mény re.

Nem volt haj lan dó el vin ni iz ra e li
uta sa it egy ta xis Bu da pes ten

A Bolt nem ad ki in for má ci ót ar ra vo nat ko zó an, hogy mi lyen lé pé se ket
tet tek a tör tén tek után.

A 24.hu egyik ol va só ja osz tot ta meg a lap pal azt az ok tó ber ele jén tör tént
ese tet, ami kor két iz ra e li (egy 86 éves apa és 50 éves lá nya) úti tár suk kal be -
száll tak egy ál ta luk ren delt Bolt ta xi ba a VII. ke rü le ti Ma dách Im re úton. A
ta xis azon ban mi u tán meg hal lot ta, hogy az uta sok hé be rül be szél nek, kö zöl te
ve lük, hogy:

„Száll ja nak ki!”
Ami kor a ma gyar utas rá kér de zett, ezt még is ho gyan gon dol ja, a ta xis kö zöl -

Dezsô decemberben arra ébred, hogy a szobában meleg van.
Megfogja a radiátort – forró. Kinyitja a vízcsapot – a víz meleg. 

Bekapcsolja a konyhai gáztûzhelyt – van gáz.
Felébreszti a feleségét: Aranka, ébredj! 
Képzeld, visszajöttek a kommunisták!

A Spi no za Szín ház har ma dik év ti ze de
In ter jú Sán dor An ná val, a szín ház ala pí tó tu laj do no sá val

Sán dor An na: Nem en ged jük, hogy
a na gyot és szé pet al ko tók ne ve 
el vesszen a köz tu dat ból

ma gyar Fre ud), Kál mán Im re, Capa
(a fo tog rá fus), Latabár Kál mán. A
közeljövôben az aláb bi személyekrôl
ter ve zünk da ra bot írat ni és elôadni:
Neu mann Já nos, Arthur Koestler,
Szon di Li pót, és ér de kes ség képp ta -
lán Gá bor Zsazsát is be ves  szük a so -
ro zat ba.

Van a Spi no za Szín ház nak mû -
vé sze ti fi lo zó fi á ja?

Már hogy ne len ne! Fi lo zó fi ánk nak
há rom ve tü le te van. A legelsô a szó -
ra koz va ta ní tás kí ván sá ga. A

V
i
c
c 

(?)

Spinoza-elôadások egy óra hos  szú ak,
s ez alatt az egy óra alatt sze ret nénk a
nézôket va la mi re ta ní ta ni, és hogy
meg kön  nyít sük a dol gu kat, a ta nu lást
szó ra ko zás ba cso ma gol juk. Ez szin te
min den elôadásunkra vo nat ko zik.
(Herzl – tör té ne lem, Pulitzer 
– sajtótörténet, Ferenczi – pszi cho a -
na lí zis, Capa – fo tó tör té net stb.).

Fi lo zó fi ánk má sik erôs pont ja az
em lé ke zet po li ti kánk. Nem en ged jük,
hogy a na gyot és szé pet al ko tók ne -
ve el ves  szen a köz tu dat ból, s a ke rek
év for du ló kat fo gas nak hasz nál juk,
ami re a té mát fel akaszt hat juk. Idén
120 éve szü le tett Latabár Kál mán és
100 éve, hogy szín pad ra lé pett, ezért
a no vem be ri Latabár-bemutatónk.
Ami kor 100 éves volt a Pulitzer-díj
meg ala pí tá sa, ak kor ír tuk-ren dez tük
a Pulitzer-darabot. Jövôre lesz 130
éve, hogy Lakner bá csi meg szü le -
tett, így jövôre ter vez zük a Lakner
bá csi-be mu ta tót. Ki em lék szik még
Lakner bá csi gye rek szín ház ára és
ar ra a sok szí nész re, aki ket ô ne velt
ki? Ô annyi ra sze ret te a gye re ke ket,
hogy ami kor a kecs ke mé ti pá lya ud -
var ról de por tál ták, még ott, a sí nek
mel lett is ját szott a gye rek nek, csak
hogy eny hít se a szo ron gá su kat. Ez
év no vem be ré ben volt 20 éve, hogy
Ker tész Im re meg kap ta a No bel-dí -
jat. Ebbôl az al kal má ból vit tük szín -
re Ker tész Im re elsô fe le sé ge,
Albina éle tét (Csá ká nyi Esz ter ala -
kí tá sá ban).

Szín há zi fi lo zó fi ánk har ma dik vo -
nu la ta a tár sa dal mi fe szült sé gek
meg ér té se, meg ér te té se és eny hí té se.
E té má ban egyik csúcselôadásunk a
Mó zes és Jé zus a Mar git szi ge ten cí -
mû, ta valy szín re vitt da ra bunk,
amely a zsi dó–ke resz tény konf lik -
tust mu tat ja be – old ja fel – hu mo ros
for má ban. Vagy ilyen a most készülô
Ge ne rá ci ós te re fe re, amely ben meg -
mu tat juk, mi ért más ez a ge ne rá ci ós
konf lik tus, mint a ko ráb bi ak, és hogy
le het fel ol da ni. Ha son ló cél lal lesz bi -
kus té má ban is ké szül egy da ra bunk.
A tár sa dal mi fe szült sé ge ket nem csak
be mu tat juk, de rag ta paszt is kí vá -
nunk ten ni rá.

Tisz te let re mél tó a fi lo zó fi á tok
és ez a „rag ta pasz-funk ci ó tok”. De
ki fi ze ti a „rag ta pasz” elôállítási
költ sé gét?

Mi ni má lis ál la mi tá mo ga tást ka -
punk né ha, de a szín ház mû kö dé sé re,
fenn tar tá sá ra so ha sem mit. Egy-egy
új pro duk ció lét re ho zá sá hoz ka punk
el vét ve né mi tá mo ga tást. A nyá ri, 20
koncertbôl ál ló öröm ze ne-kon cert so -
ro zat ki vé tel volt, ott kap tunk tá mo -
ga tást a Mazsihisztôl, az Er zsé bet vá -
ros tól és a Mazsöktôl. Egyéb ként
fôként sa ját, csa lá di tôkébôl mû köd -
tet jük a szín há zat és ké szít jük az új
pro duk ci ó kat – mind ad dig, amíg a
lehetôségünkbôl fut ja.

Mi lyen szem pont alap ján vá -
laszt já tok az elôadókat, a mû vé -
sze te ket és a közremûködôket?

Mi is, mint min den szín ház, sze -
ret nénk a leg jobb, leg na gyobb ne vû
szí né sze ket meg hív ni, hisz ôk hoz -
zák be a kö zön sé get. De en nek egy -
részt a pénz tár cánk szab ha tárt, más -
részt a fi lo zó fi ánk: sze re tünk
pályakezdôkkel és nem igen fog lal -
ko za tott, sôt, mun ka nél kü li szí né -
szek kel dol goz ni. Ak ro ba ti kai mu -
tat vány a két ka te gó ria kö zött az
egyen súlyt – és a pénzt – meg ta lál ni,
meg te rem te ni.

A Spi no za nem csak szín ház, ha -
nem kul tu rá lis tér is. Tud na errôl
bôvebbet mon da ni?

Per sze. A szín há zon kí vül egyéb

kul tu rá lis cse me ge is fellelhetô a
Spi no zá ban. Elsôként em lí te ném a
több mint tíz éve fo lyó Bib li ai tú ra
ér tel mi sé gi anal fa bé ták szá má ra c.
be szél ge tés so ro za tot Gá bor György
ve ze té sé vel. A szín ház to váb bá sok
más okos be szél ge tés és kul tu rá lis
pró bál ko zás szín he lye is, a zsi dó il -

lu zi o nis ták tól egé szen a pár kap cso -
la ti ta nács adá sig – ez utób bi Cse hov
színmûveibôl lop kod va.

Kö szö nöm a vá la szo kat. A ma -
gam és a lap ol va sói ne vé ben kí vá -
nom a lehetôségek meg te rem té sét
és fer ge te ges si ke re ket.

Gjuli

te, hogy nem vi szi el ôket se ho va, majd hoz zá tet te, nem tar to zik ma gya rá zat -
tal. Ez után csak an  nyit mon dott: „mert nincs ked vem” – ír ta meg a Ki bic is.

A meg le pett utas je len tet te az ese tet a Bolt nak, a cég elsô kör ben azt vá la -
szol ta, hogy el ha tá ro lód nak a történtektôl, és el in dí tot ták az ügy ki vizs gá lá -
sát. Késôbb ar ról tá jé koz tat ták, hogy ki vizs gál ták az ese tet, és meg tet ték a
szük sé ges lé pé se ket, de az adat vé del mi tör vény mi att nem áll mód juk ban to -
váb bi rész le te ket meg osz ta ni.

A 24.hu is meg ke res te a cé get az eset tel kap cso lat ban, de nagy já ból ugyan -
azt a vá laszt kap ták. A Bolt kö zöl te, hogy saj nál ja a tör tén te ket, va la mint mé -
lyen el íté li az an ti sze mi tiz mus, a rassz iz mus, va la mint a gyû lö let be széd min -
den ne mû for má ját, a szó ban for gó sofôr viselkedésétôl pe dig tel jes egé szé ben
el ha tá ro lód nak.

Ar ról azon ban nem ad tak tá jé koz ta tást, hogy az iz ra e li uta sok szál lí tá sát
meg ta ga dó sofôrrel szem ben mi lyen lé pé se ket tett a cég.
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