
Ára: 200 FO RINT

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

75. évf. 21. szám 2020. no vem ber 15.
Chesván 28. 5781

Ma gyar or szág to vább ra is ki áll
Iz ra el mel lett, és nem mel sza vaz az
ENSZ-ben az Iz ra elt alap ta la nul
kri ti zá ló ja vas la tok ra – ír ta

A hit ere jé nek jel ké pe – pél da ér -
té kû ös  sze fo gás sal ké szült el a le -
gen dás er dé lyi püs pök, Már ton
Áron szob ra, ame lyet Ka pos vá ron
avat tak fel.

Már ton Áron er dé lyi püs pök 1944
má ju sá ban a ko lozs vá ri Szent Mi -
hály temp lom szószékérôl fel emel te
sza vát a fa ji meg kü lön böz te tés, a
zsi dók de por tá lá sa el len. Má jus 22-
én til ta ko zó le ve let írt Sztójay Dö me
mi nisz ter el nök nek, Jaross An dor
bel ügy mi nisz ter nek, a Kolozs me -
gyei fôispánnak és a ko lozs vá ri
rendôrkapitánynak, emi att ki til tot ták
Ko lozs vár ról.

Már ton Áron 1896-ban szü le tett
Csíkszentdomokoson, 1939. feb ru ár
12-én szen tel ték fel a Gyu la fe hér vá -
ri Fôegyházmegye püs pö ké vé. 1944-
ben fel emel te sza vát a zsi dók de por -
tá lá sa el len, ami ért az ak ko ri ma gyar
ha tó sá gok ki uta sí tot ták Ko lozs vár -
ról, ám 1999-ben a je ru zsá le mi Jad
Vasem In té zet a Vi lág Iga za cí met
ado má nyoz ta ne ki.

Már ton Áront 1949-ben a kom mu -
nis ta ha tó ság le tar tóz tat ta, 1951-ben
élet fogy tig la ni bör tön bün te tés re ítél -
ték, 1955-ben nem zet kö zi nyo más ra
sza ba don bo csá tot ták. 1956-tól
1967-ig nem hagy hat ta el a gyu la fe -
hér vá ri püs pök ség épü le tét, de lá to -
ga tó kat fo gad ha tott. Már ton Áron
1980-ban hunyt el. Püs pök sé ge ide -
jén az er dé lyi ró mai ka to li kus egy -
ház nem kö tött kon kor dá tu mot a ro -
mán kom mu nis ta ál lam mal.

Már ton Áron egész éle té ben a ki -
sebb sé gi jo gok és a val lás sza bad ság
kér lel he tet len szó szó ló ja volt.

Elkezdôdhet a kö zép kori bu da -
vá ri nagy zsi na gó ga fel tá rá sa: a
szak em be rek meg vizs gál ták az el -
te me tett épü le tet, hogy meg ter vez -
zék a mun ká la to kat.

A bu dai Vár ban, a mai Tán csics
ut ca 21–23. szám alat ti ház mel lett
négy-öt mé ter mé lyen van el te met ve
az a zsi na gó ga, amely Má tyás ki rály
ural ko dá sa ide jén épült, feltehetôen

Együtt ke res te fel Ber lin ben a
meg gyil kolt eu ró pai zsi dók tisz te -
le té re emelt em lék mû vet Iz ra el és
az Egye sült Arab Emír sé gek kül -
ügy mi nisz te re, akik a ha zá juk kö -
zöt ti dip lo má ci ai kap cso la tok fel -
vé te le al kal má ból ta lál koz tak a né -
met fôvárosban.

Ga bi Askenázi iz ra e li kül ügy mi -
nisz ter és Abdalláh bin Zájid Ál
Nahajan sejk, az Egye sült Arab
Emír sé gek dip lo má ci á já nak vezetôje
elsô al ka lom mal ta lál ko zott hi va ta -
lo san az MTI tu dó sí tá sa sze rint.

A holokauszt-emlékmû meg lá to -
ga tá sa a né met kül ügy mi nisz té ri um
köz re mû kö dé sé vel szer ve zett prog -
ram elsô ál lo má sa volt. Ga bi
Askenázi és Abdalláh bin Zájid Ál
Nahajan sejk Heiko Maas né met
kül ügy mi nisz ter tár sa sá gá ban ke res -
te fel a Ber lin köz pont já ban, a né met
fôváros és az egész or szág egyik jel -
ké pe ként szá mon tar tott Bran den -
bur gi-ka pu szom széd sá gá ban lévô
em lék mû vet.

Ga bi Askenázi (bal ra) és Abdalláh bin Zájid Ál Nahajan sejk (jobb ra)

Szijjártó Pé ter és Ga bi Askenázi egy ko ráb bi ta lál ko zón
Fo tó: KKM/Borsos Má tyás

Elkezdôdhet a bu da vá ri
nagy zsi na gó ga fel tá rá sa

1461-ben, Mendel Ja kab, a késôbbi
zsi dó pre fek tus tel kén. Az épü let
1686-ban, Bu da vis  sza fog la lá sa kor
ki gyul ladt és be om lott.

Kirschner Pé ter, a Mazsike el nö -
ke a vizs gá lat elôtt az MTI-nek el -
mond ta: a zsi na gó gá ra Zolnay Lász -
ló ré gész ta lált rá 1964-ben. A fel tá -
rást Ame ri ká ból tá mo gat ták vol na,
de az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal
nem akar ta el fo gad ni az ame ri kai se -
gít sé get, és nem en ge dé lyez te a
mun ká la to kat. Zolnay Lász ló és
mun ka tár sa, Bu dai Au rél épí tész -
mér nök, mû em lé ki tervezô ezért
szak sze rû en vis  sza te met te a ro mo -
kat, és be ton fö dé met he lyez tek rá,
hogy meg véd jék.

A be te kin tés so rán a fö dé met
meg tisz tí tot ták az az óta rá ra kó dott
földtôl, és meg emel ték, hogy fel -
mér hes sék az osz lo pok, fa lak ál la -
po tát. A vizs gá lat után vis  sza zár ták
a ro mo kat, és az el vég zett fel mé ré -
sek alap ján elkezdôdhet a fel tá rás

meg ter ve zé se. A hos  szú tá vú cél az
ál lag meg óvá son és a fel tá rá son túl a
zsi na gó ga lá to gat ha tó sá gá nak meg -
ol dá sa – tet te hoz zá a Mazsike el -
nö ke.

Kirschner Pé ter ki tért ar ra is, hogy
a zsi na gó ga az I. ke rü let tu laj do ná -
ban lévô tel ken, il let ve rész ben egy
szin tén ön kor mány za ti tu laj do nú,
mû em lék vé de lem alatt ál ló épü let

Szo kat lan lá to ga tás a ber li ni
holokauszt-emlékmûnél

Az Egye sült Arab Emír sé gek kül -
ügy mi nisz te re az em lék hely ven dég -
köny vé be ara bul írt be jegy zé sé ben
hang sú lyoz ta, hogy or szá ga ki áll a
békés együtt élés, az egy más el fo ga -
dá sa és az egy más val lá sa irán ti tisz -
te let „ne mes ér té kei” mel lett. Mint
ír ta, az em lék mû em be rek olyan kö -
zös sé ge elôtt tisz te leg, amely a szél-
sôségesség és a gyû lö let ál do za tá ul
esett.

A két mi nisz ter a kö zös lá to ga tás
után tár gya lást kez dett a két ol da lú
kap cso la tok ren de zé sé nek rész-
leteirôl a né met kül ügy mi nisz té ri um
ber li ni ven dég há zá ban, a Tegel-tó
part ján fekvô Bor sig vil lá ban.

Az Egye sült Arab Emír sé gek és
Bahrein az elsô két or szág a
Perzsa(Arab)-öböl tér sé gé ben, ame -
lyek ren de zett kap cso la tok kiépíté-
sérôl ál la pod tak meg Iz ra el lel. Raj -
tuk kí vül csak Egyip tom (1979-ben)
és Jor dá nia (1994-ben) nor ma li zál ta
kap cso la ta it a zsi dó ál lam mal az arab
or szá gok kö zül.

Szob rot ka pott
egy Igaz Em ber

alatt van. Jo gi lag te hát az I. ke rü le ti
ön kor mány zat a tu laj do no sa, a fel tá -
rás szak mai ré szé ért pe dig a Bu da -
pes ti Tör té ne ti Mú ze um (BTM) fe -
lel. A be te kin té sen az ön kor mány zat
mun ka tár sai és a BTM szak em be rei
mel lett részt vett Bánszky Sza bolcs
épí tész, Bu dai Au rél egy ko ri mun -
ka tár sa, aki már ko ráb ban ké szí tett
elôtanulmányt a re konst ruk ci ó hoz.

A re konst ruk ció ré gi vá gya több
ci vil szer ve zet nek, amelyek az Ás -
suk ki! – Ci vi lek a Má tyás-ko ri
Nagy zsi na gó ga Fel tá rá sá ért moz ga -
lom ba tö mö rül ve több év ti ze de küz -
de nek az épü let fel tá rá sá ért, és ren -
dez vé nye ik kel meg pró bál ják fel hív -
ni a fi gyel met a pá rat lan épí té sze ti
és val lás tör té ne ti em lék re – tet te
hoz zá Kirschner Pé ter. A Mazsike
ismertetô ki ad vá nya sze rint az
1461-ben épült két ha jós csar nok -
temp lom bol to za tát öt kö zép pil lér
tar tot ta, alap te rü le te 26-szor 11 mé -
ter volt, bel ma gas sá ga 3 mé ter. A

zsi na gó ga az ak ko ri Eu ró pa leg na -
gyobb zsi dó temp lo mai kö zé tar to -
zott, építôi nagy va ló szí nû ség sze -
rint Má tyás ki rály ud va rá ban dol go -
zó mes te rek vol tak. A zsi na gó gát
1526-ig vál to zat lan for má ban hasz -
nál ták.

A Bu dá ra 1541 után újon nan be te -
le pült zsi dó la kos ság a zsi na gó gát
meg ron gált ál la pot ban, be sza kadt
bol to zat tal ta lál ta. Az új já épí tés kor a
te ret nem bol toz ták vis  sza, ha nem
víz szin tes fa fö dém mel fed ték le.
Bu da 1686-os visz  sza fog la lá sa kor
az épü let le égett, a fö dém bedôlt és
min dent ma ga alá te me tett. Késôbb
a meg szûnt zsi dó ne gyed há za i ba
ke resz té nyek köl töz tek, akik a te rü -
le tet fel töl töt ték, a ro mo kat az el -
huny tak kal együtt be te met ték.

A zsi na gó ga pad ló szint je 5 mé ter -
rel van mé lyeb ben a je len le gi te rep -
szint nél, a fa lak és a kö zép pil lé rek
pe dig 4-4,5 mé ter ma gas ság ban áll -
nak a pad ló szint fö lött. Az észa ki
fal a kö zép ko ri vá ros fal lal volt azo -
nos, és lé nye gé ben meg egye zik a
Bás tya sé tány felôli ke rí tés fal vo na -
lá val. A zsi na gó ga dé li fa la az ott
levô 18. szá za di épü let hom lok za ti
fa lá val azo nos – ol vas ha tó a ki ad -
vány ban.

Ma gyar or szág to vább ra is 
ki áll Iz ra el mel lett

Szijjártó Pé ter kül gaz da sá gi és
kül ügy mi nisz ter a Facebook-
oldalán.

A Bang kok ban tar tóz ko dó mi nisz -
ter be jegy zé sé ben azt ír ta, nem rég
te le fo non be szélt Ga bi Askenázi iz -
ra e li kül ügy mi nisz ter rel, aki ar ról tá -
jé koz tat ta, hogy az ENSZ Köz gyû lé -
se új ra Iz ra el-el le nes ha tá ro za to kat
akar el fo gad ni – kö zöl te az MTI.

Szijjártó Pé ter úgy fo gal ma zott:
Saj nos ez egy évek óta be vett gya kor -
lat, sze rin tünk azon ban en nek sem mi
ér tel me nin csen, csak a kö zel -ke le ti
fe szült sé gek to váb bi szí tá sá ra al kal -
mas.

Hoz zá tet te: biz to sí tot ta az iz ra e li
kül ügy mi nisz tert ar ról, hogy Ma -
gyar or szág to vább ra is ki áll Iz ra el
mel lett. To vább ra is azt gon dol juk,
hogy Iz ra el nek jo ga van a tisz tes sé -
ges és ki egyen sú lyo zott meg kö ze lí -
tés hez. Ezért ter mé sze te sen idén is

ter meg em lí tet te to váb bá, hogy Ga bi
Askenázival ar ról is be szél tek, jó
len ne együtt mû köd ni a ko ro na ví rus
el le ni ol tó anyag elôállítása so rán,
er re az iz ra e li mi nisz ter ab szo lút nyi -
tott volt, és a tech ni kai rész le te ket fo -
lya ma to san egyez tet ni fog ják.

nem mel fo gunk sza vaz ni az Iz ra elt
alap ta la nul kri ti zá ló ja vas la tok ra –
ír ta.

A kül gaz da sá gi és kül ügy mi nisz -

Hittestvérünk, Apró József 56-

os veterán október 23-án koszorút

helyezett el a 301-es parcellánál a

Mazsihisz és a saját maga nevé-

ben. Apró úr a járvány miatt saj-

nos nem tudott jelen lenni a

november 4-i megemlékezésen,

azonban a nevében is elhelyezték a

gyász kövét az 1956-os emléktáblá-

nál a Síp utcában. Fájdalommal

gondol egykori barátaira, akik

már nincsenek köztünk.
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A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé -
gek Szö vet sé gé nek pénz ügyi tá mo ga -
tá sá val és egy he lyi építôipari vál lal -
ko zó mun ká já nak ered mé nye ként,
mint egy 2 mil lió 400 ezer fo rin tos
költ ség gel el ké szült a zsi dó temetô
ra va ta lo zó já nak rész le ges fel újí tá sa.

A sír kert rend be té tel ének ügyét
fel ka ro ló Var ga Károlynétól, a Ta -
pol cai Városszépítô Egye sü let
Nôklubjának vezetôjétôl meg tud tuk,
a ra va ta lo zó és a temetô a Mazsihisz
tu laj do ná ban van, de azt a rend szer -
vál tás idôszakáig a vá ros gon doz ta.
Késôbb gaz dát lan ná vált az épü let
és a te met ke zé si hely is, az elôbbi
tetôzete, fö dém szer ke ze te be sza -
kadt, élet ve szé lyes sé vált, a temetô
egy jelentôs ré szét pe dig el lep te a
vad nö vény zet, a sí rok meg sül  lyed -
tek, eldôltek.

A ko ráb bi évek ben már le cse rél ték
a tetôszerkezetet és a tetôhéjalást. A
még menthetô, nem szét mál lott 142
da rab sír fel ál lí tá sa a Nem ze ti Pan-
theon Ala pít vány, Ta pol ca Vá ros Ön -
kor mány za ta és a Mazsihisz ös  szes -
sé gé ben 1.070.000 Ft anya gi tá mo ga -
tá sá val, szpon zo rok se gít sé gé vel és
jelentôs tár sa dal mi, ba rá ti ös  sze fo -
gás sal va ló sult meg az idei nyá ron.

A most szep tem ber ele jén meg-
kezdôdött mun ká la tok kal, amint azt
Giczi Bé la vál lal ko zó tól meg tud tuk,
be lül új vas fö dém tar tó szer ke ze tet,
gipsz kar ton fö dém bur ko lást ké szí -
tet tek, va la mint el vé gez ték a ro -
busz tus vas aj tók, az ab la kok, a fal -
bur ko lat ok fel újí tá sát, a fa lak és
több ré gi ra va ta lo zói bú tor da rab ki -
ja ví tá sát és a tel jes belsô fes tést az

épü le ten. (A ta pol cai zsi dó temetô
re konst ruk ci ó ja remélhetôleg a
jövôben is foly ta tó dik, hi szen nem -
ré gi ben a Ta pol cai Értékmegôrzô
Egye sü let a kôkerítés és a víz el ve ze -
tés prob lé má i nak meg ol dá sa ér de -
ké ben nyúj tott be pá lyá za tot a Ma -
gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala -
pít vány hoz.)

Töreky Lász ló / Ta pol cai Mé dia
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A Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem
ku ta tói elôször ké szí tet tek át fo gó
vizs gá la tot a Ma gyar or szá gon fel-
lelhetô zsi na gó gák ról. Meg ál la pí -
tá sa i kat egy most meg je lent be szá -
mo ló ban tet ték köz zé.

A Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem Zsi -
dó Mû vé sze ti Köz pont (CJA) né ven
mûködô ku ta tó in té ze te nem ré gi ben

Meg ráz ta a ma gyar köz vé le ményt,
hogy egy 28 éves fi a tal em ber is a ko -
ro na ví rus ál do za ta lett. Az ORZSE is
el bú csú zott tôle, hi szen Ba logh La -
jos ro ma ak ti vis ta az in téz mény hall -
ga tó ja volt. Még ezek ben az idôkben
is döb be ne tes volt a hír, hogy ilyen
fi a ta lon megy el va la ki, akit né hány
hét tel ko ráb ban még tár sai kö ré ben
lát tunk éne kel ni és ze nél ni. Küz dött
a ki re kesz tés el len, min den ere jét lat -
ba vet ve dol go zott a bé kés egy más
mel lett élé sért.

Nyu godj bé ké ben, drá ga ba rá tunk!

A Za la Me gyei Szent Ra fa el Kór -
ház ban 73 éves ko rá ban el hunyt Sik -
ló si Vil mos, a za la eger sze gi hit köz -
ség el nö ke, a Mazsihisz el nök sé gi
tag ja, az iz ra e li és a ma gyar nép
együtt mû kö dé sét szor gal ma zó és
megtestesítô Béke-Shalom Ba rá ti
Tár sa ság za lai szer ve ze té nek élet re
hí vó ja. Szív ügye volt a vi dé ki
temetôk rend be té te le, en nek ál doz ta
ide jé nek ta lán leg na gyobb ré szét.
Mun ká ja gyü möl csé nek te kin tet te és
elé ge dett sé get su gár zott ar ca, ami kor
akár rab bi, akár bár ki más a Síp ut cá -
ból több száz ki lo mé tert utaz va el -
ment és fel avat ta va la mely köz ség
fel újí tott sír kert jét.

Drá ga Vil mos! Lel ked fog lal tas -
sék be az örök éle tû ek kö te lé ké be!

Iden ti tá sát ke re si a vi dé ki zsi dó ság
Iden ti tá sát ke re si a ha zai vi dé ki zsi dó ság, ami, te kint ve a ret te ne tes tör -

té nel mi elôzményeket és azt a tényt, hogy en nek nyo mán a fôvárost le szá -
mít va na gyon ala csony szám ban él nek zsi dók ide ha za, em bert pró bá ló fel -
adat. Egy uni ós prog ram eh hez nyújt se gít sé get.

A Du na Transz na ci o ná lis Prog ram ke re té ben Rediscover né ven fu tó pro jekt
egyik fô cél ja a részt vevô or szá gok – Ma gyar or szág, Ro má nia, Szer bia – és vá -
ro sok zsi dó kul tu rá lis, szel le mi örök sé gé nek fel tá rá sa és az érdeklôdôk szá má -
ra elérhetôvé té te le. A rediscover új ra fel fe de zést je lent.

Mi ta ga dás, a fe lej tés ho má lyá ból van mit újrafelfedezni hely ben is.
Nem ré gi ben szá mol tunk be ar ról a köz té ri ki ál lí tás ról, amely a vá ros el fe le -

dett sztár épí té szé re, Baumhorn Li pót ra em lé ke zik. A Mo nar chia te rü le tén húsz -
nál több zsi na gó gát tervezô, mel let te Sze ged köz épü le te i nek és bér pa lo tá i nak
so rát meg ál mo dó épí tész ne ve en nek köszönhetôen ta lán új ra is mert le het.

A Rediscover prog ram újabb ál lo má sán a Reök Pa lo tá ban Réz An na, az EL -
TE Fi lo zó fia Tan szék ének ok ta tó ja fag gat ta a zsi dó ön azo nos ság kérdésérôl
Breier Ádám rendezôt, for ga tó könyv írót, szí nészt és ha ma ro san de bü tá ló írót.

Az él ve ze tes be szél ge tés ben Breier Ádám szólt egye bek mel lett ar ról, hogy
fel tet te ko ráb ban ma gá nak a kér dést, va jon zsi dó szár ma zá sú ként ô a kul tú ra
vagy a zsi dó kul tú ra ré sze-e. Nagy ter mé sze tes ség gel az elôbbi mel lett fog lalt
ál lást. A be szél ge tés ben el hang zott az is, hogy a ha zai zsi dó csa lá dok több sé ge
ate is ta, val lá sát nem gya ko rol ja, és mes  sze áll tôle az or to do xia.

A ti zen négy éves ko ra óta for ga tó köny ve ket író al ko tót leg in kább do ku men -
tum fil mes ként is mer het jük, olyan em lé ke ze tes al ko tá sok köthetôk a ne vé hez,
mint a Bá ró ha za tér cí mû, 2018-ban be mu ta tott, Krasznahorkai Lász ló ról ké -

Réz An na és Breier Ádám Fo tó: Sza bó Lu ca

A mádi zsi na gó ga

Var ga Károlyné

Sik ló si Vil mos el nök

Ba logh La jos

Kielégítônek mond ha tó a
ma gyar or szá gi zsi na gó gák ál la po ta

hoz ta nap vi lág ra a Je len tés a ma gyar -
or szá gi ku ta tás ról 2018–2019 és a
Ma gyar or szá gon fenn ma radt zsi na -
gó ga épü le tek tel jes lis tá ja cí mû be -
szá mo ló ját, amely ben az in té zet
mun ka tár sai át fo gó ké pet ad nak a ha -
zai zsi na gó gák je len le gi ál la po tá ról.

A CJA ku ta tói 2018-ban és 2019-
ben há rom al ka lom mal jár tak Ma -
gyar or szá gon az zal a cél lal, hogy
fel mér jék az or szág ban ta lál ha tó ösz -
 szes zsi na gó gát, be le ért ve azo kat az
épü le te ket is, ame lyek ugyan még
áll nak, de már nem az ere de ti funk ci -
ó juk nak megfelelôen hasz nál ják
ôket. Az út so rán a lis tá zott 162 épü -
let kö zül 138-ba si ke rült el lá to gat ni -
uk. Nagy já ból 10 ezer fo tót ké szí tet -
tek, és sok zsi na gó gát tel jes egé szé -
ben do ku men tál tak; több épületrôl,
pél dá ul az abonyi, a ba jai, a keszt he -
lyi, a kôvágóörsi zsi na gó gá ról még
pon tos alap rajz ok is ké szül tek. Az
ös  szes fo tót és alap raj zot a CJA

Gaz da Ani kó, Klein Ru dolf és Wirth
Pé ter köny ve it), még min dig sok a hi -
á nyos ság és a rej tély azok tör té nel -
mé re és épí té sze tük re vo nat ko zó an.

A to váb bi ku ta tá so kat a té má ban a
CJA mun ka tár sai azért tart ják fon -
tos nak, mert vé le mé nyük sze rint a
zsi na gó gák épí té sze te tük rö zi a kö -
zös sé gek tör té nel mét és iden ti tá sát.
Ez ál tal pe dig job ban meg le het is -
mer ni a ma gyar zsi dó ság múlt ját.

Er re pél da, hogy a 18. szá zad vé -
gén épült bony há di, mádi és tarcali
zsi na gó gá kat a ga lí ci ai épí té sze ti sé -
mák alap ján húz ták fel. Ez nem vé -
let le nül esik egy be az zal az idôszak-
kal, ami kor II. Jó zsef el tö röl te a zsi -
dók le te le pe dé sé re vo nat ko zó kor lá -
to zá so kat a bi ro da lom ban, így fel-
menôink már át köl töz het tek Ma -
gyar or szág te rü le té re akár Ga lí ci á ból
vagy Mor va or szág ból is.

A je len tés sze rint a zsi na gó gák fi -
zi kai ál la po ta Ma gyar or szá gon ki-

weboldalán tet ték elérhetôvé.
A je len tés meg jegy zi, hogy a Ma -

gyar or szá gon fenn ma radt 162 zsi na -
gó ga épü let a má so dik vi lág há bo rú
elôtti temp lo mok szá má nak nagy já -
ból a ne gye dét te szi ki. A ku ta tók
leg fon to sabb meg ál la pí tá sa pe dig az
volt, hogy hi á ba jól do ku men tál tak az
or szág zsi na gó gái (pél dá nak em lí tik

elégítônek nevezhetô. A ku ta tók út -
ja ik so rán csak két olyan temp lom -
mal ta lál koz tak (Kôvágóörsön és
Jász apá ti ban), ame lyek ro mo sak vol -
tak. A to váb bi ak, ame lye ket sze rin -
tük sürgôsen fel kel le ne újí ta ni:
Abony, Bony hád, Dom bó vár, Hô-
gyész, Kôszeg és Pá pa zsi na gó gái,
il let ve a sop ro ni or to dox és a bu da -
pes ti Jávorka Ádám ut cá ban ta lál ha -
tó zsi na gó ga.

A hely re ál lí tás sal kap cso lat ban
po zi tí vum ként ér té ke lik, hogy Ma -
gyar or szá gon elég gyors ütem ben
zaj lik a zsi na gó gák rend be té te le.
Meg jegy zik pél dá ul, hogy a bu dai
Vár ban ta lál ha tó kö zép ko ri ima ház
is mét zsi na gó ga ként kez dett el mû -
köd ni, de meg em lí tik azo kat a fel újí -
tá si mun ká kat is, ame lyek ép pen
ottjártukkor foly tak, vagy köz vet le -
nül azu tán kezdôdtek el. Ilyen volt a
Rumbach Se bes tyén ut cai, a be rety -
 tyó új fa lui vagy a kar ca gi temp lom
re no vá lá sa.

A je len tés ben né hány kü lön le ges -
sé get is ki emel nek, ame lyek fel kel -
tet ték a ku ta tók érdeklôdését. Az
egyik ilyen Eger ben a „kis zsi na gó -
ga” né hány meg ma radt fal fest mé -
nye, ame lye ken em ber áb rá zo lás ok is
lát ha tók. A CJA mun ka tár sai sze rint
ilyen iko nog rá fi á kat még so sem re -
giszt rál tak Kö zép-Eu ró pá ban, és
ezért a fres kók to váb bi vizs gá la to kat
ér de mel né nek.

Ér de kes nek ta lál ták to váb bá a
kôvágóörsi temp lo mot, mi vel azon
vi lá go san megfigyelhetôek két
különbözô épí té si sza kasz nyo mai.
De a ku ta tók je len té sük ben a dom bó -
vá ri és az oros há zi zsi na gó gák egy
kü lön le ges meg ol dá sá ra is fel hív ják
a fi gyel met: a nôi kar zat ra felvezetô
lépcsôt mind két épü let ben a tó ra -
szek rény mö gött he lyez ték el.

A ku ta tást a Keller Ala pít vány tá -
mo gat ta, a ma gyar or szá gi uta kat
Klein Ru dolf pro fes  szor ral, a ma -
gyar or szá gi zsi na gó ga épí té szet vi -
lág hí rû szak em be ré vel együtt mû kö -
dés ben szer vez ték meg. A zsi na gó -
gák fel mé ré se a ma gyar kor mány, a
Mû em lé kek és Mû em lék hely szí nek
Nem zet kö zi Ta ná csá nak (ICOMOS)
Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá ga és a ha -
zai zsi dó kö zös sé gek jó vá ha gyá sá val
tör tént.

Ki bic

szí tett moz gó ké pe. A vi lág hí rû író Bá ró Wenckheim ha za tér cí mû, 2016-ban
meg je lent mo nu men tá lis re gé nyé hez kap cso ló dik Breier do ku men tum film je,
amely a Szegedtôl nem mes  sze fekvô Gyu lá ra, Krasznahorkai szülôhelyére ka -
la u zol el.

Ön ma ga ke re sé sé nek út ját lát ta ab ban, hogy hos  szabb ide ig tar tóz ko dott kül -
föld ön. Elôbb New York ban ta nult fil mez ni, majd Ku bá ban élt. A Ha van na,
csak oda cí mû film je szo ro san kötôdik eh hez az élet raj zi tény hez. A ta nu ló évek
egy ré sze Fran cia or szág hoz kö töt te, majd mint aki meg un ta a csa var gást, ha za -
jött Bu da pest re.

Kül föld ön mun kát vál lal va fi nan szí roz ta ta nul má nyai költ sé ge it, és
elbeszélésébôl ki de rült, hogy a fil mes em ber szá má ra fon tos élet- és valóságis-
meretbôl köz ben ala po san fel töl te ke zett.

Réz An na kér dé sé re je lez te: mos ta ná ban leg in kább meg je le nés elôtt ál ló re -
gé nye, a Tá tott száj fog lal koz tat ja. Rész ben kényszerbôl kez dett el ír ni, mert sok
film ter vét vis  sza dob ták.

A könyv, amely nek kö zép pont já ban a le gen dás nagy ma ma, Blan ka áll, egy
zsi dó csa lád éle tét me sé li el, és ezen ke resz tül szól a cso dá ról, a meg ma gya ráz -
ha tat lan ról, a hét köz nap ok bol dog sá gá ról és bol dog ta lan sá gá ról.

Vár juk a re gény meg je le né sét.
Az est han gu la tá hoz ko moly mér ték ben hoz zá já rult Lamm Dá vid gi tár já té ka,

aki sa ját be val lá sa sze rint zsi dó szár ma zá sú. Igye ke zett ez al ka lom mal olyan
elôadókat meg szó lal tat ni, mint Paul Si mon, a Simon–Garfunkel pá ros zsi dó
szár ma zá sú, ma gyar gyö ke rek kel rendelkezô tag ja. Ha itt hon ma rad, Si mon Pál
lett vol na belôle – ál la pí tot ta meg Lamm Dá vid. Sza va i ból kiérzôdött, jobb for -
ga tó könyv nek tart ja a ten ge ren tú li kar ri ert.

B. P./szeged.hu

Meg újult a ta pol cai temetô 
ra va ta lo zó ja
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„El lá tod az élôket jó sá go san,
Fel élesz ted a hol ta kat nagy ke -

gye lem mel,
Tá ma sza vagy az el eset tek nek,
Gyó gyí tó ja a be te gek nek,
Meg sza ba dí tó ja a fog lyok nak,
Meg tar tod hû sé ge det a por ban

nyug vók nak.” (Ámidá)
Klein Er vin fôkántor, kán tor-

mû vész a szom bat délelôtti
sáchárit imá nál áhí tat tal és szép -
ség gel át ita tott sza vak kal for dult
az Egek Urá hoz. E sza va kat idéz ve
az Ô em lé két ele ve nít jük fel.

Klein Er vin csen des, vis  sza hú zó -
dó, bri li áns hu mo rú em ber volt.
Lé nye gé ben 15 éves ko ra óta állt a
hit köz ség szol gá la tá ban. Fél év vel
azu tán, hogy el kez dett zon go ráz ni
ta nul ni, már kán to ro kat kí sért
kon cer ten, har mó ni u mon a zsi na -
gó gá ban.

Így be szélt ön ma gá ról:
„Vi lág éle tünk ben temp lom ba

já ró csa lád vol tunk. Anyám or to -
dox, apám neo lóg csa lád ból szár -
ma zik. Apám rabbicsaládban,
anyám kán tor csa lád ban nôtt fel.
Apai nagy pa pám rab bi volt. Test -
vé re, nagy apai nagy bá tyám, Klein
Áb ra hám, a rabbiképzô ta ná ra -
ként Scheiber pro fes  szort is ta ní -
tot ta haj da nán. Má sik nagy apám,
Stern Izi dor, a Garai ut cai temp -
lom kán to ra volt. Na gyon szép
gye rek kó rust szer ve zett, elsôsor-
ban sa ját gyermekeibôl és az oda -
já ró jó han gú gyerekekbôl. Va ló -
szí nû en nek köszönhetô, hogy
anyai nagy bá tyá im szin te mind
kitûnô kán tor rá vál tak. A leg hí re -
sebb kö zü lük Moshe Stern, aki
még ma is a vi lág egyik leg na -
gyobb kán to rá nak szá mít.”

Er vin ko rán ke rült az Aka dé mi -
á ra a ki vá ló ze ne pe da gó gus, Gál
Jó zsef ke ze alá, majd Ungár Im re,
a vi lág hí rû vak zon go ra mû vész ta -
ní tot ta. Nem akart koncertezô mû -
vész len ni, má sok se gí té se, kí sé re te
volt szá má ra a fon tos. Igé nyel ték
is a köz re mû kö dé sét.

Nyol can vol tak test vé rek, hat fiú
és két lány. A test vé rek a pá lyá ju -
kat te kint ve már meg osz tot tak. A
lá nyok a vi lá gi pá lyát vá lasz tot ták.

Er vin ko moly ze nét ta nult. Báty -
ja, a gyö nyö rû han gú Ke len Ti bor,
aki re még ma is na gyon so kan em -
lé kez nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra -
ház éne ke se volt, és egy ben a Do -
hány ut cai zsi na gó ga szó lis tá ja.
Késôbb ne ves kán tor lett New
York ban. Hos  szú ide je nincs már
kö zöt tünk.

Öc  cse, Ke len Pé ter, a Ma gyar
Ál la mi Ope ra ház örö kös tag ja,
különbözô ál la mi dí jak ki tün te -
tett je. Ki vá ló, ér de mes és Kos suth-
dí jas mû vész.

Má sik test vé re, Kál mán Ta más,
a Beth len té ri zsi na gó ga fôkántora
és el nö ke rö vid ide ig szin tén az
Ope ra ház tag ja volt.

Iván öc  cse más irány ba te rel te
az éle tét, de kitûnô han gú kán tor
is volt, amíg mû kö dött.

Csa ba test vé re szin tén na gyon
hí res, de nem éne kes, ha nem Ma -
gyar or szág leg ki vá lóbb boksz-
mesteredzôje, aki két vi lág baj no -
kot is ki ne velt. Ô ha son lít leg in -
kább édes ap juk ra, aki szin tén ver -
seny sze rû en bok szolt.

Két lá nyá ról még nem esett szó.
Edit in kább a pol gá ri hi va tást vá -

Klein Er vin em lé ké re
Meg döb ben ve hal lot tuk a hírt, hogy Klein Er vin, aki egész éle té ben sta bil

és ak tív tag ja volt a hit élet nek, már nem lesz töb bé a ma gyar hit köz ség pil lé -
re.

Er vin és Mayer Eri ka meg ala pí tot ta és Landeszman Gyu ri fôrabbi tá mo ga -
tá sá val fel vi rá goz tat ta a Beth len té ri if jú sá gi és gye rek kó rust, mely nek tag ja
vol tam, majd egyik szó lis tá ja let tem. Bár ma nap ság bi zo nyos szer ve ze tek sze -
rint nem vol tak zsi dó és val lá sos gye re kek, kö zös sé gek és prog ra mok Ma gyar -
or szá gon a 80-as évek ben, mi na gyon jól érez tük ma gun kat a pró bá kon a va -
sár nap délelôtti tal mud-tó ra után, és a hét köz nap ok dél után ja in is. Ugye bár
sok min dent le he tett vol na csi nál ni a sza bad idônkben, pél dá ul té vét néz ni,
nyá ron strand ra men ni, vagy té len sí el ni. Eh hez ké pest mind az 50-60-an
nagy él ve zet tel jár tunk a kó rus pró bá i ra, éne kel ni ha gyo má nyos és mo dern
hé ber, va la mint jid dis da lo kat és for dí tá sa i kat. Öröm mel ta nul tuk a dal la mo -
kat és a szö ve ge ket, ami ket él ve zet tel ének lünk gye re ke ink nek mind má ig. A
pró bák alatt a szülôk – akik fon tos nak tar tot ták, hogy gye re ke ik a ha gyo má -
nyo kat meg is mer jék – szin tén él vez ték a miliôt.

Er vin fan tasz ti kus kar mes ter és ta nár volt. Az ô halk stí lu sá ban fe gyel met
és tisz ta han got kö ve telt. Ahogy vis  sza néz tem a kon cert fel vé te le ket, úgy tû nik,
mint ha dró ton rán gat na min ket. Úgy men tek a dol gok, mint a ka ri ka csa pás.
Egy tût is le le he tett vol na ej te ni. Ki csik és na gyok egy aránt vé gig fe gyel me -
zet ten áll tak a so rok ban a kon cer tek alatt a szín pa don, les ve a to váb bi inst -
ruk ci ó kat. Er vin ke ze moz gott ugyan – mint az egy kar mes ter hez il lik –, de a
sze mé vel is irá nyí tott min ket. Sok mai ta nár meg iri gyel het né a ha tást, amit ki -
fi no mult ze nei mód sze re i vel el ért, és a si ke re ket, ami ket ki ho zott belôlünk.
Mint pe da gó gus, gyak ran gon do lok a sok gya kor lás ra. Mert amíg a hang zás
nem volt tö ké le tes, ad dig bi zony meg nem áll tunk.

Er vin kö vet ke ze te sen fe gyel met és pre cíz sé get kö ve telt tôlünk. Min den ki
tud ta a szö ve get, a dal la mot, sôt azt is, mi kor kell levegôt ven ni. Így azt is
meg ta nul tuk tôle, hogy ki tar tó mun ká val mi lyen si ke re ket le het el ér ni.

Bár hol és bár mi lyen kö zös ség nek ad tunk kon cer tet – kis temp lom kör zet ben
vagy kül föld ön (pél dá ul a Zimria ne vû iz ra e li ze nei fesz ti vá lon) –, Er vin egy -
for ma oda adás sal és ko moly ság gal ké szí tett fel min ket. A bé csi és né met or -
szá gi utun kat Landeszman Gyu ri val együtt fe lejt he tet len né tet ték. Ne künk,
zsi dó fi a ta lok nak a tur nék nem csak az éneklésrôl szól tak. Kö zös sé gi él ményt
nyúj tot tak, és azt a zsi dó iden ti tá sun kat erôsítették, amit tit kol nunk kel lett az
ál la mi is ko lák ban.

Én az idôsebb ta gok kö zé tar toz tam. Er vin min dig ko mo lyan és tisz te let tel
szólt hoz zánk. Érez tet te ve lünk, hogy ránk, na gyob bak ra na gyon szá mít. Kon -
cer tek elôtt ô is ve lünk iz gult, biz ta tott min ket, és utá na meg di csért. Min den
szó lóm után sze mé vel és szó ban is dí ja zott. Sze rény sé ge nem en ged te meg,
hogy ma gá nak tu laj do nít sa a si ke re ket, min dig ne künk, gye re kek nek tud ta be. 

Ha bár ze nei kar ri e re met kül föld ön nem tud tam foly tat ni, a csa lád ének lé -
se i kor, sá be szi zmíreszolásokkor vis  sza jön nek a kó rus-em lé ke im. Mi kor idén
gye re ke im mel a szükében ül tem – kint, a sza bad ég alatt, há la I.-nek – és éne -
kel tünk, zen gett a Haj sió esz-ámechó, ak kor be úszott a kép, ami kor ezt a
Beth len té ren több száz szor pró bál tuk, és kon cer te ken éne kel tük.

Ki gon dol ta vol na ak kor, hogy a pró bá kon Er vin nem csak a következô kon -
cert re ké szít fel min ket, ha nem a tá vo lab bi jövôre is...

Kö szön jük ne ki.
Em lé ke le gyek ál dott!

Jucó Flamenbaum-Kerekes
New York

Ez út tal az egyik ked venc vá ro som
zsi dó sá gá nak tör té ne tét mu ta tom be.
Bécs szá mom ra a nyu gat megtes-
tesítôje, azon ban tisz tá ban va gyok
ve le, hogy a zsi dó ság nem min dig
él he tett nyu godt kö rül mé nyek kö -
zött az oszt rák fôvárosban.

Az elsô zsi dók a 12. szá zad vé gén
ér kez tek Bécs be. A he lyi ke resz té -
nyek nem néz ték jó szem mel le te le -
pe dé sü ket, a pá pa en ge dé lyé vel 16
em bert meg is öl tek. Az 1348/49-es
pes tis jár vány ide jén Bécs azon vá ro -
sok egyi ke volt, amely nem a zsi dó -

Schöner Alfréd fôrabbi be szé de
Klein Er vin te me té sén

DÍSZ OK LE VÉL
Az Or szá gos Rabbiképzô –

Zsi dó Egye tem Rek to ri Ta ná -
csa Klein Er vin fôkántor úr nak
több év ti ze des mû vé szi te vé -
keny sé ge el is me ré sé ül a
Kántor-Mûvész cí met ado má -
nyoz ta 2006-ban.

lasz totta, Ju dit azon ban el vé gez te
az OR-ZSE judaisztikatanár sza -
kát, hé ber nyel vet és judaisztikát
ta nít a Scheiber-iskolában. Kon -
cert je in hé ber és jid dis da lo kat ad
elô. 

Er vin hang ja szép volt, a li tur -
gi ai dal la mo kat jól is mer te, gye -
re kek nek és felnôtteknek egy -
aránt ta ní tot ta. Elôbb a Do hány -
ban, majd a He ge dûs ben bi zo nyí -
tot ta rá ter mett sé gét. Hang ját
meg örö kí tet ték a Zsi dó kán tor -
mû vé szet Ma gyar or szá gon cí mû
nagy le me zen. Az idôközben az
OR-ZSE-n is meg in dult kán tor -
kép zés ben is részt vett. Nagy si -
ker tör té net, kö zel húsz he lyen
funk ci o nál nak az egye tem vég -
zett jei vagy hall ga tói.

A Beth len té ri temp lom gyer -
mek kó ru sát és az An na Frank
gim ná zi um kó ru sát, majd a
Hegedûs kör zet fér fi ka rát is nagy
si ker rel ve zet te itt hon és kül föld ön
egy aránt. 

Er vin 2006-ban így nyi lat ko zott:
„...a ta ní tás vé gig kí sér te az egész

éle te met. Egé szen fi a ta lon, szak kö -
zép is ko lás ko rom ban kezd tem el
ta ní ta ni. Meg szok tam, hogy 20
éves ko rom óta Er vin bá csi va -
gyok. Na gyon sze re tek ta ní ta ni.
Évek óta az OR-ZSE ta ná ra va -
gyok. Kán to ro kat kép zek és li tur -
gia sza kos hall ga tó kat az is ten tisz -
te le tek anya gá ra ta ní tok meg.
Húsz kán tor ta nít vá nyom van,
akik az or szág min den ré szé ben
ko moly kán to ri funk ci ó kat lát nak

el. És amit hi va tá som egyik leg -
ked ve sebb ré szé nek tar tok, a fi úk
bár micvára va ló fel ké szí té se. Szá -
mu kat nem tu dom, mert olyan so -
kan van nak, köz tük olya nok is,
akik ma már fi a tal kán to rok és
rab bik.”

Na gyon sze re tem a kán to ri hi va -
tást és na gyon hi szek ben ne –
mond ta Er vin. Ami kor a kán tor
oda áll az omed elé, meg pró bál át -
ala kul ni és transz cen den tá lis kap -
cso la tot lé te sí te ni az Örök ké va ló -
val. Ha ezt tud ja su gá roz ni a hí vek
fe lé, ak kor érez he ti, hogy fel ada tát
si ke re sen vé gez te.

Hé ber ne ve: Szináj ben Jichák
Ájzik.

Szináj a ki nyi lat koz ta tás hely szí -
ne. Ki csiny ke hegy az óri á sok kö -
zött. Belôle még is má ig is árad a
szel le mi ség.

A mi Szináj ne vû kán to runk tu -
dá sa, ha tá sa is át íve li a tá vol sá go -
kat.

Jehi zichro báruch!
Fa kad jon ál dás emlékébôl!
Csa lád ja, ta nít vá nyai s a hí vek

itt él nek ve lünk, s vi szik to vább
em ber sé gét, mû vé sze té nek hu má -
nu mát, a Min den ha tó irán ti alá za -
tát, hu ma niz mu sát.

Gyá szol ják: test vé rei, To mi,
Iván, Pe ti és Csa ba; fe le sé ge, Éva;
lá nyai, Edit és Ju dit; uno ká ja, Li li;
leg kö ze leb bi ro ko nai és hoz zá tar -
to zói or szág- és vi lág szer te, va la -
mint ba rá tai és kol lé gái. Bú csú zik
tôle a He ge dûs-zsi na gó ga kö zös sé -
ge, vezetôi, hí vei.

A Bé csi Zsi na gó ga

kat vá dol ta a pandémia mi att, emi att
sok hit sor so sunk me ne kült ide.

A köz pont ban ta lál ha tó Juden-
platzon állt Eu ró pa egyik leg na -
gyobb zsi na gó gá ja a kö zép kor ban.
A zsi dók a la kos ság kö rül be lül öt
szá za lé kát tet ték ki a 14. szá zad ban,
1420-ban azon ban V. Alb recht her -
ceg ki ûz te ôket, el ko boz ta in gat lan -
ja i kat, és el pusz tí tot ta a fen tebb em -
lí tett zsi na gó gát (an nak kö ve it a bé -
csi egye tem épí té sé hez hasz nál ták
fel). 1451-ben vis  sza tér het tek a vá -
ros ba, és kü lön le ges vé del met kap -
tak a Habs burg ural ko dók kal szem -
ben.

A be ván dor lók má so dik kö re Uk -
raj ná ból ér ke zett, pog ro mok és ül -
döz te té sek elôl me ne kül ve. A zsi dók
1624-ben sa ját ne gye det kap tak a vá -
ros ban (a késôbbi Leopoldstadtot).
Két zsi na gó gát épí tet tek, me lye ket I.
Leopold meg sem mi sí tett, ami kor
1670-ben fel osz lat ta ezt a get tót.

Az újabb ki te le pí tés 1669-ben
kezdôdött. Ez sú lyos gaz da sá gi kö -
vet kez mé nye ket oko zott, ezért a
csá szár fel kér te a gaz da gabb zsi dó -
kat, hogy köl töz ze nek ha za. Ez zel
el in dult a har ma dik be ván dor lá si
hul lám. 1675. feb ru ár 28-án ra ti fi -
kál tak egy meg ál la po dást, amely
lehetôvé tet te a zsi dók szá má ra,
hogy vis  sza tér je nek Bécs be, ameny -
 nyi ben egy na gyobb ös  sze get fi zet -
nek és éven te adóz nak. 1683-ban
Samson Wertheimer és Samuel
Oppenheimer pénz ügyi tá mo ga tást
nyúj tot tak az oszt rák had se reg nek,
hogy meg sza ba dul ja nak a betörô tö -
rök hadseregtôl, megerôsítve ez zel a
zsi dók kap cso la tát a he lyi kö zös ség -
gel.

Má ria Te ré zia an ti sze mi ta né ze te -
ket val lott, megkülönböztetô tör vé -
nye ket ve ze tett be hit sor so sa ink kal
szem ben. Késôbb fia, II. Jó zsef eny -
hí tett az édes any ja ál tal be ve ze tett
diszk ri mi ná ci ó kon (1782). Ek ko ri -
ban kezdôdött el a vá ros ban a hé ber
nyel vû nyom ta tás. 

Az új já é le dés ko ra
1848 és a má so dik vi lág há bo rú

kö zött a bé csi zsi dó ság új já szü le té -
sé nek idôszakáról be szél he tünk. Ál -
lam pol gá ri jo go kat kap tak, va la mint
lét re hoz hat ták hit köz sé ge i ket Auszt -
ria-szer te. Az 1867-ben meg ka pott
tel jes jo gú ál lam pol gár ság után sok
zsi dó be ván dor ló ér ke zett az
Osztrák–Magyar Mo nar chia ke le ti
területeirôl a nagy vá ros ba, ahol a
túl zott jó lét kö ze pet te egy re na -
gyobb te ret nyert az as  szi mi lá ció.

A zsi dók a kul tu rá lis és tu do má -
nyos élet meg ha tá ro zó i vá vál tak, a
kereskedôk, vál lal ko zók, üz let em -
be rek több sé ge pe dig gaz dag ság ban
élt a szá zad for du lón. A ne ves or vo -
sok kö zül Sigmund Fre ud, Alfred
Adler, Wilhelm Reich és Theodor
Reik is a vá ros ban élt. A ci o nis ta po -

Zsi dók a szom széd ban – Bécs
li ti ka te rü le tén mûködô Theodor
Herzl és Max Nordau éle té ben Bécs
meg ha tá ro zó sze re pet ját szott. A
zsi dók a ze ne és a szín ház te rü le tén
is ak tí vak vol tak, a tel jes ség igé nye
nél kül: Gustav Mah ler, Ar nold
Schönberg, Oscar Straus, Kál mán
Im re, Max Reinhardt, Fritz Kortner,
Lily Dar vas és Elisabeth Berner is
ott élt. Az írók kö zül ki kell emel ni
Arthur Schnitzlert, Franz Kaf kát,
Stefan Zweiget.

A val lá si élet a Bé csi Zsi na gó ga és
a Leopoldster Zsi na gó ga kö rül zaj -

lott leg in kább. Az elôbbit 1824 és
1826 kö zött emel ték a Seitenstetten-
gassén, és egy he lyi la kó ház ra ha -
son lí tott – pont ez a sa já tos sá ga
men tet te meg a ná cik pusz tí tá sá tól
1938-ban. Az épü let ben is ko la és
mikve is mû kö dött. Az utób bit, a
Leopoldstert 1858-ban avat ták fel. E
két fô temp lom mel lett Bécs nek to -
váb bi 40 ki sebb sulja és minjene
volt az Ansch luss elôestéjén. Szá -
mos egyéb zsi dó in téz mény jött lét -
re, köz tük a Roth schild Kór ház
1872-ben, va la mint egy zsi dó tor na -
te rem és a Zsi dó Pedagógium. A vi -
lág elsô zsi dó mú ze u mát 1895-ben
Bécs ben ala pí tot ták, de 1938-ban
be zár ták, s gyûj te mé nyét a ná cik el -
ko boz ták.

A gaz da sá gi, val lá si és tár sa dal mi
sza bad ság kö vet kez té ben az 1860-
ban 6.200 fôs kö zös ség lét szá ma
1870-re 40.200-ra nôtt, és a szá zad -
for du ló ra el ér te a 147.000-et. 1938-
ban a bé csi zsi dó la kos ság 185.000
tag ból állt.

A vi rág kor azon ban nem volt fel-
hôtlen, az an ti sze mi tiz mus egy re
erôsödött. A vész kor szak elôl vi -
szony lag so kan el me ne kül tek, leg in -
kább az Egye sült Ál la mok ba,
65.000-en azon ban kon cent rá ci ós
tá bo rok ba ke rül tek. Kö zü lük mind -
ös  sze 2.000 fô él te túl a bor zal ma -
kat. 

A soá után
Nap ja ink ban az oszt rák fôváros-

ban 15 zsi na gó ga ta lál ha tó, de a há -
bo rú elôtti idôkbôl mind ös  sze egy
ma radt fenn, a Bé csi Zsi na gó ga
(Stadttempel), amely a kö zös sé gi hi -
va ta lok nak és a rabbinátusnak ad
ott hont. Az épü let a há bo rú alatt
meg ron gá ló dott, de ki ter jedt fel újí -
tás után 1963-ban új ra meg nyílt.
Emel lett szá mos ima ház szol gál ja a
különbözô chászid és más gyü le ke -
ze te ket.

Bécs zsi dó óvo dák kal és ál ta lá nos
is ko lá val is ren del ke zik, a Zwi
Peretz Gim ná zi um pe dig az 1990-es
évek vé gén nyi tot ta meg ka pu it, mi -
u tán több mint 50 évig zár va volt.
2004 feb ru ár já ban jesivát avat tak, az
elsôt a má so dik vi lág há bo rú után.

Szá mos kó ser ét te rem, bolt, va la -
mint a Zsi dó Mú ze um és egyéb tu -
ris ta lát vá nyos sá gok vár ják az ideér-
kezôket. Ér de mes meg em lí te ni a
Sigmund Fre ud Há zat, me lyet a mú -
ze um fenn tar tói igye kez tek úgy
hagy ni, ahogy a hí res pszi cho ana li ti -
kus ide jé ben volt. Itt megtekinthetô
Fre ud pi pá ja, sé ta bot ja, szi var do bo -
zai, köny vei, le ve lei, fény ké pei, író -
asz ta la és hí res „pszi cho ana li ti kus
ka na pé ja”. 
For rás:
https://www.jewishvirtuallibrary.org
/vienna-austria-jewish-history-tour

Mik lós Dó ri
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In memoriam Róth Mik lós
(1928–2020)

Róth Mik lóst 2000-ben, Erecben Aryeh Kaddar (Fa ze kas Pál), az Iz ra e li
Szem le fôszerkesztôje úgy mu tat ta be, hogy is mer jek meg egy szin tén deb re -
ce ni szár ma zá sú zsi dót, aki azon ke ve sek egyi ke, aki 15 éves srác ko rá ban
„nem sod ró dó ál do zat ként”, ha nem „ak tív megfigyelôként” él te túl
Auschwitzot 1944-ben. 

Az is me ret ség késôbb ba rát ság gá ala kult, így ada tok kal já rul tam hoz zá
köny ve meg írá sá hoz. Ki lenc ven ket te dik szü le tés nap já ra el küld tem ne ki
Szatmár vármegyérôl írt kö te te met. Meg tud tam, hogy bal ese tet szen ve dett,
ne he zé re esik szá má ra a moz gás, s csa lád ja se gít sé gé re szo rul. Vár ta a zsi na -
gó gai újesztendôt, de szep tem ber 16-án meg halt.

Ko ráb ban egy al ka lom mal Vik tor E. Frankl bé csi pszi chi á tert idéz te:
„Még is mondj igent az élet re, az alapvetô
ér té kek re.”

Egy szer meg lá to gat ta a cí vis vá rost, s or -
vos uno ka öc  csé vel vé gig jár tuk gyer mek -
ko ra hely szí ne it, majd a temetôket is, el -
men tünk az ôsök sír ja i hoz, s le rót ta ke gye -
le tét Sesztina Jenô felsôházi tag, haj dan volt
vaskereskedô nyug he lyé nél is, aki vel szü -
lei ko ráb ban ba rá ti vi szonyt ápol tak.

So kat kö szön he tünk ne ki, hi szen elôször
2011-ben fran ci á ul, majd négy év vel
késôbb Pelle Já nos for dí tá sá ban ma gya rul
meg je lent köny vé ben le ír ja ta pasz ta la ta it,
em lé ke it fi a tal sá gá ról, a de por tá lá sá ról és
az ausch witzi kon cent rá ci ós tá bor ban töl -
tött idejérôl, ahon nan 1945. ja nu ár 18-án
gya log me net ben haj tot ták a gross-roseni
lá ger be, majd nyi tott va go nok ban át vit ték
Dachauba, ahol áp ri lis 29-én sza ba dult fel. 

Elôször Olasz or szá gon át Pa lesz ti ná ba akart men ni a báty já hoz, de mi u tán
nem tu dott ha jó ra száll ni, Pá rizs ban élô test vé re i hez csat la ko zott, ott la kott
1946-tól. Megnôsült, édes ap ja fog lal ko zá sát kö vet ve nôi bal lon ka bát sza lont
nyi tott, azt üze mel tet te a 980-as évek vé gé ig.

Gyak ran mû kö dött együtt a pá ri zsi soá em lék mú ze um mal. Serge Klarsfeld
ki emel te, hogy min den év ben ô kép vi sel te Fran cia or szá got az ausch witzi
meg em lé ke zé se ken, ha lá lá ig elôadásokat tar tott is ko lák ban fi a ta lok nak a ha -
lál gyár ról, melyrôl a ma gyar tár sa da lom 1945 óta so kat hal lott és hall, de az
in téz mé nyes an ti sze mi tiz mus, a vész kor szak és a kon cent rá ci ós tá bo rok vi lá -
gát csak az 1960-as évektôl kezd ték fel tár ni. Az e té má ban ku ta tók Róth pá -
ri zsi ott ho ná ban rend sze re sen lak ha tást, el lá tást kap tak. Ak kor már ná lunk is
elkezdôdött a ko ra be li ma gyar tár sa da lom köz re mû kö dé sé nek meg íté lé se,
felelôsségének mé rics ké lé se. Meg je len tek holokauszttagadó vé le mé nyek is,
me lyek ne vet sé ges, de nem ha tás ta lan ér vek kel tá mad ták a soát. S bár
elkezdôdött a holokauszt ok ta tá sa, ma is ak tu á lis a kér dés, ho gyan le het ne ezt
ered mé nye sen ten ni. Az egyik em lék nap elôtt ju tott el az elsô fü zet a kö zép -
is ko lák igaz ga tó i hoz errôl az idôszakról, de az óta sincs ki je lölt he lye a ma -
gyar tan ter vek ben. A tör té ne lem- és iro da lom ta ná rok ra van bíz va, hogy szán -
nak-e és men  nyi idôt ar ra, hogy be szél je nek di ák ja ik nak e té má ról.

Je len leg szá mos in téz mény – pl. a Zachor Ala pít vány, a Soá Ala pít vány –
sok ok ta tá si anya got hasz nál fel prog ram ja i ban, de egyik sem olyan ob jek tív,
a hu sza dik szá za di ma gyar kul tú rá ban és tör té ne lem ben gyökerezô mun ka,
mint ami lyen Róth Mik lós köny ve. Ô egyet len jól szer kesz tett, meg írt könyv -
ben te szi érzékelhetôvé a val lá sos, de a vi lá gi dol gok ra is nyi tott zsi dó ság sor -
sát a har min cas évek végétôl. Azo no sul ha tunk a szerzôvel, küz del me az élet -
ben ma ra dá sért meg ren dí ti az ol va sót. Nem fel ka va ró rész le tek re össz pon to -
sít, ha nem a tel jes tra gé di á ba for du ló ma gyar zsi dó tör té ne tet be szé li el, mely -
nek elsô fe je ze tei Deb re cen ben ját szód tak. Az Ausch witz belsô vi szo nya i val,
egész szer ve ze té vel fog lal ko zó írá sa érzékelhetôvé te szi a bor zal mat, átél-
hetôvé ön ma ga meg ér té sét. Egy ki vá ló egyé ni ség gel let tünk ke ve seb ben. Em -
lé ke meg ma rad, és be lett ír va az örök élet köny vé be. Ezért úgy ha tá roz tam,
hogy Erdélyrôl szó ló köny ve met az ô em lé ké nek aján la nám.

Hal mos Sán dor – Gál Ju li

A ro má ni ai Jász vá sá ron egy fut -
ball pá lya alatt vált lát ha tó vá az a
bar lang, aho vá az 1943-ban le rom -
bolt több mint 500 éves zsi dó
temetô sír kö ve it hány ták be le.

Ko moly esôzések súj tot ták Ro má -
nia észak-ke le ti ré szét, ami nek kö -
vet kez té ben Jász vá sá ron az egyik
park ban ta lál ha tó fut ball pá lyán be -
om lott a föld, és fel tá rult az ott hú zó -
dó bar lang be já ra ta. Ami kor a he lyi
ha tó sá gok meg vizs gál ták a bar lang
bel se jét, ott meg le pe té sük re több tu -
cat dí szí tett sír kö vet ta lál tak, ame -
lye ken még jól lát ha tók a hé ber fel -
irat ok.

A kö ve ket va ló szí nû leg ab ból a
ko ráb ban a park szom széd sá gá ban

„Fel nem fog hat tam, mi ért ne he -
zí tik meg az em be rek en  nyi re a sa -
ját éle tü ket. (...) Ho gyan le het sé ges
a mai vi lág ban él ni, ugyan ak kor
szi go rú an be tar ta ni a zsi dó val lás,
a zsi dó kul tú ra és a zsi dó iden ti tás
va la men  nyi sza bá lyát, tör vé nyét és
rí tu sát?”

Margot te szi fel ma gá nak eze ket a
kér dé se ket azu tán, hogy Ant wer pen
egyik, sok ge ne rá ció ha gyo má nyát
továbbvivô (és a leg ré me sebb na po -
kat is túl élt) zsi dó csa lád ja,
Schneider úr és ne je (nem ez a ne -
vük) kor re pe ti tor ként al kal maz za a
gye re kek mel lé. Már ma ga a je len -
ség is meglehetôsen szo kat lan, hi -
szen a val lá sos csa lá dok igye kez nek
sa ját köreikbôl meg ta lál ni a fel adat -
nak megfelelô em bert. De a húsz -
éves tol mács hall ga tó a leg több
szem pont nak meg fe lelt. Amit pe dig
nem tu dott, azt most ta nul hat ta meg.
Ho va lép het be, ho gyan üd vö zöl het
má so kat, ki vel áll hat nak szó ba a
gye re kek, mik a kötelezô teendôk, és
mik a ti lal mas éte lek, ita lok – és
fôképpen: ho gyan te kin te nek
Schneiderék ön ma guk ra és má sok ra.
Szó val a ha son ló sá gok és a külön-
bözôségek rend sze re ta lál ko zik eb -
ben a könyv ben.

Margot, aki nek ter mé sze te sen van
csa lád ne ve is, még ha ez a bo rí tó ról
nem is de rül ki, bi zo nyá ra azért nem

Kar dos Dá ni el ki ál lí tá sá nak
mar gó já ra

Ami kor új ság író kol lé gá im mal a Hun gá ria Ká vé ház ba jár tunk, hogy lás suk
a na gyo kat, el csíp jünk egy-egy mag vas gon do lat sort, száj tá ti sá gom fel tûnt az
író, új ság író, dra ma turg Kar dos G. György nek, aki asz ta luk hoz in vi tált.
Késôbb is elôfordult ilyen gesz tu sa. Nem ta gad ha tom, óri á si do log volt szá -
mom ra. Ahogy az is, hogy most fi á val, Kar dos Dá ni el lel ké szít het tem in ter -
jút.

Te nem írsz, mint bol do gult édes apád, ha nem fo tó zol. Mi mo ti vált eb -
ben? Kí ván csi ság? Vagy az a hit, hogy ezen a te rü le ten is le het ma ra dan -
dót al kot ni?

Pi cit messzebbrôl in dí ta nám a vá laszt. Mind ös  sze sen ti zen hét éve sen ve szí -
tet tem el édes apá mat, és ami kor vis  sza néz tem a majd hogy nem tel jes éle tét
felölelô fo tó kat, szin -
te ve le együtt sír tam
és ne vet tem. Pró za -
ib ban fo gal maz va:
ezek az élet ké pek ad -
ták az in dít ta tást ah -
hoz, hogy kép író vá
vál jak. Az nem kér -
dés, hogy édes apám
mun kás sá ga, leg -
alább is re mé nye im
sze rint, olyan ma ra -
dan dó al ko tá so kat
ölel fel, ame lye ket az
uno ká ink is ér té kel ni
fog nak. A fény ké pe -
zés, bár jó val fi a ta -
labb mû vé sze ti ág,
mint az írás tu do má -
nya, szin tén bôvel-
kedik re mek mû vek -
ben. Elég olyan cso -
dá la tos mû vé szek re
gon dol ni, mint Ro-
bert Capa, Moholy-
Nagy vagy André
Ker tész, aki vel nem
sok kal a ha lá la elôtt
volt sze ren csém ta -
lál koz ni. S hogy le -
het-e ma ra dan dót al -
kot ni ezen a te rü le ten? Min den kép pen! Azt pe dig csak re mél ni me rem, hogy
ta lán ne kem is si ke rül het. 

Mi lyen szem pont ok alap ján vá lo gat tad ki az Er zsé bet vá ro si Zsi dó Tör -
té ne ti Tár ban most be mu ta tott 18 ké pet?

Több mint húsz éve, 1998 óta ké szí tek különbözô ren dez vé nye ken, ese mé -
nye ken és meg em lé ke zé se ken fo tog rá fi á kat. Ami kor a ta va lyi év ben el ve szí -
tet tük gyors egy más után ban a 20. szá zad két meg ha tá ro zó egyé ni sé gét, Ung -
vá ri Ta mást és Heller Ág nest, a fe le sé gem mel ar ra gon dol tunk, hogy egy ki -
ál lí tás sal le het ne mél tón meg em lé kez ni ró luk. Sze ren csé re az utób bi egy év -
ti zed ben szá mos al ka lom mal volt lehetôségem meg örö kí te ni egy-egy meg is -
mé tel he tet len pil la na tu kat. Ezekbôl vá lo gat tam ki a Pár hu za mos élet pász mák
anya gát.

Csen des, de rûs em ber vagy, óri á si lé lek kel. Még sem a ter mé szet lát ta -
tá sa vonz. Mit örö kí tesz meg leg szí ve seb ben?

An nak ide jén a Lauderben Dé nes Gá bor és Já vor Ist ván vol tak a mes te re -
im, akik nél port ré fo tó zást ta nul tam. Már fé lig felnôttként, 1998-ban Szalay
Zol tán vett a szár nyai alá. Bár mind má ig leg in kább az ar cok mö gött rejlô ti -
tok vonz, nem te lik el olyan hét, hogy ne ké szí te nék a ter mé szet ben is kép so -
ro za tot. Ha úgy tet szik, az élet cso dá ja vonz, ami be az em be ri port ré épp úgy
be le tar to zik, mint egy her va dó vi rág szi rom.

Va jon kö ve ti ezt a ki ál lí tást több is?
Na gyon-na gyon re mé lem! Ren ge teg öt le tem és anya gom van.

***
A Csányi ut ca 5.-ben a Pár hu za mos élet pász mák meg nyi tó ján Frölich Ró -

bert fôrabbi szólt ar ról, hogy a fo tók so kat mon dó ak, a port rék kifejezôek, lé -
lek van ben nük. Dá ni el két di men zi ó ba be sû rí ti a transz cen denst. Min den
kép nek ap ro pó ja van, egy-egy élet hely ze tet áb rá zol. Heller Ág nes rán cai ha
me sél ni tud ná nak... – hi szen év ez re dek süt nek szemeibôl. Ung vá ri Ta más a
ha lá la elôtt nem sok kal ké szí tett fel vé te len, ami kor egye dül lát ha tó egy szín -
pa don, men te sen min den szo mo rú ság tól, meg tes te sí ti az örök zsi dó op ti miz -
must, a hi tet, az át ül tet ni va lót, a tö ret lent. Majd így foly tat ta: ugyan azt a két
em bert lát juk ezer nyi arc cal – a két gé ni usz él a fo tó kon, és szól nak hoz zánk.

Zá ró gon do lat ként a cikk író sze ret né ki emel ni, hogy Dá ni el nek si ke rült át -
ad ni, lát tat ni azt, hogy le het jó em ber nek len ni és ma rad ni.

Kí vá nom Kar dos Da ni nak, ma rad jon ezen az úton, fény ké pez zen, hi szen a
szen zi tív mû vész az iga zán kifejezô, na gyot al ko tó!

gáljuli

Az egyik sírkô, amely a bar lang ból
ke rült elô

Kar dos Dá ni el

Ki csi kis vál to zá sok
J. S. Margot: Mazel tov

mu tat ko zik be tel je sen, mert meg
akar ja ôrizni az ôt fo ga dó csa lád azo -
no sít ha tat lan sá gát, in kog ni tó ját (bár
a mû egyes kül föl di ki adá sai a
szerzôt meg ne ve zik).

Hogy or to dox nak len ni men  nyi re
nem egy sze rû fel adat, azt Zu hé úr
mu lat sá gos történetébôl (Thomas
Meyer: Zu hé úr cso dá la tos uta zá -
sa...) már meg is mer het tük. Ez itt
most in kább az ol va só rá cso dál ko zá -
sá nak hos  szú pil la na ta. Margot a
har minc év vel ezelôtt kezdôdött tör -
té ne tet fel idéz ve egy szer re éli át egy

na gyon kon zer va tív, na gyon be zár -
kó zó kul tú rá val szem ben ér zett ide -
gen ke dé sét – meg azt is, hogy ne ki
itt a fel ada ta a gye re kek „fel-
tuningolása”, már ha hagy ják. Mert a
legidôsebb, de még ka masz Jakov
egy sze rû en felsôbbrendûnek ér zi
ma gát a házitanítóskodó Margot-hoz
ké pest. Ez ak kor mó kás, ami kor ki -
de rül, hogy Jakov a nyílt vi lág dol -
ga i ban mér he tet le nül tu dat lan – igaz,
nem is ér zi szük sé ges nek, hogy ar ról
töb bet tud jon.

De az ide gen ke dés nem egé szen
egy ol da lú. Nem hagy ha tom ki
ugyan is, hogy Margot egy irá ni fi ú -
val él együtt (a tör té net kez de tén), és
ezt ugyan le nye lik Schneiderék, de
azért a „be ta go zó dás ra” vo nat ko zó
kér dé sek (Egy irá ni, szó val musz-
lim? És a ma ga szü lei tud ják? És a
fiú el ve szi fe le sé gül? És akar nak
gye re ke ket?) jön nek szü net nél kül.
Mert Margot ezek ben a dol gok ban
más hoz zá juk ké pest.

A könyv ben, va gyis hát a há rom
év ti ze det át fo gó tör té net ben az a leg -
szebb, hogy Margot és a gye re kek
kö zött egy re szo ro sabb vi szony ala -
kul ki anél kül, hogy ezt bár me lyi kük
erôltetné. Sôt, a na gyon me rev pa pa
is bi zo nyos fo kig ba rát ként, majd
szin te-csa lád tag ként te kint a lány ra,
aki nek éle té ben szá mos for du lat zaj -
lik, de köz ben meg ma rad ugyan an -
nak az érdeklôdô, kí ván csi em ber -
nek, ami lyen nek meg is mer ték.
Majd nem be is fo gad ták ôt – per sze
a szük sé ges tá vol ság tar tás sal. En nek
bá jos (jó ez a szó ide?) kö vet kez mé -
nye, hogy az im már új ság író vá lett
Margot in ter jút ké szí te ne egy ant -
wer pe ni házasságszerzôvel (sad-
chen, matchmaker), de az illetô höl -
gyek szin te sep rû vel hajt ják el, sôt
Schneidernét do ron gol ják le, ho gyan
me ré szel te hoz zá juk kül de ni... Szó -
val, ha a két vi lá got el vá lasz tó ke rí -
tés te te je va la men  nyi re le is mor zso -
ló dott kö zöt tük, a ja va meg ma radt.

Az egy ko ri gye re kek felnôve vi lá -
got lát nak, va la men  nyi re sza ba dabb
gon dol ko dá sú ak lesz nek – de az ant -
wer pe ni vá lasz fa la kat a lel kük ben
ma guk kal vi szik. És per sze ez szer te
a vi lá gon ha son ló, ahol vi lá gi gon -
dol ko dá sú ak és mé lyen val lá so sak
él nek egy vá ros ban, egy or szág ban,
egy föld ré szen.

Margot köny vét az a Dorothy
Feldman ajánl ja, aki Unortodox cí -
mû köny vé vel na gyí tó alá he lyez te
sa ját hiperortodox kö zös sé gét,
amely nek bék lyó i tól meg sza ba dult.
Nem tekinthetô (a be ha ran go zók kal
el len tét ben) a Feldman-mû pár re gé -
nyé nek, hi szen Margot kí vül ál ló, vi -
lá gi, és nem is az ô fejlôdése áll a kö -
zép pont ban. De jó tol lú új ság író-re -
gény író ként rend kí vül eti ku san és
tár gyi la go san mu tat ja be, mi képp
vál to zik, ap ró sá gok ban sze ku la ri zá -
ló dik a holokauszt utá ni har ma dik
nem ze dék.

(J. S. Margot: Mazel tov. Kü lö nös
ba rát sá gom egy or to dox zsi dó csa -
lád dal. For dí tot ta: Gera Ju dit. Eu ró -
pa Könyv ki adó, Bu da pest, 2020. 440
ol dal, tel jes bol ti ár 4299 Ft. Ked -
vez mé nyes ár a ki adó nál 2579 Ft, 
e-könyv vál to zat 2999 Ft.)

Bedô J. Ist ván

Kö zép ko ri sír kö vek egy bar lang ban

lévô kö zép ko ri zsi dó temetôbôl
hord ták el, me lyet Ion Antonescu,
a ná cik kal kol la bo rá ló ro mán dik -

tá tor uta sí tá sá ra 1943-ban le rom -
bol tak. A temetôben több mint 20
ezer sír volt, a leg ré geb bi sírkô
1467-bôl szár ma zott. A kö vek
nagy ré szét el vit ték és építôanyag-
nak hasz nál ták fel, a ma ra dé kot pe -
dig úgy tû nik, a kö ze li bar lang ba
do bál ták be le.

Jász vá sár ne ve nem csak a kö zép -
ko ri zsi dó temetô szét hor dá sa mi att
vált is mert té a holokauszt ku ta tói
szá má ra. 1941-ben a vá ros ban zaj lott
a zsi dó ság tör té ne té nek egyik leg vé -
re sebb at ro ci tá sa, a jász vá sá ri pog -
rom, mely nek so rán ro mán ka to nák
több mint 13 ezer zsi dót gyil kol tak
meg.

Ki bic
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A nem zet kö zi ku tya nap al kal -
má ból köz zé tett fel mé rés sze rint
az iz ra e li vá ros ban van az egyik
leg jobb dol ga a ku tyák nak és a ku -
tyá sok nak.

A né met Coya biz to sí tó tár sa ság
ren del te meg azt a fel mé rést, amely -
ben a vi lág 50 legkutyabarátabb vá -

ro sát pró bál ták meg ta lál ni. Az ered -
ményt a nem zet kö zi ku tya na pon
hoz ták nyil vá nos ság ra.

A ta nul mány ban kü lön fé le szem -
pont ok alap ján pon toz ták a vá ro so -
kat. Ilyen volt pél dá ul a ku tyák, a ku -
tya ba rát ét ter mek, a kis ál lat-ke res ke -
dé sek, a ku tya fut ta tók és más ku tyás

Iz ra el a vi lá gon elsôként 
be tilt ja a szôrmekereskedelmet

Iz ra el le het a vi lág elsô or szá ga,
ahol tör vény tilt ja majd a szôrme-
kereskedelmet: Gila Gámliél kör nye -
zet vé del mi mi nisz ter sze rint az ága -
zat eti kát lan és er kölcs te len. Mi vel a
streimelnek ne ve zett szôrmekalap a
hárédi kö zös ség ha gyo má nyos nép vi -
se let éhez tar to zik, a tör vény ter ve zet
val lá si ok ból ki vé telt tesz.

Iz ra el le het a vi lág elsô or szá ga, ahol
tör vény tilt ja a szôrmekereskedelmet.
A ter vet az or szág kör nye zet vé del mi
mi nisz te re, Gila Gámliél vá zol ta fel,
az zal ér vel ve, hogy a di vat vi lág bôr- és
szôrmekereskedelme eti kát lan és er -
kölcs te len. Sze rin te a szôrmeipar vi -
lág szer te ál la tok mil li ó it gyil kol ja meg
le ír ha tat lan ke gyet len ség gel – ír ja a
Jerusalem Postra hi vat koz va a Hvg.hu.

A ter vek sze rint a tör vény csak né hány kü lön le ges eset ben en ge dé lye zi a
szôrmekereskedelmet: tu do má nyos, ok ta tá si vagy val lá si okok ból to vább ra is
sze rez he tünk szôrmét Iz ra el ben – áll a mi nisz té ri um köz le mé nyé ben. 

Ez utób bi azért fon tos, mert töb bek közt a hárédi kö zös ség ha gyo má nyos
nép vi se let éhez tar to zik az a streimelnek ne ve zett ka lap, ami fôleg szôrmébôl
van.

Ez utób bit emel te ki több iz ra e li állatvédô szer ve zet is: sze rin tük na gyon
po zi tív a lé pés, amely az iz ra e li ek több sé gé nek vé le mé nyét is ki fe je zi, de a
küz del mük nek így még nincs vé ge, hi szen ezek nek a ka la pok nak az elôál-
lítása is ren ge teg in do ko lat lan szen ve dést okoz.

Iz ra el 
la kos sá ga 

9,2 mil lió fô
Több mint 150.000 fôvel bôvült

Iz ra el né pes sé ge az el múlt egy év -
ben, kö zöl te a sta tisz ti kai hi va tal
na pok kal az új év kez de te elôtt.

A la kos ság szá ma a becs lé sek sze -
rint 9.246.000 fô, 1,6 szá za lék kal
ma ga sabb (ta valy 2,1%-kal nôtt),
mint egy év vel ezelôtt. Az el múlt
esztendôben mint egy 170.000 cse-
csemô szü le tett, míg 44.000 em ber
halt meg.

To váb bi 25 ezer sze mély ván do -
rolt be az or szág ba, több sé gük a
vissza té ré si tör vény alap ján, mely ál -
lam pol gár sá got biz to sít min den ki -
nek, aki nek van leg alább egy zsi dó
nagyszülôje.

Ez a szám nagy vis  sza esést mu tat a
ta valy ilyen ko ri ada tok hoz ké pest –
ak kor mint egy 38.000 fô alijázott –,
de még a két év vel ezelôttinél is ala -
cso nyabb.

A nö ve ke dés las su lá sa el le né re a
hi va tal meg tar tot ta ta va lyi né pe se dé -
si elôrejelzéseit, ame lyek azt jó sol -
ják, hogy a zsi dó ál lam nak 2024-ben
10 mil lió, 2048-ban 15 mil lió és
2065-ben 20 mil lió la ko sa lesz.

Az iz ra e li zsi dók a la kos ság mint -
egy 74%-át te szik ki, 6.841.000 ál -
lam pol gárt re giszt rál tak zsi dó ként.
To váb bi 1.946.000 (21%) arab, a
töb bi ek, 459.000 (5%) más cso por -
tok tag jai. A szá za lé kos arány nagy -
já ból meg egye zik az elôzô évi vel.

A 20 éves vagy an nál idôsebb zsi -
dók kö zül 43,1% ha tá roz za meg ma -
gát vi lá gi ként; 22,1% hagyomány-
tisztelô, de nem túl val lá sos ként;
12,8% hagyománytisztelô, in kább
val lá sos ként, 11,3% val lá sos ként,
10,1%-a pe dig ultraortodoxnak val -
lot ta ma gát.

A köz le mény sze rint a vár ha tó át -
la gos élet tar tam, amely a vi lá gon az
egyik leg ma ga sabb, kis sé nôtt: 84,7

Nem elég, hogy a ko ro na ví rus fo -
lya ma to san sújt ja Iz ra elt, most egy
újabb fertôzéssel is meg kell küz de -
ni ük.

A Jerusalem Post a Mezôgazdasá-
gi Mi nisz té ri um köz le mé nyé re hi -
vat koz va ar ról szá molt be, hogy két
ma dár inf lu en zá ra uta ló ese tet di ag -
nosz ti zál tak az or szág ban.

Az elsôt a je ru zsá le mi Bib li ai Ál -
lat kert ben rög zí tet ték egy hat  tyú nál.
A po zi tív tesz tet követôen az ös  szes
szár nyas ál la tot izo lál ták, amit a
föld mû ve lés ügyi mi nisz té ri um el já -
rá sá nak megfelelôen haj ta nak vég re,
ami kor egy po pu lá ci ó ban ma dár inf -
lu en za-törzs ta lál ha tó.

A tár ca kö zöl te, hogy szo ro san
együtt mû köd nek a Bib li ai Ál lat kert -
tel a jár vány meg fé ke zé sé ben, mi vel

a ví rus a va don élô ma dár po pu lá ci ó -
kat, va la mint az ál lat ál lo mányt és a
baromfikat egy aránt ká ro sít ja.

A má sik ese tet egy tyúk ól ban fe -
dez ték fel Kibuc Revadimban. A mi -
nisz té ri um kor lá to zá so kat ve ze tett
be a tér ség ben lévô gaz da sá gok szá -
má ra, hogy meg aka dá lyoz zák a jár -
vány to vább ter je dé sét más he lyek re.
A tyúk ól ban 19.000 szár nyas ta lál -
ha tó.

Dr. Ram Katz, a mezôgazdasági
mi nisz té ri um ál lat egész ség ügyi szol -
gá la tá nak ba rom fi-egész ség ügyi fô-
orvosa a fertôzött gaz da ság tíz ki lo -
mé te res kör ze té ben el ren del te a csir -
ke te le pek be zá rá sát. A tár ca
tisztviselôi fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé rik a ma da rak po pu lá ci ó ját a
ka ran tén alatt.

Tit kos jár vány ke ze lés 
ult ra or to do xi á ban

A 12-es csa tor na ri port ja sze rint ön kén te sek ki ter jedt há ló za ta az ultra-
ortodox te rü le te ken hó na pok óta ti tok ban több ezer ko ro na ví ru sos be te get
ke zel az ott ho ná ban, az egy re in kább túl zsú folt kór há zak al ter na tí vá ja -
ként, a ha tó sá gok tud ta nél kül.

A kez de mé nye zés az an ti ci o nis ta hárédi szek ták ban kezdôdött, ame lyek el
akar ták ke rül ni az iz ra e li kór há za kat, de az egész kö zös ség re ki ter jedt. Ott ho ni
ke ze lés ben ré sze sült több hárédi vezetô, köz tük a belzi chászid ud var fe je, aki
tel je sen fel épült.

A ma gán kez de mé nye zés szervezôi az zal ér vel nek, hogy prog ram juk jobb ke -
ze lést nyújt, mint amit a kór há zak, egy ben eny hí ti az egész ség ügyi rend szer re
nehezedô ter het, és ha -
son ló kez de mé nye zést
szor gal maz nak az
ultraortodox kö zös sé -
gen kí vül.

Leg alább 170 em -
ber, akit a tit kos ön -
kén tes há ló zat ke zel,
je len leg sú lyos ál la -
pot ban van, és a je len -
tés sze rint több mint
2000 sú lyos be teg ré -
sze sült eb ben a tit kos
ke ze lés ben az el múlt
fél év ben. A szervezôk
azt ál lí tot ták, hogy mind ös  sze 10-15 be te gük ke rült kór ház ba, akik kö zül csak
há rom halt meg.

A Je ru zsá lem Mea Seárim kör ze té ben ta lál ha tó szék he lyen ké szült fel vé te lek
szá mos or vo si fel sze re lést és Covid-19 teszt kész le tet örö kí tet tek meg.

A szervezôk azt nyi lat koz ták a csa tor ná nak, hogy ös  sze sen 220 oxi gén kon -
cent rá tor ral ren del kez nek több vá ros ban.

„Csak elôzetes kon zul tá ci ót biz to sí tunk” – mond ta az egyik szervezô, Jichák
Markovics a Hasdei Amram szervezetbôl. „Egy or vos és egy nôvér lá to gat az
ott ho nuk ba vér min tát ven ni, mi pe dig át ad juk a min tá kat egy le gá lis la bo ra tó ri -
um nak. Két la bor dol go zik ve lünk.”

Markovics be mu ta tott egy lis tát 170 betegrôl, akik nek je len leg or vo si fel sze -
re lés re van szük sé gük, hoz zá té ve, hogy az ál lam nem tud ró luk, és mint egy 330
to váb bi em ber van Je ru zsá lem ben, Bét Semesben, Bné Brákban, Asdodban,
Modiin Illitben és Eládban, akik nek csu pán gyógy szer re van szük sé gük a tü ne -
tek ke ze lé sé re, és aki ket nem re giszt rál tak se hol.

Sze rin te a lis tán szereplô 170 em bert a kór há zak sú lyos ál la po tú nak ítél nék
meg, ami azt je len ti, hogy Iz ra el nek csak nem 1000 sú lyos Covid-19 be te ge van,
nem pe dig 824, amint ar ról az egész ség ügyi mi nisz té ri um be szá molt.

Markovics azt ál lí tot ta, az or vo sok dön te nek ar ról, hogy a kór há zi ápo lás mi -
kor tól el ke rül he tet len.

A csa tor na ri port já ban az egyik ön kén tes több sú lyos ál la pot ban lévô idôs fér -
fit lá to ga tott meg, köz tük egy 76 éves fér fit, aki nem tu dott be szél ni, több nap -
ja lég zé si prob lé mák kal küz dött, és az egész ség ügyi dol go zók na pon ta há rom-
négy al ka lom mal lá to gat ták.

Nem volt haj lan dó kór ház ba men ni, a csa lád ja azt ál lí tot ta, azért, mert az na -
gyon ve szé lyes len ne, az ott ka pott ke ze lés nem len ne kielégítô a túl ter helt rend -
szer mi att, és el sza kad na a ro ko na i tól is.

A 12-es csa tor na sze rint a fér fit vé gül aka ra ta el le né re kór ház ba szál lí tot ták,
mi u tán ál la po ta rom lott, és órák kal a for ga tást követôen el hunyt.

A pro jekt ben részt vevô or vo sok, akik mind gyógy in té ze tek ben dol goz nak,
nem en ge dé lyez ték ne vük köz zé té tel ét.

Egyi kük azt mond ta: „Én or vos ként em be re ket ke ze lek. Nem az a cé lunk,
hogy se gít sünk az em be rek nek meg ke rül ni a tör vé nye ket. Cé lunk, hogy se gít -
sünk a rend szer nek, és le ve gyük ró la a ter he lést. Ez nem »állam az államban«
kér dés.”

Az ultraortodox szervezôk azon ban más ként gon dol kod nak.
„Itt au to nó mia van, na és?” – mond ta az egyik. „Lop tunk va la mit? Van va la -

mi ve szély? Mi csak se gí tünk. A be te gek lá ba doz nak, és szin te sen ki sem hal
meg, ezért az em be rek mond hat nak, amit akar nak, én ezt élet men tés nek te kin -
tem.” ujkelet.live

A strámli ma rad

Ku tya sé tál ta tás Tel-Avivban

lé te sít mé nyek szá ma. De meg vizs -
gál ták a ku tya tar tás költ sé ge it, az el -
ha gyott ku tyák ará nyát, il let ve hogy
az ön kor mány zat men  nyi re szi go rú -
an bün te ti azo kat a gaz dá kat, akik
nem sze dik fel ked ven ce ik után az
ürü lé ket.

Ezen fe lül ar ra kér ték az egyes vá -
ro sok la kó it, hogy ér té kel jék a la kó -
hely ükön a felelôs ku tya tar tást, kü lö -
nös te kin tet tel ar ra, hogy a ku tya tu -
laj do no sok men  nyi re vi sel ked nek
felelôsen az ál la ta ik után hát ra ma -
radt ürü lék el tá vo lí tá sá nak ér de ké -
ben. Va gyis men  nyi re kell az ut cá -
kon ke rül get ni ük a la ko sok nak a ku -
tya szart.

A lis ta elsô két he lyén San Fran -
cis co és Seattle vég zett. Utób bi vá -
ros ban a leg ma ga sabb az egy fôre ju -
tó ku tyák szá ma: 246,67 eb min den
1000 la kos ra. Az ös  sze sí tés ben a
har ma dik he lyen vég zett Tel-
Avivban ez az arány 182,1
kutya/1000 em ber, csak a már em lí -
tett Seattle és Mi a mi elôzte meg eb -
ben a ka te gó ri á ban.

Tel-Avivban ta lál ha tó vi szont a
leg több kis ál lat-ke res ke dés, és az
elsô két he lye zett vá ros hoz ké pest
Tel-Avivban több a ku tya fut ta tó, il -
let ve az ál lat or vos. A ku tya tar tás
költ sé gei vi szont jó val ma ga sab bak
az iz ra e li vá ros ban. Tel-Aviv ki len -
ce dik he lyen vég zett a drá ga sá gi lis -
tán, ame lyet Zü rich ve zet.

Né hány egyéb adat a felmérésbôl:
Bá zel ben a leg ala cso nyabb a ki do -
bott ku tyák szá ma, míg New York -
ban a leg ma ga sabb. Mad rid sze di a
leg ma ga sabb bír sá got azért, ha nem
sze dik ös  sze a ku tya ürü lé ket. Hel sin -
ki pe dig a leg több ku tya ba rát szál lo -
dá val büsz kél ked het.

Ma gyar vá ros nem ke rült fel az öt -
ve nes lis tá ra.

Ki bic

év volt a nôknél és 81 év a fér fi ak nál.
Az át la gos szü lé si arány 3,01 gyer-
mek/nô volt.

Az iz ra e li ek mint egy 88,8%-a elé -
ge dett az éle té vel – a zsi dók 92%-a
és az ara bok 76%-a.

A ko ro na ví rus-jár vány és az ál ta la
oko zott gaz da sá gi vál ság kö ze pet te
azon ban csak 62,6% elé ge dett pénz -
ügyi hely ze té vel – a zsi dók 66,3%-a
és az ara bok 50,8%-a.

A felmérésbôl ki de rült, hogy a 20

éves vagy an nál idôsebb iz ra e li ek
13,4%-a fon tol gat ja, hogy leg alább
öt év re kül föld re köl tö zik.

A fel mé rés sze rint a 20 éves vagy
an nál idôsebb iz ra e li ek 83,9%-a val -
lot ta egész sé gi ál la po tát jó nak vagy
na gyon jó nak.

A hi va tal éven te két szer te szi köz -
zé a né pe se dé si sta tisz ti ká kat, a zsi -
dó új év elôtt és ta vas  szal, a füg get -
len ség nap ja elôtt.

ujkelet.live
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Ma dár inf lu en zás ese te ket 
re giszt rál tak Iz ra el ben

Tel-Aviv a har ma dik
legkutyabarátabb vá ros 

a vi lá gon
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A Mazsihisszel kö zö sen azon kell
majd dol goz nunk, hogy erônket,
erôforrásainkat, tu dá sun kat és ta -
pasz ta la tun kat egye sít ve olyan
fenn tart ha tó biz ton sá gi há lót tud -
junk lét re hoz ni, amely a ma gyar
zsi dó kö zös ség min den tag ja szá má -
ra elérhetô – nyi lat koz ta Taly
Shaul, a Mazs Ala pít vány
ügyvezetô igaz ga tó ja. Taly Shault
an nak ap ro pó ján kér dez tük, hogy
az ala pít vány ala pí tói jo gai a
Mazsihiszhez ke rül tek.

Ön ere de ti leg iz ra e li, de már év ti -
ze dek óta Ma gyar or szá gon él, és
évek óta ma gyar ál lam pol gár is.
Mi ért és ho gyan ke rült ha zánk ba?

Ere de ti leg azért jöt tem ide, mert
sok év vel ezelôtt Olasz or szág ban
meg is mer ked tem az zal a fér fi val, aki
késôbb a fér jem lett. Ô ma gyar, és a
gye re ke ink ma gya rok és iz ra e li ek is.
Ugyan ak kor ta lán a leg job ban a mun -
kám mal függ össze a va ló di oka an -
nak, hogy itt ma rad tunk és Ma gyar or -
szá gon ren dez tük be az éle tün ket.
Azok az ér té kek, ame lye ket a Mazs
Ala pít vány kép vi sel szá mom ra, és
ame lye kért nap mint nap dol go zom, a
leg fon to sabb er köl csi ér té kek szá -
mom ra.

Me lyek ezek az ér té kek?
A zsi dó ság nak sok fon tos ér té ke

van, ame lyek meg ha tá roz zák az éle -
tün ket és ke re te ket ad nak ne ki. Sok fé -
le kép pen le he tünk zsi dók. Szá mom ra
a leg fon to sab bak, ame lyek hez az éle -
te met iga zí tom és ame lye ket mind a
JDC, mind pe dig a Mazs kép vi sel,
azok az egy más irán ti felelôsség, a be -
te gek és a rá szo ru lók meg se gí té se, a
tik kun olam és az ado má nyo zás, az
adás kö te les sé ge. Eze ket a mun kánk
so rán az Ala pít vány nál nap mint nap
gya ko rol juk.

Hu szon öt éve dol go zik az Ame ri -
kai Joint ál tal ala pí tott Mazs Ala -
pít vány nál. Ho gyan vál to zott ez -
alatt az Ala pít vány?

Na gyon so kat vál to zott. A tá mo ga -
tás cél ja ugyan az ma radt, hi szen az
elv, amely a zsi dó ér té ke ken ala pul,
nem vál to zott. Ami vál to zott, az a
meg kö ze lí tés, va gyis a prog ra mok fel -
épí té se. Ele in te a JDC-Mazs a
felmerülô igé nyek re vá la szol va pénz -
ügyi tá mo ga tást adott a zsi dó kö zös -
ség in téz mé nye i nek, pél dá ul a Pá va
ut cai kó ser kony há nak, a Sze re tet kór -
ház nak és az idôsotthonoknak, va la -
mint anya gi se gít sé get kezd tünk nyúj -
ta ni a holokauszttúlélôknek. Ez zel egy
idôben teremtôdtek meg a Szar va si
Zsi dó If jú sá gi Tá bor és a Bá lint Kö -
zös sé gi Ház alap jai. Késôbb a kö zös -
ség és in téz mé nyei egy re erôsebbek
let tek, a holokauszttúlélôk pe dig a né -
met és a ma gyar kor mány tól pénz be li
tá mo ga tást kezd tek kap ni. A Mazs
hoz zá iga zí tot ta mû kö dé sét ezek hez a
vál to zá sok hoz: szol gál ta tá so kat kezd -
tünk nyúj ta ni, a di rekt pénz be li tá mo -
ga tá sa ink pe dig csök ken tek, majd
meg szûn tek. Így a hang súly egy re in -

Egy re csök ken Eu ró pa zsi dó sá ga
A lon do ni szék he lyû Zsi dó Po li ti kai Ku ta tó in té zet ta nul má nya 1,3 mil -

lió em bert tart szá mon, akik zsi dó nak vall ják ma gu kat Eu ró pá ban, az
Egye sült Ki rály ság ban, Tö rök or szág ban és Orosz or szág ban. Ez a szám
kö zel 60 szá za lé kos csök ke nést mu tat 1970-hez ké pest, ami kor is 3,2 mil -
lió zsi dó élt ugyan ezen a te rü le ten.

Nyu gat-Eu ró pa el ve szí tet te zsi dó la kos sá gá nak 8,5%-át az el múlt öt ven év -
ben. Ma alig több mint egy mil lió zsi dó nak ad ott hont, szem ben az 1970-es
1.112.000-rel.

Kü lö nö sen a né met or szá gi zsi dó ság van rossz hely zet ben eb ben a mu ta tó -
ban, az ot ta ni kö zös ség több mint 40 szá za lé ka 65 éves nél idôsebb, míg ke -
ve sebb mint 10 szá za lé ka 15 év alat ti. Ugyan ez a hely zet Orosz or szág ban és
Uk raj ná ban is, és ez a ma gas ha lá lo zá si arányt és a jövôben el ke rül he tet len
né pes ség csök ke nést ve tí ti elôre a ta nul mány sze rint.

Ez vi tat ha tat la nul a leg át fo góbb fel mé rés a zsi dó ság de mog rá fi ai ál la po tá -
ról, ame lyet va la ha ké szí tet tek Eu ró pá ban. Hi va ta los nép szám lá lá si ada to kon
és az egyes kö zös sé gek ál tal szol gál ta tott in for má ci ó kon ala pul.

A ta nul mány azt is meg jegy zi, hogy ma Eu ró pá ban to váb bi 2,8 mil lió olyan
em ber él, akik jo go sul tak az ôsi gyö ke rek alap ján be ván do rol ni Iz ra el be, te -
hát leg alább egy zsi dó nagyszülôvel ren del kez nek.

Az eu ró pai zsi dó ság de mog rá fi á ja tel je sen más lett vol na a holokauszt ha -
tá sa nél kül. De a
nép ir tás 76 év vel
ezelôtt tör tént, és
a ma ta pasz tal ha -
tó, a ha nyat lást
elôidézô ten den ci -
ák né me lyi ké nek
nincs sok kö ze a
soához – mond ta a
je len tést készítô
Sergio Della Per -
go la a Zsi dó Táv -
ira ti Ügy nök ség -
nek.

E ten den ci ák
kö zött sze re pel a
növekvô há zas ság kö té si arány és a zsi dó pá rok sza po ro dá si ará nyá nak csök -
ke né se, amely ré sze az el múlt év ti ze dek ben a szü le té si arány egész Eu ró pá -
ban ta pasz talt szé le sebb kö rû vis  sza esé sé nek.

Az eu ró pai zsi dók 1900-ban a vi lág zsi dó sá gá nak 83%-át kép vi sel ték, ma
pe dig a vi lág tel jes zsi dó né pes sé gé nek csu pán ki lenc szá za lé kát te szik ki.

A je len tés meg ál la pí tá sai sze rint az Eu ró pá ban élô iz ra e li ek szá ma is
meglepô, és el lent mond azok nak a becs lé sek nek, ame lyek sze rint csak Ber -
lin ben tí zez rek él nek. A fel mé rés sze rint csak mint egy 70.000 iz ra e li szü le té -
sû em ber él az egész kon ti nen sen, több mint a fe le az Egye sült Ki rály ság ban,
Né met or szág ban, Fran cia or szág ban és Hol lan di á ban.

Az iz ra e li ek vi szont sta bi li zá ló erôt je len tet tek a na gyon ki csi kö zös ség gel
rendelkezô or szá gok ban, így pél dá ul Nor vé gi á ban, Finn or szág ban és Szlo vé -
ni á ban a tel jes zsi dó ság több mint 40 szá za lé kát te szik ki. Ugyan ez a mu ta tó
20-30 szá za lék Spa nyol or szág ban, Dá ni á ban, Auszt ri á ban és Hol lan di á ban,
és több mint 10 szá za lék Lu xem burg ban.

Ös  szes sé gé ben azon ban a ta nul mány sze rint az eu ró pai zsi dó ság át ala ku lá -
sá nak csökkenô ten den ci á ja va ló szí nû leg nem for dul meg.

A de mog rá fi ai tren dek csak ki vé te les kö rül mé nyek kö zött vál toz tat ják meg
gyö ke re sen a pá lyá ju kat – ír ták a szerzôk, akik azon ban hoz zá tet ték: ilyen
vál to zá sok az eu ró pai zsi dó de mog rá fi á ban az el múlt száz év ben va ló ban nem
csak egy szer for dul tak elô.

Sír kö ve ket dön töt tek le és tör tek
ös  sze a ke ce li zsi dó temetôben. A
fenn tar tó ön kor mány zat és a sír -
he lyek gond no ka fel je len tést tett a
rendôrségen.

Szo mo rú a lát vány a ke ce li zsi dó
temetôben, ahol há rom sír em lé ket is
le dön töt tek. Bru tá lis pusz tí tás nyo -
ma it mu tat ják az ös  sze tört sír kö vek,
ame lyek kö zül egyet ta lán hely re
sem le het ál lí ta ni, tel je sen újat kell
he lyet te épí te ni. Egy má sik kö ze li
sír em lék he lyét pe dig szem mel lát -
ha tó an ko ráb ban em be ri fe ká li á val
szen  nyez ték be.

Az ön kor mány zat a kö zös sé gi mé -
di á ból ér te sült ar ról, hogy a he lyi
zsi dó temetôben ron gá lás tör tént. A
vá ros  ve ze té se meg tet te a szük sé ges
lé pé se ket a ha tó sá gok fe lé, fel je len -
tést tett az ügy ben a rendôrségen –
tá jé koz tat ta a hely szí nen a baon.hu-t
Radva Zol tán, a ke ce li ön kor mány -
zat vá ros gaz dál ko dá si cso port já nak
vezetôje. In for má ci ó ink sze rint a sír -

ron gá lás kap csán be je len tést tett a
rendôrségen a temetô gond no ka is.

Úgy tud juk, hogy a mû em lék
temetô a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit -
köz sé gek Szö vet sé gé nek tu laj do ná -
ban van, az üze mel te té sét vi szont a
ke ce li ön kor mány zat lát ja el. A vá -
ros ve ze té se a történtekrôl tá jé koz -
tat ta a Mazsihisz vezetôségét is.

A vá ros gaz dál ko dá si cso port
vezetôje csak meg be csül ni tud ta az
elôzetes tá jé ko zó dás alap ján a sír em -
lé kek hely re ál lí tá sá nak költ sé gét,
ami Radva Zol tán sze rint az er köl csi
kár oko zá son túl több száz ezer fo rint -
ba fog ke rül ni, amit az ön kor mány -
zat vál lal ma gá ra. A csoportvezetô-
tôl meg tud tuk azt is, hogy az ön kor -
mány zat már is hoz zá lá tott a hely re -
ál lít ha tó sír he lyek rend be ho za ta lá -
hoz, a ko mo lyabb kárt szen ve dett
egyik sír hely fel újí tá sá hoz a kôfara-
gókon kí vül a Mazsihisz szak em be -
re i nek vé le mé nyét és köz re mû kö dé -
sét is kér ni fog ják. baon.hu

In ter jú Taly Shaullal

Két zsi dó megy az úton. Be szél get nek. Egyszercsak az Egyik; „No vár -
junk csak, ide be kell men nünk, mert az nem le het...”, és már men nek is.
Hív ja az üzletvezetôt, és mond ja, és mond ja... A Má sik pe dig dü höng ma -
gá ba; „A franc ba, hát ilyen nincs! En  nyit du mál ni! És ugyan azt el mond -
ja há rom szor is!” Ro had tul te ke ri a szót, sze gény üzletvezetô meg csak
pis log, és a vé gén min dent meg ígér. „Hát min den jót, a vi szont lá tás ra!”,
mond ja most már az Egyik vi gyo rog va, még ke zet is fog, oszt ki az üzlet-
bôl, és men nek to vább. 

Tu laj don kép pen azért in dul tak el, mert a Má sik meg kér te az Egyi ket,
hogy kí sér je el egy hi va tal ba, mert va la mit el ké ne in téz ni, és an nak olyan
jó szú rós a sze me. Hát oda is ér nek, és ke re sik a hivatalvezetôt. Be mu tat -
ko zás, és a Má sik kez di mon da ni a prob lé má ját. A hivatalvezetô va la mit
köz be akar vet ni, és el is kez di mon da ni, hogy hát a belsô sza bály zat sze -
rint... Nu, er re a Má sik rö hög ve; „Sza bály zat?! És a jó zan ész? Ked ves
uram...” és mond ja, és mond ja... Az Egyik pe dig dü höng ma gá ba; „A
franc ba, hát ilyen nincs! En  nyit du mál ni! És ugyan azt el mond ja há rom -
szor is!” Ro had tul te ke ri a szót, sze gény hivatalvezetô meg csak pis log,
és a vé gén min dent meg ígér. „Hát min den jót, a vi szont lá tás ra!”, mond -
ja most már a Má sik vi gyo rog va, még ke zet is fog, oszt ki a hi va tal ból,
és men nek to vább...

...és be szél get nek az úton, és men nek to vább...
Hi á ba, hát ezek ilye nek...
(én is...)

Mojzes Ivrat ro va ta
Men nek az úton

kább a jó lé ti szol gál ta tá sok ra, a kö zös -
ség épí tés re – pél dá ul Bá lint Ház,
HUB, Judafest, ZSIFI – és a Tik kun
Olam prog ra mok ra helyezôdött át. Az
évek so rán a Mazs Ala pít vány leg fon -
to sabb fó ku sza a holokauszttúlélôk
különbözô szol gál ta tá so kon ke resz tül
történô meg se gí té se lett, ami hez hoz -
zá adód tak a rá szo ru ló gye re kes csa lá -
dok nak szó ló tá mo ga tá sok. 

Most nagy vál to zás tör té nik a
Mazs Ala pít vány éle té ben. Jövôre
lesz 30 éve, hogy a szer ve ze tet az
Ame ri kai Joint meg ala pí tot ta, az
idei nyár vé gén azon ban az ala pí tói
jo go kat át ad ta a Mazsihisznek. Mit
je lent ez a gya kor lat ban?

A Mazsihisz már na gyon sok éve
együtt mû kö dik a Jointtal és a Mazs
Ala pít ván  nyal. A mun ka vég zé sünk
te re, az iro dá ink is nagy részt a
Mazsihisz tu laj do ná ban lévô Síp ut ca
12. épü let ben van nak, il let ve a JCC
Bu da pest – Bá lint Ház Révay ut cá ban
lévô épü le te is a Mazsihisz tu laj do na.
Az Ame ri kai Jointnak pe dig min dig is
az volt az el ve, hogy ad dig tá mo gat ja
a különbözô or szá gok ban köz vet le nül
a prog ra mo kat, amíg a he lyi zsi dó kö -
zös ség meg nem erôsödik an  nyi ra,
hogy át ve gye azok mû köd te té sét. Ek -
kor át ad ja a prog ra mo kat a he lyi kö -
zös sé gi ernyôszervezetnek. Ez ne -
künk kö zel 30 évig tar tott, de a terv
ere de ti leg is az volt, hogy a Mazs te -
vé keny sé ge i nek fenn tar tá sa a he lyi
kö zös ség be ke rül jön át. Így ez most
egy szer re va la mi nek a kez de te és egy
hos  szú fo lya mat vé ge is. A Mazs min -
dig is po li ti ká tól és felekezettôl füg -
get len köz hasz nú szer ve zet volt, és az
ma rad a to váb bi ak ban is. Önál ló jo gi
sze mély ként az ala pí tói jo gok át vé te le
an  nyi ban je lent vál to zást szá munk ra,
hogy az Ala pít vány ku ra tó ri u má nak
tag ja it, akik fel ügyel ni fog ják a Mazs
mun ká ját, a Joint he lyett az új ala pí tó,
a Mazsihisz fog ja ki ne vez ni.

A Mazs kap cso lat ban ma rad-e az
ere de ti ala pí tó val, az Ame ri kai
Jointtal?

Igen, min den kép pen, hi szen az
Ame ri kai Joint el kö te lez te ma gát a

Mazs egyik pro jekt je, a Jaffe Zsi dó
Családsegítô Szol gá lat tá mo ga tá sá ra,
ame lyet egyéb ként ko ráb ban is se gí -
tett. Ezen kí vül a Mazs ugyan úgy tud
majd pá lyáz ni a Jointhoz tá mo ga tá -
sért, mint az ös  szes töb bi zsi dó ci vil
szer ve zet.

An nak ide jén a Jaffe Család-
segítô tá mo ga tá sá ra hoz ták lét re a
Síp ut cá ban lévô Na rancs li get Ado -
mány köz pon tot is. Ez most a ko ro -
na ví rus-jár vány kez de te óta zár va
tart. Van-e ter vük a foly ta tás ra?

A Na rancs li get Ado mány köz pont -
ban ge ne rált ado má nyok va ló ban a
Jaffe Zsi dó Családsegítôt hi va tot tak
leg in kább tá mo gat ni. Ez iz ra e li mo -
dell, ami a skan di náv or szá gok ban is
mû kö dik: va gyis va la mely szo ci á lis
mis  szi ót egy be vé telt, tá mo ga tást ge -
ne rá ló prog ram mal kö tünk ös  sze. A
Narancsligetrôl az évek so rán ki de -
rült, hogy en nél sok kal több. Az ado -
má nyo zás kul tú rá ját pro pa gál va a
felelôsségre ne vel. De nem mind egy,
hogy mit aka runk más nak oda ad ni.
Az Ado mány bol tot vezetô kollé-
ganôm tar tott már is ko lák ban in te rak -
tív elôadásokat, ahol azt be szél ték át a
gye re kek kel, hogy mit ér de mes vagy
sza bad ado mány ként ad ni.

Az Ado mány bolt szim pa ti kus a
kör nye zet tu da to san gon dol ko dó em -
be rek nek is: hi szen aki itt vá sá rol
vagy ide vi szi el a ne ki már nem kellô
dol go kat, az ki csit ki lép a tö meg ter -
me lés kör fo gá sá ból és a hulladékter-
melésbôl. 

Az Ado mány bolt ban el le het töl te ni
a kötelezô kö zös sé gi szol gá lat óra szá -
ma it is, így az ön kén tes ség szá má ra is
re mek hely szín. Per sze nem csak kö -
zép is ko lás ön kén te se ink van nak – há -
lá sak va gyunk azok nak, akik nek egy -
ál ta lán nem kötelezô önkéntesked-
niük, és még is se gí te nek ne künk a Na -
rancs li get ben a kö zös ség mi att vagy
micvébôl. Azt ta lán ke ve seb ben tud -
ják, hogy a Narancsligetbôl sok szor
ado má nyo zunk ru há kat, cipôket haj -
lék ta la no kat tá mo ga tó bu da pes ti szer -
ve ze tek nek, va la mint vi dé ki ci vi lek -
nek is, akik mély sze gény ség ben élô
kö zös sé gek nek pró bál nak idôrôl idôre
se gí te ni. Szó val a Na rancs li get ben na -
gyon sok lehetôség rej lik. Sze ret nénk
még az idén is mét el in dí ta ni az Ado -
mány köz pon tot, ha le het, mi ha ma -
rabb, mert ren ge teg igény ér ke zik
hoz zánk a ki nyi tás ra. A jár vány hely -
zet mi att azon ban ki kel lett dol goz -
nunk a leg biz ton sá go sabb mó dot, ami
ezt lehetôvé te szi.

Ön sze rint mi a mai ma gyar zsi dó
kö zös ség leg na gyobb ki hí vá sa?

Szá mos ki hí vás sal küz dünk, és ezek
kö zül a mi szem pon tunk ból azt tar tom
a leg na gyobb nak, hogy hi ány zik egy
olyan át fo gó, ki dol go zott, meg szer ve -
zett és fi nan szí ro zott szo ci á lis tá mo -
ga tá si struk tú ra, amely a zsi dó kö zös -
ség min den rá szo ru ló tag já nak tud na
se gí te ni. Gon do lok itt elsôsorban a
má so dik ge ne rá ci ó ra, aki ket a soá
örök sé ge sú lyo san traumatizált. Tud -
ván, hogy a tá mo ga tás szint je nem
tud ja el ér ni so sem azt, ami a túlélôk
tra u má já nak kom pen zá ci ó ja ként lé-
pésrôl lé pés re ki lett dol goz va (a né -
met kor mány, il let ve a Claims fi nan -
szí ro zá sá ban), még is szük ség van rá,
hogy fel épül jön egy olyan rend szer,
amely ôket se gí ti, és amely be az egész
kö zös ség be von ha tó.

A Mazs Ala pít vány tá mo ga tá si
prog ram ja i nak mi len ne a jó irány
a jövôben?

A leg fon to sabb fel ada tunk, hogy a
Claims Conference tá mo ga tá sá val
gon dos kod junk a holokauszttúlélôk-
rôl, és biz to sít suk, hogy mi nél to vább,
mi nél jobb minôségben él je nek mél -
tó ság ban, az ott ho nuk biz ton sá gá ban.
Ami kor ra pe dig a Claims Conference
tá mo ga tá sa vé get ér, azt kell majd
meg ol da nunk, hogy úgy di ver zi fi kál -
juk segítô te vé keny sé ge in ket, hogy
mind eh hez a pénz ügyi hát te ret is biz -
to sít suk. A Mazsihisszel kö zö sen
azon kell majd dol goz nunk, hogy ma -
xi ma li zál juk a kö zös ség tag ja i nak
nyújt ha tó tá mo ga tást, hogy erônket,
erôforrásainkat, tu dá sun kat és ta pasz -
ta la tun kat egye sít ve egy olyan fenn -
tart ha tó biz ton sá gi há lót tud junk lét re -
hoz ni, amely a ma gyar zsi dó ság min -
den tag ja szá má ra elérhetô. 

Sír kö ve ket ron gál tak 
meg Kecelen

Sergio Della Per go la
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(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

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

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

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

Nyom dai mun kák:
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AP RÓ HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

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

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

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

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

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

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

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapokat. Tel.: 06-1-
322-8439; 06-20-522-5690.

NAP TÁR
No vem ber 20. pén tek Kiszlév 4. Gyer tya gyúj tás: 3.44

No vem ber 21. szom bat Kiszlév 5. Szom bat ki me ne te le: 4.52

No vem ber 27. pén tek Kiszlév 11. Gyer tya gyúj tás: 3.39

No vem ber 28. szom bat Kiszlév 12. Szom bat ki me ne te le: 4.48

– Ze ne pe da gó gi ai délelôtt. Ki rály
Lász ló Me zei And rás ver se i re írt
Ma gyar holokauszt 1944 cí mû dal -
cik lu sa né hány rész le té nek ôsbemu-
tatóját hall gat hat ják meg töb bek kö -
zött az érdeklôdôk Altorjay Ta más
(ének) és Maczelka No é mi (zon go ra)
elôadásában 2020. no vem ber 24-én,
ked den, 11 óra kor Szegedrôl. Az
online elérhetôségekrôl a vantus-
tarsasag.hu ol da lon tájékozódhatnak.

Mi u tán Bernd Wollschlaeger
szem be sült a ször nyû va ló ság gal,
át tért a zsi dó val lás ra és csat la ko -
zott az iz ra e li had se reg hez.

Bernd Wollschlaeger a né met or -
szá gi Bambergben, egy ba jor vá ros -
ban nôtt fel. Gye rek ként azt ta nul ta,
hogy a holokauszt ha zug ság, és az
ap ja, Arthur Wollschlaeger há bo rús
hôs volt.

Arthur felmenôi is ka to nák vol tak,
ôt ma gát Hit ler sze mé lye sen tün tet te
ki, ám éle te még sem ért fé nyes vé -
get, 1945-ben bör tön be zár ták.
Egyet len fia, Bernd 1958-ban szü le -
tett meg.

Min dig a fé nyes múlt ról me sélt ne -
kem, mond ja a 62 éves Bernd. A há -
zunk ba já ró ba rá tai a ré gi szép
idôket ün ne pel ték, és azt mond ták,
hogy apám egy hôs volt.

Az elsô kér dé sek a fi ú ban a sa ját
szom széd ja ik kap csán me rül tek fel.
A tör té ne lem frics ká ja, hogy
Wollschlaegerék egy olyan fér fi öz -
ve gyé nek há zá ban él tek, aki meg -
pró bál ta meg gyil kol ni Hit lert. Bernd
so kat ját szott az öz vegy gye re ke i vel,
ír ja a Jewish News.

Az apám min dig azt mond ta, hogy
ezek az em be rek áru lók. De amit én
ott lát tam, az épp en nek az
ellenkezôje volt, me sél te.

A for du ló pon tot még is az je len tet -
te, ami kor az 1972-es mün che ni
olim pi án pa lesz tin ter ro ris ták meg -
gyil kol tak 11 iz ra e li spor to lót és
edzôt.

Fel sza kad tak a se bek, és azt kér -
dez tem ma gam tól, mi ért za var en -
gem, hogy is mét zsi dó kat öl nek Né -
met or szág ban, mond ta Bernd, aki
egy re ke vés bé ér tet te, az ap ja mi ért
mond ja, hogy errôl a mé szár lás ról is
a zsi dók te het nek, akik új ra tönk re te -
szik a né me tek hír ne vét a vi lág ban.

A tö meg gyil kos ság kap csán kez -
dett Bernd az zal fog lal koz ni, mi tör -
tén he tett ko ráb ban az or szág ban a
zsi dók kal. Vé gül a fiú ta ná rai mond -
ták el ne ki a va ló sá got. Tel jes sok ként
ért az igaz ság, hi szen apám ra
hôsként te kin tet tem. Meg kér dez tem
ôt, de azt mond ta, hogy a ta ná ra im
kom mu nis ták és a holokauszt meg
sem tör tént.

Késôbb egy re in kább ös  sze áll tak a
hi ány zó lánc sze mek, és vé gül lá tott
egy ké pet ap já ról, ahol Heinrich
Himmler mel lett fog lalt he lyet. Az -
tán pe dig ki de rült szá má ra, hogy az
ap ja egy sé ge zsi dó fal va kat tá ma dott
meg Orosz or szág ban, em be re ket
gyil kolt le, va la mint a tank ja ik hoz
szigetelôanyagként tó ra te ker cse ket
hasz nál tak fel. És ar ra is rá kel lett
döb ben nie, hogy az ap ja em be re ket
kül dött az ausch witzi ha lál tá bor ba.

Pon to san tud ta, mi tör té nik Ausch -
witz ban. Részt vett a zsi dók le gyil ko -
lá sá ban, mond ta Bernd.

A fi a tal fér fi sze re tett vol na töb bet
meg tud ni a zsi dók ról, és meg kér te az

Tisz telt ünneplôk, ked ves höl gyek
és urak!

Ôszinte le szek: elôre le írt szö veg -
gel ké szül tem, amit azon ban zseb re
tet tem, és a friss, hir te len jött gon do -
la ta im ra, em lék mor zsá im ra ha gyat -
koz nék, re mé lem, ez nem za var ja
önö ket.

Nos, az zal kez dem, hogy az épü let
lát tán az egyik sze mem zo kog, és a
má sik is. Ezt a mon dást apám tól örö -
köl tem, aki gya ko ri lá to ga tó ja volt
an nak ide jén en nek a ház nak, ami kor
még zsi na gó ga volt. Nem örü lök,
nem ün nep lek, ha nem si ra tom az
egy ko ri felmenôim és a töb bi he lyi
csa lád ado má nya i ból, keresményébôl
emelt, el hur co lá su kig ál ta luk fenn tar -
tott, mû köd te tett, va la ha a kör nyék
leg szebb ima há zát, a tér ség zsi dó i nak
kö zös haj lé kát.

Igen, si ra tom a ré gi zsi na gó gán kat,
és nem tu dom ün ne pel ni a mos ta ni,
min den fé le új sze rû anyag gal, anyag -
ból fel újí tott, át épí tett, itt-ott ci co má -
zott, és hogy is mond jam... nem is tu -
dom mi fé le épít ményt. Jó, jó, már
nem esik be esô a tetôn, nem fész kel -
nek a kar za ton ga lam bok, ve re bek,
nem sü vít be szél a dí szes ab lak üve -
gek he lyén.

Tu dom, rég nem ke rül get ték már az
itt lé te sült rak tár mun ká sai, tar gon cái
a fa ra gott pad so ro kat, mert a szom -
széd ban volt áru ház is tönk re ment.
Ki tud ja az ünneplôk kö zül, ho vá let -
tek in nen az ere de ti, mí ves lám pa osz -
lop ok, csil lá rok, fa li kar ok, márvány-
lépcsôk? Az is fel ka var en gem, hogy
e szent haj lék ká ni ku lá ban is hû vös
csar no ká ban év ti ze de kig fa la toz tak
az itt dol go zó ra ko dók, rak tá ros ok.

Ôszintén meg mon dom, za var en -
gem a mos ta ni el ne ve zés, mi sze rint
ez a ház a kör zet kul tu rá lis köz pont -
ja. Kul tu rá lis? Az el ûzött zsi dók ima -
he lyét erôszakkal ki ürí tet ték, gaz dá it,
hí ve it, e köz ség zsi dó it mun ka szol gá -
lat ban, get tó ban, bi ro dal mi lá ge rek -
ben igye kez tek meg sem mi sí te ni.
Nem a kul tú ra jut hát eszem be a
meg becs te le ní tett és má ra ki glan colt
fa lak lát tán. Az üldözôk kul tú rá ja
köl tö zik ide? Mert hogy zsi dó kul tú -
rá nak nyo mát nem lát ni. Ta lán egy-
egy botlatókô vagy egy-egy fal ra he -
lye zett név táb la je lez het né, hogy kik
épí tet ték, kik hasz nál ták a val lá si he -
lyet, míg az tán ezt le he tet len né tet ték
vá lasz tott ha zá juk Hit ler-imá dó urai:
po li ti ku sok, csendôrök, ka to nák, hi -
va tal no kok, vas uta sok, sok szom -
széd...

Elé ge det ten ün ne pe lik most, hogy
kul tú rát terjesztô in téz mé nyük lesz?
Szó se ró la, meg te he tik, mert az ere -
de ti gaz dák, va la ha imá ra, hi tük sze -
rin ti ün ne pek re gyülekezô zsi dó nôk,
fér fi ak, gye re kek itt már nin cse nek.

A má so dik sor szé lén hi á ba csó vál -

Utol só fel vo nás
(Kép zelt be szély az egy ko ri zsi na gó gá nál)

ja ked ves uram a fe jét, sem mi oka,
hogy rossz al ja a mon dot ta kat. Azt
ugye tud ja, hogy majd nem ezer itt élt
zsi dót vett lajst rom ba 1944 ta va szán
a köz ség csendôrsége. Név, szü le té si
idô, any ja ne ve, lak cím... Per sze, tud -
juk, felsôbb pa rancs ra... Azt is pa -
rancs ra tet ték, hogy elôbb a tég la -
gyár ba gyûj töt ték apá in kat, anyá in -
kat, fél test vé re in ket, nagy szü le in ket,
majd on nan a vas út ál lo más ra haj tot -
ták ôket, ahol mar ha va gon ok aj ta ját
zár ták rá juk. Tud ja, hogy két bá dog -
vö dör szol gál ta a kom fort ju kat? Az
elsô ál lo más a kö ze li nagy vá ros ban
fel ál lí tott get tó volt. An nak
„minôségét” az egyik fôbelügyér
sze mé lye sen ins pi ci ál ta, ír ták az ak -
kori új sá gok. Majd Ausch witz és a
töb bi ha lál osz tó tá bor. Tud ják, há -
nyan él ték túl a mun ka szol gá la tot, a
tá bo ro kat? Az ide vis  sza jöt tek szá ma
nem ér te el a há rom szá zat. Ôk vé set -
ték fel az el pusz tí tot tak ne vét a
temetôben emelt em lék táb lá ra. Ezt
már nem lát ni a temetôben. Nem fur -
csa ez önök nek? Én úgy gon do lom,
ma guk nak, a gye re ke ik nek nap mint
nap lát ni uk kel le ne a ne ve ket. Ha
majd könyv tár ba jön nek ide, ha dal -
est re, ha gyû lés re, ha ki ál lí tás ra vagy
la ko da lom ba. Ezért mond tam az
elôbb a botlatókat, a név táb lá kat.
Em lé kez tes sék a ma itt élôket, hogy
egy ko ron kik épí tet ték, hasz nál ták e
ré gi épü le tet, akik nek ha lá lá ban rész -
ben köz re mû köd tek e köz ség múlt be -
li ha tó sá gai, és szá mos ak ko ri la kó ja
is. Hogy lás sa az utó kor, va la kik el -
pusz tí tá sa ré vén jut ha tott hoz zá az it -
te ni kö zös ség az it te ni zsi dó múlt ja -
va i hoz. Sok más te le pü lé sen így volt
ez.

Nem va gyok meg ha tód va at tól és
eszem be sincs há lál kod ni, hogy
nagy részt az or szág pén zén újí tot ták
fel múlt bé li há zun kat. Ez nem le het
ok az ün nep lés re, a há lál ko dás ra.
Azért nem, mert nem ön ként hagy ták
el apá mék a hi tük há zát. Ki utál ták,
ki ûz ték, el hur col ták in nen ôket, több -
sé gük vis  sza sem tért: az in nen mun -
ka szol gá lat ra ve zé nyel tek, a de por -
tál tak kö zel nyolc van szá za lé ka so ha
nem lát hat ta töb bé e he lyet, hit test vé -
re it, csa lád tag ja it – és nem zsi dó
szom szé da it, bár utób bi ak kö zül so -
kuk ta lán nem is szá molt vi szont lá -
tás sal... A hat va nas évek ele jén már
csak négy-öt zsi dó élt itt, és a pa pí ron
még mûködô hit köz ség vezetôje nem
jó szán tá ból ír ta alá a zsi na gó ga el ide -
ge ní té sé nek szerzôdését. Azt üzen ték
ne ki elöl já rói: csak úgy menthetô
meg a már hí vek nél kü li épü le tünk,
ha az ál lam meg ve szi. Zsi na gó gá ból
így lett rak tár, majd rom hal maz. Az
ál lam zsák má nya lett, amit most
nagy ke gye sen meg men tett az
enyészettôl sa ját ma gá nak. Jár ezért
kö szö net és há la? Részemrôl nem.

Te le fo nál tam kül föld ön élô egy ko ri
is ko lás tár sam nak, jöj jön el a zsi na gó -
ga mai épü le té nek ava tá sá ra. Hos  szan
hall ga tott, majd ezt mond ta: te nor -
má lis vagy? Anyám, apám negy ven öt
elôtti csa lád já nak húsz tag ja nem lát -
hat ta so ha töb bé egy mást, a zsi na gó -
gát, szülôfaluját. Há rom fél test vé rem
volt apám részérôl: két bá tyám, egy
nôvérem – egyi kük sem ér te meg a
bár micváját, bát micváját. Ün ne pel -
jem, hogy nincs és nem is le het zsi na -
gó ga a zsi na gó ga? Nem me gyek.

Hasz nál ják bé ké vel, ha úgy tet szik,
a kul tú ra há za ként a szó sze rint át ke -
resz telt zsi na gó gát, ám ne fe lejt sék,
hogy hány ál do zat éle te árán sze rez -
ték meg a he lyi zsi dó ság egy ko ri ja -
va it. Igen, a töb bes szám in do kolt,
mert itt szem ben állt az egy ko ri zsi dó
is ko la, az is a köz sé gé lett, nem be -
szél ve a fô ut ca tu cat nyi zsi dó bolt já -
ról, kisüzemérôl, la kó há zá ról, a né -
hány száz hek tár szántóföldrôl.

Ta lán so kuk nak nem tet szik, de
ava tó ün nep ség, ezt követô szend -
vics maj szo lás, koc cin tás he lyett én
szí vem sze rint aszkarát tar tok itt és
most. Ha nem len ne, ho zok majd a
könyv tá ruk ba egy zsi dó le xi kont,
hogy aki nem tud ja, el ol vas sa, mit je -
lent az aszkara...

Politzer Ta más

Hí rek, ese mé nyek
rö vi den

Bernd egy tó ra te kerc  csel

A ná ci apám Ausch witz ba küld te az em be re ket, én zsi dó let tem

egyik ta ná rát, egy ko ráb bi je zsu i ta
szer ze test, hogy se gít sen ne ki. A pap
el vit te ôt egy val lás kö zi ta lál ko zó ra,
ahol iz ra e li zsi dók és ara bok vol tak
je len. Itt ta lál ko zott Bernd egy iz ra e -
li lán  nyal, aki vel egy más ba sze ret -
tek. Há rom hó nap pal késôbb a fér fi
Iz ra el be uta zott, ahol a lány csa lád ja
nagy sze re tet tel fo gad ta. Ez az út
min dent meg vál toz ta tott.

Ki de rült, a lány ap ja né met zsi dó,
és ô ma ga is volt Ausch witz ban.

Azt mond ta, nem utál ja a né me te -
ket, de ér de kel te, ta nu lunk-e ar ról,
amit a ná cik el kö vet tek a zsi dók el -
len. Azt vá la szol tam, hogy nem ele -
get, ma gya ráz ta Bernd, aki ez után el -
lá to ga tott a Jad Vasembe, és ott
szem be sült a tel jes va ló ság gal.

Ami kor vis  sza tért Bambergbe, fel -
aján lot ta se gít sé gét a he lyi zsi dó kö -
zös ség nek sá besz gojként, és min den

pén te ken és szom ba ton el ment a zsi -
na gó gá ba. Szép las san meg is mer ke -
dett a zsi dó szo ká sok kal, a nyelv vel,
a li tur gi á val, és egy re job ban tá vo lo -
dott a sa ját csa lád já tól.

A nagy pil la nat ak kor jött el, ami -
kor meg kér ték, mond jon ká dist egy
öreg ba rát sír já nál, aki csa lád nél kül
halt meg. A fér fi a Sonderkom-
mandóban dol go zott a holokauszt
ide jén.

Ami kor el mond tam a ká dist, tud -
tam, hogy át lép tem egy ha tárt, hogy
nem va gyok töb bé né met, val lot ta be.

Bernd ez után tért át a zsi dó val lás -
ra. A fo lya mat hos  sza dal mas volt,
két évig el uta sí tot ták, de vé gül si ker -
rel járt, és 1986-ban or to dox zsi dó vá
avat ták Né met or szág ban. Ek kor a
fér fi az or vo si egye te met vé gez te, és
el ha tá roz ta, hogy csat la ko zik az iz ra -
e li had se reg hez egész ség ügyi vo na -
lon. Ami kor el akart kö szön ni az ap -
já tól, az nem volt haj lan dó be szél ni
ve le, áru ló nak ne vez te.

Arthur 1987-ben halt meg. A fi á -
hoz írt le ve lé ben meg til tot ta, hogy
részt ve gyen a te me té sén, hogy a ne -
vét hasz nál ja, és hogy va la ha el lá to -
gas son a sír já hoz. Is mét áru ló nak ne -
vez te a fi át, aki nek az any já val va ló
kap cso la ta is meg síny let te az át té -
rést.

Bernd 1991-ben hagy ta el Iz ra elt,
ak ko ri fe le sé gé vel az USA-ba köl tö -
zött. 1995-ben el vál tak, ma a fér fi
há zi or vos ként dol go zik Flo ri dá ban,
há rom gye re ke van, aki ket mind a
zsi dó val lás sze rint ne vel tek fel.

Arthur Wollschlaegert Bamberg-
ben te met ték el, nem mes  sze a sír kert
azon részétôl, ahol a zsi dók nyug sza -
nak.

Ki bic

Rendhagyó brisz a Ben Gurionon
Egy osztrák nagypapát az a megtiszteltetés érte, hogy meghívták unokája

körülmetélésére, de a beutazásra vonatkozó izraeli járványügyi rendeletek
miatt nem engedték ôt belépni az országba.

A család azonban nem adta fel, és a reptéren is mû ködô szállodalánchoz
(Fattal) fordult, amely örömmel tett eleget a furcsa kérésnek.

A hotel egy steril szobát nyitott a család részére, így anélkül, hogy az
ország területére lépett volna, a nagypapa karjaiban tarthatta unokáját, miköz-
ben az felvételt nyert Ábrahám szövetségébe.

Az ünnepség végén a nagyapa visszarepült Ausztriába.
ujkelet.live

Gyógyszer- 
és MRI-támogatás

Továbbra is igényelhetnek ese-
tenkénti (tehát nem állandó) támo-
gatást szociálisan rászoruló bete-
gek az alábbiakhoz:

– Átlagosnál drágább gyógy-
szerek beszerzése. Például átlagos-
nál drágábbnak tekinthető egy
5000 Ft árú gyógyszer is kb. havi

100.000 Ft nettó munkabér vagy
nyugdíj mellett. A támogatás
összegének felső határa nincs rög-
zítve, de tájékoztatásul közöljük,
hogy az eddigi gyakorlatban
50.000 Ft volt a legnagyobb gyógy-
szertámogatásunk.

– Magánorvosi MRI-vizsgálat
elvégeztetése rosszindulatú daga-
nat kiderítése céljából. Ehhez
támogatást akkor lehet igényelni,
ha az állami egészségügy csak túl
késői időpontra tudja vállalni az
MRI-vizsgálatot.

Részletesebb tájékoztatás és az
igényléshez szükséges adatlap a
következő telefonszámon kérhető:
06-1-321-3497, lehetőleg az esti
órákban.
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Az al kal ma zás cél ja, hogy az
érdeklôdôk szó ra koz ta tó mó don,
önál ló an is fel fe dez hes sék Sze ged
gaz dag zsi dó kul tu rá lis örök sé gét,
és meg is mer ked hes se nek a vá ros -
ban ta lál ha tó épí té sze ti em lé kek -
kel, va la mint az azok hoz kap cso ló -
dó ér de kes tör té ne tek kel.

Az új okostelefonos al kal ma zás
négy nyel ven – ma gya rul, an go lul,
ro má nul és szer bül – mu tat ja be a vá -
ros zsi dó épí té sze ti em lé ke it. Az
app li ká ció há rom hely szí nen in vi tál -
ja sé ták ra az érdeklôdôket.

Elsôként Baumhorn Li pót mes ter -
mû vét, a kö zel 120 éves új zsi na gó -

Az élet sza ka dat lan küz de lem. Délelôtt az éh ség gel, dél után az ál mos ság -
gal.

A me mó ri ám már nem a ré gi. És rá adá sul még a me mó ri ám sem a ré gi.
Min den reg gel ágy ba vi szem a pá rom nak a ká vét. Ne ki már csak meg kell

da rál nia...
Vagy so kat ke re sel, vagy so ká ig!
Min dig a fônök vég zi a fel adat orosz lán rész ét: üvölt.
Az áram alatt lévô al kat rész ugyan úgy néz ki, mint ame lyik nincs áram

alatt. Csak más a fo gá sa...
Azért van a vo na ton két mozdonyvezetô, mert ak ko ra ott a zaj, hogy egy em -

ber el sem tud ná vi sel ni!
Ha ola jos lesz a ke zed, ak kor el kezd visz ket ni az or rod.
Op ti mis ta az, aki azt hi szi, hogy a légy a szo bá ban a ki já ra tot ke re si.

1911. ok tó ber 24-én szü le tett
Arkagyij Rajkin szí nész, hu mo ris -
ta, a Szov jet unió egyik leg nép sze -
rûbb szín mû vé sze, ne vé hez
fûzôdik a ma gya rul elôadott szál -
ló ige, a Válámi ván, dé ném áz
igázi.

Egy ri gai zsi dó fakereskedô csa -
lád já ban jött a vi lág ra; val lá sos ne ve -
lést ka pott, s éle te vé gé ig be szél te a
jid dis, az orosz, a fe hér orosz és a né -
met nyelv ott hasz nált fur csa ke ve ré -
két. Az 1920-as évektôl la bo ra tó ri u -
mi tech ni kus ként dol go zott, köz ben
da col va szü lei el len ke zé sé vel, el vé -
gez te a szín mû vé sze ti fôiskolát.

Szín pad ra elôször egy ope ra pan -
to mim sze re pé ben lé pett, de gyor san
ki de rült, hogy en nél több re hi va tott.
Ha ma ro san a Drá mai Szín ház tag ja
lett, 1939-ben Chap lin-szá má val
meg nyer te az esztrádmûvészek össz-
szö vet sé gi ver se nyét. A má so dik vi -
lág há bo rú alatt a front ka to nák nak
ját szott, késôbb azon ki vált sá gos ok
kö zé tar to zott, akik kül föld ön is fel -
lép het tek.

Rajkin jel leg ze tes hu mo ra leg in -
kább kon fe ran szi é ként bon ta ko zott
ki, eltérô jel le me ket sze mé lye sí tett
meg, gör be tük röt tart va az el lent -
mon dá sos vi lág elé. Mil li ók ne vet tek
és sír tak sza ti ri kus, a pan to mim és a
drá mai mo no lóg ele me it fel hasz ná ló
mû so ra in, ame lyek nek hôsei a va lós
életbôl vett fi gu rák vol tak.
Elôadásait szí ve sen lá to gat ták a
szov jet vezetôk, nagy ra jon gó ja volt
a szov jet bü rok rá cia el len har cot in -
dí tó Nyikita Hrus csov is, Vla gyi mir
Putyin kormányfô szü lei pe dig
Rajkin egyik elôadásán ta lál koz tak
elôször. Egy mon dás sze rint a Szov -
jet uni ó ban a leg ér té ke sebb nem hi -
va ta los fizetôeszköznek egy Rajkin-
elôadásra szó ló belépôjegy szá mí -
tott, ôt és tár su la tát sok szor küld ték
mint egy sze lep ként a Szov jet unió
olyan vi dé ke i re, ahol fe szült sé gek
mu tat koz tak.

Rajkinnak vol tak el len sé gei is:
rend sze re sen ka pott (név te len) an ti -
sze mi ta le ve le ket, a le nin grá di ká de -
rek szov jet el le nes nek tar tot ták a bü -
rok ra tá kat pel len gér re ál lí tó ko mi -
kust. Sze ren csé jé re Hrus csov utó da,
Brezsnyev is ked vel te, és tár su la tá -
val Moszk vá ba hív ta. Sza tí rá ba il lik,
hogy Rajkin mo no lóg ja i nak jelentôs
ré szét az a Mi ha il Zsvanyeckij ír ta,
aki szov jet el le nes nek te kin tett hu -
mo ra mi att jó sze ri vel csak kö zön ség -
ta lál ko zó kon sze re pel he tett. A
Rajkin ne vé vel ös  sze for rott
Szatyirikon szín ház fel épí té se is egy
ál ta la elôadott pa ró di á ba il lett vol na:
egy épülô, majd nem kész mo zit ala -
kí tot tak át szín ház nak, de mel let te
fel épí tet tek egy új mo zit. A
Szatyirikon szín ház 1991 óta Rajkin

Mû faj: Óda – Ódavagyok ma gá ért,
a szép sé ges ar cá ért, mo so lyá ért

„Azt, hogy mi lyen le szel, azt nem
tud ha tom

Hogy most mi lyen vagy, ezt meg -
mond ha tom” (Ahasvírus)

Ál lok a park ban. Gyö nyör kö döm a
nap fény ben fürdô csen des vá ros ban.
Se hol egy lé lek. Za var ta lan, medi-
tatív nyu ga lom. Az itt és most bé ké -
je. Ilyen kor kis sé el csen de sed nek a
gon do la tok. Élem a pil la na tot. Át -
adom ma gam a lát vány nak. Eg  gyé
vá lok a ta va szi vi rá gok szép sé gé vel,
a fák élénk zöld lomb ja i val. Be csu -
kom a sze mem, hogy a nap fe lé for -
dít has sam a fe jem. Zárt szem hé ja -
mon is át jön a fény és be töl ti egész
lé nye met. Meg nyug tat. Itt a ta vasz,
csak er re aka rok most gon dol ni. Fen -
sé ges köz ér zet. Nincs ví rus, be teg -
ség, gon dok. Nem hi ány zik sem mi.

LÉ TE ZEM.
Nem tu dom, men  nyi ide je ülök itt

– IDÔTLEN ÁL LA POT.
Hir te len meg je le nik a semmibôl

egy gon do lat. Úgy ér zem, va la ki
néz! 

Las san nyi tom ki a sze mem, szok -
ta tom a fény hez. Né zek ma gam elé,
majd las san fel eme lem a fe jem.
Meg lá tom.

Ott áll mo so lyog va, Ô. Nem rám
mo so lyog, ha nem az egész vi lág ra.
Fá nak tá masz kod va áll. Te kin te te a
tá vol ba néz. Für dik a nap fény ben.
Él ve zi a pil la na tot, tü rel me sen, moz -
du lat la nul. Szem ben a nap pal, mint
egy tü kör, amirôl visszaverôdik a
fény. Szin te be le néz a nap ba – mint -
ha far kas sze met néz né nek.

Ott áll, ma ga az álom nô.
Feltûnôen csi nos. Ér tel mes, bá jos
arc, fes tet len gesz te nye bar na haj.
Bá mu lom, vizs la tom. Sze mei bar -
nák, kis sé fá tyo los a né zé se. Pi sze
or ra, duz za dó aj kai, kre ol bôre igézô.
Ar ca ma ga a har mó nia. Smink te len,
ter mé sze tes, sze líd nek lát szó szép -
ség. Alak ja, mint egy gö rög szo bor,
tö ké le tes. Min de ne op ti má lis he lyen,
hely zet ben, mé ret ben van. Meg ra ga -
dó. Nem tu dom le ven ni ró la a sze -
mem. Áll moz du lat la nul. Vé kony ru -
há ját a ta va szi szél paj zán mó don rá -
pré se li kar csú tes té re. Cso dá la tos
ido mai ki raj zo lód nak.

Is te nem! – ez ma ga a tö kély.
Uram! – ha ilyet tudsz te rem te ni,

ak kor va ló ban min den ha tó vagy.
Én már töb bé-ke vés bé l’art pour

l’art, ön zet le nül gyö nyör kö döm a
szép nôkben. Ô is egy esz té ti kai él -
mény. Nem csak szép, ha nem ter mé -
sze tes és kü lön le ges. 

Apám ar ra ta ní tott, sza bad egy nôt
fi xí roz ni, de ne vidd túl zás ba, ne
légy to la ko dó. Ám ha egy fér fiszem
ka me rá ja rá fó ku szál egy cél pont ra,
ne he zen tud ja be fe jez ni a köz ve tí -
tést. El in dul a tesztoszteron, le csök -
ken a kont roll.

Kez dem szé gyell ni ma gam. Az én
ko rom ban ez már ne vet sé ges, de
még is így mû kö döm. Nem te he tek
ró la. Szin te tel je sen ár tat lan va gyok.
Aka rat la nul is fel ál lok, ki hú zom ma -
gam. Így bá mul ni nem mél tó hoz -

A Pus kás-ügyek nagy kö vet ének, Szöllôsi György nek a meg hí vá sá ra
Felcsútra lá to ga tott Jákov Hadas-Handelsman, és meg te kin tet te a Pus -
kás Aka dé mia – ZTE FC mérkôzést a Pancho Aré ná ban. Iz ra el Ál lam
nagy kö ve te a ven dég csa pat sport igaz ga tó já val, Sallói Ist ván nal is ta lál -
ko zott, aki a Beitar Jerusalem és a Maccabi Herzlija csa pa tá ban já té kos -
ként el töl tött éveirôl me sélt kitûnô hé ber nyelv tu dás sal.

...és ide je van a ne ve tés nek

Válámi ván, dé ném áz igázi
Arkagyij Rajkinra em lé ke zünk

ne vét vi se li, ha lá la után fia ke zé be
ke rült az irá nyí tás.

Rajkin kül föl di fel lé pé se in ügyelt
ar ra, hogy a he lyi kö zön ség nyel vén
is meg szó lal jon. Ma gyar or szá gon
elôször 1961-ben járt, utol já ra 1986-
ban. Az óta is le gen dá sak jel leg ze tes
ak cen tu sá val ma gya rul mon dott sza -
vai: válámi ván, dé ném áz igázi,
avagy a nyúl ról szó ló mo no lóg: á
nyúl el-szem-te-lene-dett.

Rajkin, aki szov jet em be rek nem -
ze dé ke i nek se gí tett ab ban, hogy át -
vé szel jék a ne héz idôket, 1987. de -

cem ber 23-án halt meg Moszk vá ban.
Sír ja a Novogyevicsi temetôben ta -
lál ha tó, ahol tisz te le té re egész ala kos
szob rot emel tek. Meg kap ta a Szov -
jet unió nép mû vé sze el is me rést, a
Szo ci a lis ta Mun ka Hôse ki tün te tést,
s a Szov jet unió Le nin-dí jas ki vá ló
mû vé sze volt. Szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ján Moszk vá ban a mû vé -
sze té vel fog lal ko zó nem zet kö zi kon -
fe ren cia ta nács ko zott, szep tem ber 1-
jén pe dig az orosz bank ezüst pénz -
ér mét bo csá tott ki a port ré já val.

Papageno

Okostelefonnal Sze ged zsi dó múlt já ról

gát mu tat ja be, amely Ma gyar or szág
má so dik, a vi lág ne gye dik leg na -
gyobb ima há za. A mo nu men tá lis, 48
és fél mé ter ma gas épü le ten a mór-
sze ces  szi ós stí lu son kí vül bi zán ci ha -
tást mu tat a ba rok kos meg je le né sû
ku po la cse ge lyek kel tör tént be il lesz -
té se. 1340 ülôhely van ben ne, amely-
bôl je len leg 1200 hasz nál ha tó, va la -
mint egy kü lön le ges park is tar to zik
hoz zá, ame lyet tetsz ha lá lá ból az el -
múlt évek ben élesz tet tek új já.

Az új zsi na gó ga te rü le tén kin cset
is ke res he tünk, a bel vá ros pa lo tái kö -
zött ba ran gol va pe dig nem csak épí -
té sze ti, de hely tör té ne ti szem pont ból
is meg is mer het jük azo kat.

Kü lön le ges hely szín re, a Fo nó gyá ri
úti temetôbe is el ve zet ben nün ket az
al kal ma zás, se gít sé gé vel a vá ros egy -
ko ri zsi dó pol gár sá gá nak életérôl tud -
ha tunk meg ér de kes sé ge ket. A kö zel
hat hek tá ros temetô több mint öt ezer
sír já nak egy ré sze két száz éves nél is
öre gebb. A sír ker tet 1831-ben ere de ti -
leg a mai Moszk vai kör út és Kál vá ria
su gár út sar kán hoz ták lét re, majd
1868-ban át te le pí tet ték mai he lyé re, a
bel vá ro si temetô mel lé.

szeged.hu

Szép ség 
és a nyug dí jas

zám. Kí no san ér zem ma gam. Lá ba -
im ön kén te le nül oda visz nek. Meg ál -
lok elôtte két és fél mé ter re, ahogy
elô van ír va. Va la mi ked ve set mon -
da nom kell. Ta lán elôször kö szö nök.

– Ke zi csó ko lom. (Apám min dig
azt mond ta, nem csó ko lom, ha nem
ke zi csó ko lom.) El né zést, hogy meg -
za va rom. Nem illô az én ko rom ban,
hogy bó kol jak az ut cán. Nyug dí jas
va gyok, saj nos már min den hát só
gon do lat nél kül aka rom ki fe jez ni
örö mö met. Eb ben a ki halt üres park -
ban az egyet len, aki vel ta lál ko zom,
az min dent kár pó tol. SZÉP SÉG -
VER SENY BEN áll Ön a ta va szi
park zöldellô, vi rág zó, szín pom pás
nö vé nye i vel.

A VER SENY eldôlt. Ki hir de tem a
zsû ri íté le tét. Ön gyôzött. Ön itt most
a szépségkirálynô. A park vi rá gai
csak az ud var höl gyek le het nek. Ne
ha ra gud jon, hogy le se tu dom ma gá -
ról ven ni a sze mem. Az Ön kül le me:
Ju ta lom a fér fiszem nek.

Ha szob rász len nék, szob rot min -
táz nék önrôl.

Ha 40 év vel fi a ta labb len nék...
Le hoz nám én a Gön cölsze ke ret is

az égrôl!
Fel ka ca gott. Ne ve té se ôszinte és

megbocsájtó volt. Csengô, kel le mes,
nôies han gon meg szó lalt:

– No csak, mi cso da bó kok! A ko -
rom be li fér fi ak ezt már nem tud ják.
Em lé ke ze tes ma rad, ahogy a vi rá -
gok hoz, nö vé nyek hez ha son lí tott.
Ön bi zo nyá ra szép ségszakértô. Bi -
zal mat áraszt ma gá ból. Tisz te li a
nôket. Igen, sok szor mond ják, hogy
szép va gyok. Mi az a szép ség? Ma
van, hol nap nincs. Amit mon dott,
ôszintének tû nik, bár biz tos van ben -
ne egy kis túl zás. Örü lök, hogy meg -
szó lí tott, hogy tet szem Ön nek. Az
ilyen ud va ri as sza vak jóles nek a
nôknek.

Egy lé pést kö ze lebb lép tem. Eb -
ben a pil la nat ban a kö ze li bo kor ban
buj ká ló két köz te rü let-felügyelô pár -
duc ként ug rott elô. 

– Uram, Höl gyem, Önök meg sér -
tet ték a kötelezô védôtá vol sá got. Ka -
me rá val rög zí tet tük.

– No de ké rem, mi hi va ta lo san va -
gyunk itt!

Er re a köz te rü let-felügyelô:
– Mi az, hogy hi va ta lo san?
– Meg ál la pí tot ták az Ideg osz tá -

lyon, hogy nem va gyok köz ve szé -
lyes. Mel let tem fe küdt egy köz te res
kol lé gá juk ki vizs gá lá son, ô ví rus ban
gaz dag volt, tôle kap tam el a ko ro -
nát. Tü ne tem nincs. Lá bon kell ki -
hor da ni, mond ta az or vos. Az óta én
há rom nap ja nem me rek le fe küd ni,
csak ál lok és sé tá lok a lá ba i mon. 14
na pig kel le ne bír nom. Még sze ren -
cse, hogy jó ál ló ké pes sé gem van.
Pont errôl be szél get tünk.

– Ne hü lyés ked jen! – mond ja a
köz te res.

– Ké rem, ne kem pa pí rom van ró la.
– Nos, ak kor zá ros idôn be lül tér -

jen az ott ho ná ba, hagy ja el a köz te rü -
le tet. Vi szont lá tás ra!

Én:
– Ha túl élem a 14 nap lá bon ki hor -

dást, áll do gá lást, meg iszunk va la mit
együtt.

– Nagy bo hóc ma ga – mond ta Ô
ne vet ve. – Ugye egy szó sem igaz?
Szép ala kí tás volt, meg ne vet te tett.

Én:
– Az még megy, kü lö nö sen ha va -

la ki ins pi rál. El né zést, hogy meg za -
var tam nézelôdésemmel, ma gya ráz -
ko dá som mal.

Ô:
– En gem nem za var, ha a pa sik

meg néz nek, ész re sem ve szem. Az
élettôl nem kap ha tunk meg min dent,
ami jár na ne künk. Ezért sen ki se tö -
ké le tes. Én sem. Hi á ba né zek, csak a
nap fé nyét ér zé ke li a sze mem.

VAK VA GYOK.
Ahasvírus
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