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1938–44 kö zött írt nap ló ja
Janikovszky Éva ka masz ko ri nap -

ló ját ol vas va, amely a Mó ra Fe renc
If jú sá gi Könyv ki adó gon do zá sá ban
je lent meg, ta núi le he tünk egy ér zé -
keny, eszes gye rek lány felnôtté éré -
sé nek a má so dik vi lág há bo rú alatt,
és rá döb ben he tünk, hogy a késôbbi
hí res írónô jel leg ze tes stí lu sa 18 éves
ko rá ra már ki ala kult.

Janikovszky Éva Nap lóm: 1938–44
cí mû köny vé nek a Mar gó Fesz ti vál ke -
re té ben meg ren de zett online könyv be -
mu ta tó ján Janikovszky Já nos sal, az
író fi á val és Dési Já nos sal be szél ge tett
Dó ka Pé ter szerkesztô, aki úgy fo gal -
ma zott, hogy a könyv iga zi iro dal mi
szen zá ció. Az ese mé nyen az író fia
szólt édes any ja ha gya té ká ról, a több ge ne rá ci ó nyi örökségrôl. Sú lyos pes ti ha -
gya ték kal élônek szok tam ma gam hív ni – mond ta, utal va ar ra a ren ge teg te le -
írt fü zet re, ame lye ket az író gon do san megôrzött. Pont azért vé li tel jes bi zo -
nyos ság gal Janikovszky Já nos, hogy édes any ja azt sze ret te vol na, ha ki ad ják
az em lék ira ta it, mert gon do san megôrizte azo kat, és még hos  szú, sú lyos be -
teg sé ge, a tá vo zás ra ké szü lé se so rán sem sza ba dult meg tôlük. Most va la hol
fentrôl mo so lyog, és örül, hogy ki ad tuk ezt a köny vet – je gyez te meg.

A késôbbi írónô – akit ek kor még Kucses Évá nak hív tak – re mek stí lus ban,
a rá késôbb is jellemzô iró ni á val me sél osz tály tár sa i ról, ba rá ta i ról, sa ját ma -
gá ról, és per sze tá gabb ott ho ná ról, Szegedrôl. A vi dám gyer me ki hang fo lya -
ma to san ko mo lyo dik, és a késôi – 1943-as és 1944-es – be jegy zé sek már egy
olyan fi a tal nôt mu tat nak, aki érett sé gé vel, in tel li gen ci á já val, mû velt sé gé vel
ki tû nik kor tár sai kö zül, és ezért a ná la idôsebbek ba rát sá gát ke re si. A kö tet
gaz dag kép anya ga a ha gya ték ban ma radt fo tók ból, va la mint ko ra be li do ku -
men tu mok alap ján ké szült.

Ez a gye rek ko ri és fi a tal ko ri nap ló, ame lyet Janikovszky Éva ti zen két és
ti zen nyolc éves ko ra kö zött ve ze tett, az idei év egyik iro dal mi szen zá ci ó ja.
A ko ra be li naplóbejegyzésekbôl ki bom lik egy kü lön le ge sen ér zé keny lány
tör té ne te, aki a vi lág há bo rú éve i ben lett felnôtt, eb ben az idôszakban volt
elôször iga zán sze rel mes, és mi köz ben élet re szó ló ba rát sá go kat kö tött,
szem be sült a vész kor szak leg dur vább in téz ke dé se i vel. Zsi dó szár ma zá sa
mind ad dig nem iga zán fog lal koz tat ta, sôt, több ször be szá mol ar ról, hogy
gyón ni vagy mi sén volt, az az ka to li kus ne vel te tés ben ré sze sült. Az tán a
nagyszülôket egy szer csak mar ha va gon ba rak ják és el vi szik, ki tud ja, ho vá.
Mi per sze saj nos tud juk.

Egy új Janikovszky-kötetnek tekinthetô ez az anyag, mert ugyan az a lá tás -
mód jel lem zi, mint az érett al ko tó mun ká it. A stí lus a sze münk elôtt fejlôdik
ki, a hang nem és a té mák pe dig fo ko za to san ko mo lyod nak, ahogy cse pe re dik
az a ka masz lány, aki késôbb egye di és utá noz ha tat lan be le ér zés sel szem be sí -
tet te egy más sal a felnôttek és a gye re kek vi lá gát – mond ta a be mu ta tón Dési
Já nos új ság író, aki kezdeményezôje volt a nap ló meg je le né sé nek.

Janikovszky Éva, ge ne rá ci ók ked venc szerzôje, 2003-ban kap ta meg a Kos -
suth-dí jat, ame lyet a kór ház ban adott át ne ki Gör gey Gá bor író, ak ko ri kul -
tusz mi nisz ter. Mû ve it ed dig 36 nyelv re for dí tot ták le.

Fia sze rint a hu sza dik szá za di ma gyar gyer mek- és if jú sá gi iro da lom ból
csu pán ket ten mérhetôk édes any já hoz, Csu kás Ist ván és Láz ár Er vin. Ak kor -
ra már mind ket ten rég meg kap ták ezt a ran gos el is me rést. Janikovszky Éva
nap ra pon to san négy hó na pig él vez het te, hogy Kos suth-dí jas. 2003. jú ni us
14-én hunyt el.
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Most ment el a La ci, éj jel 1/2 11 van, ma vi szik el Nagymamáékat, ta -
lán éppen most, mar ha ko csik ban, nem tu dom, ho va. Úgy ke rin ge nek a fe -
jem ben a fo gal mak, ké pek, sza vak, mondd, te is ilyen han gu lat ban vagy? 

Jozef Walaszczykot egy kü lön le -
ges vi de ó ban kö szön töt ték fel. A
leg meg ha tóbb üze ne tet egy 100
éves holokauszttúlélôtôl kap ta, ír -
ja a Ki bic.

Jozef Walaszczyk a má so dik vi -
lág há bo rú ide jén meg men tet te zsi dó
barátnôje és még to váb bi 50 em ber
éle tét. A len gyel fér fi a föld alat ti
moz ga lom tag ja ként har colt a ná cik
el len, és se gí tett szö vet sé ges ka to ná -
kat át csem pész ni a ha tá ron.

Walaszczyk most ün ne pel te 101.
szü le tés nap ját, amely al ka lom ból a
From the Depths (A mélységbôl) el -
ne ve zé sû, a holokauszt em lé két ápo -
ló szer ve zet egy meglepetésvideóval
kö szön töt te fel. A 25 per ces ös  sze ál -
lí tás ban 49 különbözô or szág ból
több tu cat em ber küld te el jó kí ván sá -
ga it Walaszczyknak.

Az egyik üze ne tet egy Né met or -
szág ból szár ma zó auszt rál holo-
kauszttúlélôtôl, a már szin tén a 100.
élet év ében já ró Eddie Jakutól
kap ta.

Vol tam Ausch witz ban. 100 éves va -

Bel gi um új iz ra e li nagy kö ve-
tének nagy ma má ja zsi dó gye re ke -
ket men tett a má so dik vi lág há bo rú
alatt. Jean-Luc Bodson úgy ér zi,
ki ne ve zé sé vel egy kör be zá rult az
éle té ben.

Jean-Luc Bodson nem ré gi ben ad -
ta át meg bí zó le ve lét Ruvén Rivlin
iz ra e li ál lam el nök nek, de már idén
nyá ron meg kezd te mun ká ját mint
Bel gi um iz ra e li nagy kö ve te. El sô hi -
va ta los prog ram ja i nak egyi ke a je ru -
zsá le mi Jad Vasem holokauszt-
emlékközpontba ve ze tett, ahol né -
hány év vel ez elôtt nagy ma má já nak
oda ítél ték a Vi lág Iga za ki tün te tést.

Hét köz na pi és ün ne pi szer tar tá -
sos ság cím mel nyílt ki ál lí tá sa a He -
ren di Por ce lán ma nu fak tú ra Zrt.-
nek Za la eger sze gen, me lyen a Vik -
tó ria királynônek ké szült mo tí vu -
mok és a zsi dó val lá sos ság por ce -
lán tár gyai is lát ha tók.

A za lai me gye szék hely Vá ro si
Hang ver seny- és Ki ál lí tó ter mé ben –
az egy ko ri zsi na gó gá ban – be mu ta -
tott ki ál lí tás meg nyi tó ján Jákov
Hadas-Handelsman, Iz ra el ma gyar -
or szá gi nagy kö ve te el mond ta: a tár -
la ton ke resz tül fel fe dez het jük a he -
ren di por ce lán, a zsi dó örök ség és
Za la eger szeg tör té nel mi ha gyo má -
nya i nak ta lál ko zá sát.

Úgy fo gal ma zott, hogy a zsi dó
kul tú ra és a szer tar tá sok esz kö zei a
több ezer éves val lás és a csak nem
két száz esztendôs ma nu fak tú ra
idôtálló mû tár gyai, ame lyek esz té ti -
kai szép sé gü kön felül szim bo li kus,

Jozef Walaszczykot kö szön tik 101. szü le tés nap ja al kal má ból

Hét köz na pi és ün ne pi tár gyak 
a he ren di por ce lá nok ki ál lí tá sán

Fo tó: a He ren di Por ce lán ma nu fak tú ra Zrt. Facebook-oldala

Jean-Luc Bodson a Jad Vasemben

mé lyebb je len tést is hor doz nak, ír ja
az MTI.

Si mon At ti la, a por ce lán ma nu fak -
tú ra ve zér igaz ga tó ja azt mond ta: a
tár lat a né hai ala pí tó, Fischer Mór

em lé ke elôtt is tisz te leg. Az ô fej -
lesz té se i nek köszönhetôen az 1851-
es lon do ni vi lág ki ál lí tá son Vik tó ria
királynônek oly an  nyi ra meg tet szett
egy mo tí vum, hogy egy egész kész -
le tet ren delt Herendrôl, s az az óta a
ne vét viselô mo tí vu mot fo lya ma to -
san to vább is fej lesz tik.

Hoz zá tet te: ma már nem elég a tra -
dí ció, szük ség van ter mék fej lesz tés -
re is. Így a 16 ezer fe hér és a négy -
ezer fes tett termékbôl 64 mil lió
különbözô tárgy szü le tik, amit éven -
te 300-400 új ter mék egé szít ki.

Né meth Já nos Kos suth-dí jas ke -
ra mi kus mû vész úgy vé le ke dett,
hogy a ke rá mi á val ös  sze ha son lít va a
por ce lán a ne me sebb anyag, ami nek
elôállításához a mai Ma gyar or szág
te rü le tén már nincs megfelelô alap -
anyag, azt csak külföldrôl le het be -
sze rez ni. A he ren di por ce lán ter mé -
kek ugyan ak kor olyan vi lág szín vo -
na lú al ko tá sok, ame lyek ben érez ni
le het a mes te rek lel két.

A za la eger sze gi ki ál lí tá son lát ha tó
az 1851 óta létezô Vik tó ria-min ta
mo tí vu ma i val fel dí szí tett nagy mé re -
tû ün ne pi asz tal, to váb bá a nem rég
Ka na dá ból ha za tért judaikakollek-
ció, va la mint megtekinthetôk a he -
ren di leg is mer tebb mo tí vu ma i val dí -
szí tett hét köz na pi és dísz tár gyak is.

A ja nu ár kö ze pé ig nyit va tar tó tár -
la tot Kiss Szi lárd olim pi kon pil lan -
gó gyûj te mé nyé nek mint egy 1200
da ra bos vá lo ga tá sa kí sé ri.

Szü le tés na pi üd vöz le tek a 101 éves
len gyel zsidómentônek

gyok. Jó egész sé get kí vá nok a 101.
szü le tés nap ján! Él vez ze hátralévô
éle tét a lehetô leg job ban! Én is ezt
fo gom ten ni. Na gyon jó olyan em bert
ta lál ni, mint ön, aki olyan sok jót tett
– mond ta Jaku.

A fel vé te lek ben szereplôk a szer -
ve zet online fel hí vá sá ra vá la szol va

küld ték el a Walaszczyknak szánt jó -
kí ván sá ga i kat. A From the Depths
képviselôi a len gyel fér fit var sói ott -
ho ná ban kö szön töt ték fel, a vi de ót
pe dig egy tableten mu tat ták meg ne -
ki. A szü le tés na pi tor tán a gyer tyá kat
vi szont csak kéz zel le he tett „el fúj ni”
a maszk vi se lé si sza bá lyok mi att.

A nagy ma ma zsi dó kat men tett,
az uno ka nagy kö vet lett Iz ra el ben

A bel ga nagy kö vet nagy ma má ja,
Elisabeth Dereymaeker két zsi dó
kis lányt búj ta tott brüs  sze li ott ho ná -
ban a má so dik vi lág há bo rú ide jén,
ezért a tet té ért ítél te oda ne ki 2013-
ban a Jad Vasem a ran gos el is me rést.
A lá nyok szü le it Ausch witz ba de por -
tál ták, ahon nan nem tér tek ha za.

Bodson a Ynetnek nyi lat koz va el -
mond ta, hogy so sem ta lál ko zott a
nagy ma má ja ál tal meg men tett nô vé -
rek kel. Az egyi kük Bel gi um ban élt,

gye re ke is volt, be fo gad ta a lá nyo -
kat, és gon dos ko dott ró luk ad dig,
amíg nem ta lál tak ne kik más bú vó -
he lyet.

Bodson na gyon büsz ke a nagy ma -
má já ra, és jó ér zés sel töl töt te el, ami -
kor a Jad Vasemben ol vas hat ta
Elisabeth Dereymaeker ne vét a Vi -
lág Iga zai lis tá ján. Sze rin te az zal,
hogy ôt most nagy kö vet nek ne vez ték
ki Iz ra el be, egy kör be zá rult az éle té -
ben.

Ruvén Rivlin az új kép vi se let ve ze -
tôk nek tar tott fo ga dá son azt mond ta
Bodsonnak: So sem fe lejt jük el a
nagy ma mád ne mes tet tét. Túl ke ve -
sen csi nál tak ilyet. A zsi dó nép még
több ezer évig há lás lesz ne ki ezért.

Ki bic

de né hány év vel ez elôtt meg halt rák -
ban, a má si kuk vi szont Iz ra el ben la -
kik, és a nagy kö vet sze ret né meg ke -
res ni ôt és a csa lád ját.

Bodson el me sél te, hogy né met
szár ma zá sú nagy ma má já nak szom -
széd ja egy zsi dó csa lád volt. Elô -
ször a gye re kek édes ap ját tar tóz tat -
ta le a Ges ta po, majd ami kor a ná cik
el jöt tek a töb bi ro ko nért, Derey-
maeker gon dos ko dott ar ról, hogy a
két ki sebb gye rek ne le gyen ott hon.
Az édes any ju kat és a nô vé rü ket
azon ban nem tud ta meg men te ni.
Dereymaeker an nak el le né re, hogy
sze gény ség ben élt, és ki lenc sa ját

(Folytatás a 3. oldalon)
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1874 és 1892 kö zött a Sal gó tar já -
ni ut cai volt a pes ti zsi dó ság egyet -
len mûködô temetôje, ame lyet
Schweitzer Jó zsef fôrabbi ne ve zett
sírkövekbôl ál ló mú ze um nak.

Nem vé let le nül: a temetô kü lön le -
ges idôutazás ab ba a kor ba, amely a
zsi dó ság as  szi mi lá ci ó já nak és az or -
szág gaz da sá gi és kul tu rá lis fel fu tá sá -
nak in ten zív idôszaka volt.

A zsi dó ság elsô pes ti temetôi, a Vá -
ci úti és a Le hel ut cai be tel tek, ezért
1872-ben Pest és az iz ra e li ta hit köz -
ség szerzôdés kö tött ar ról, hogy a vá -
ros a Ke re pe si úti köztemetô ak ko ri
ha tá ra in be lül esô te rü le te ket ad át
zsi dó temetô ki ala kí tá sá ra. Egy 6,5
hek tá ros rész le vá lasz tá sá val jött lét re
Ma gyar or szág egyik leg kü lön le ge -
sebb sír kert je, a bu da pes ti Sal gó tar já -
ni ut cai zsi dó temetô, me lyet az 1788-
ban ala pí tott, a pes ti zsi dó ság te met -
ke zé si ügye it intézô és ka ri ta tív fel -
ada to kat is el lá tó chevra kadisa tar tott
fenn. Bár a temetô mû köd te té se a
neo lóg irány za tot kö vet te, a neo ló gia
és az or to do xia va la men  nyi ak kor el -
hunyt hí vét ide te met ték.

1893-ra a Sal gó tar já ni ut cai teme-
tôben ko ráb ban kü lön sír he lyet vagy
sír bol tot szer zett, il let ve újon nan
szerzô sze mé lye ken kí vül a pes ti vá -
ros rész va la men  nyi zsi dó val lá sú ha -
lott ját már az 1892-ben meg nyílt Koz -
ma ut cai temetôben he lyez ték örök
nyu ga lom ra. Ek kor tól a Sal gó tar já ni
ut cai sírkert meg szûnt a pes ti zsi dó ság
temetôje len ni, és a 20. szá zad elsô év -
ti ze de i re szin te tel je sen meg telt. 1904-
ben nagy sza bá sú át ala kí tás kezdôdött,
me lyet a chevra kadisa mû sza ki ta ná -
cso sa, Laj ta Bé la irá nyí tott. A zsi dó és
a ma gyar folk lór ele me it egyesítô szá -
mos sír em lék, il let ve a ré gi he lyé be
épült, nem ze ti ro man ti kus stí lus ban
ké szült fo ga dó épü let is az ô mun ká ja.
1908-ban ad ták át a ko vá csolt vas ka -
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Já nos hal mai val lá sos csa lád le -
szár ma zott ja volt, aki fi a ta lon vé -
szel te át a soá éve it. Ki tö rül he tet le -
nül belevésôdtek em lé ke ze té be e
fáj dal mas esztendôk. Az ott hon ról
ho zott val lá si fel ké szült ség il lesz -
ke dett az ak ko ri Rabbiképzô vi -
lág lá tá sá ba, han gu la tá ba –
Schöner Alfréd fôrabbi em lé ke zik
a 88 éves ko rá ban Svájc ban el -
hunyt Schmel-zer Hermann Im re
emeritus rab bi ra.

Scheiber Sán dor pro fes  szor há bo -
rú utá ni elsô ge ne rá ci ós ta nít vá nya i -
nak volt egyik kiemelkedô kép-
viselôje. Scheiberrôl min dig felsô
fo kon be szélt, és sze re tet tel em lé ke -
zett töb bek kö zött a zse ni á lis Richt-

Az or szág elsô tel je sen di gi tá lis
tár la ta ként, nem zet kö zi vi szony -
lat ban is egye dül ál ló mó don a vi -
lág leg is mer tebb zsi dó tu dó sa i nak
élet út ját mu tat ja be a ba la ton fü -
re di Zsi dó Ki vá ló sá gok Há za. A
ré gi zsi na gó ga épü le tét is ma gá -
ban fog la ló ki ál lí tás a má so dik vi -
lág há bo rú ban csak nem tel je sen
ki ir tott he lyi zsi dó kö zös ség nek is
em lé ket ál lít – ol vas ha tó a kul-
tura.hu ol da lon.

Minimalista, lát szó be ton, high-
tech kör nye zet be jut a lá to ga tó, ha
fel ke re si a Ba la ton észa ki part já nak
kul tu rá lis tér ké pén is üde szín folt -
ként ha tó fü re di tu dás köz pon tot, a
Zsi dó Ki vá ló sá gok Há zát. Az épí té -
sze ti leg is lát vá nyos kettôs tér a
rossz ál la po tú ré gi zsi na gó ga re no vá -
lá sá val és kibôvítésével szü le tett
meg 2018-ban.

Az épü le tek fi zi ka i lag és funk ció
sze rint is ket té vál nak. A mo dern rész
a vi lág leg ki vá lóbb ma gyar és nem -
zet kö zi, nagy részt No bel-díj jal is ki -

No vem ber 17-én ün ne pel te vol na 98. szü le tés nap ját dr. Domán Ist ván
pro fes  szor, író és tör té nész, a ma gyar neo lóg zsi dó kö zös ség meg be csült
fôrabbija. Ebbôl az al ka lom ból bensôséges meg em lé ke zés ke re té ben em -
lék táb lát he lyez tek el egy ko ri la kó he lyén a Mazsihisz és a BZSH tá mo ga -
tá sá val. Az ava tás ra késôbb ke rül sor.

Schmelzer Hermann Im re fôrabbi zcl.
(1932–2020)

Sírkövekbôl ál ló mú ze um
A Sal gó tar já ni ut cai zsi dó temetô

put, il let ve a szer tar tá si épü le tet, ame -
lyet egy kor fe hér má zas Zsolnay cse re -
pek bo rí tot tak.

Laj ta egye dül ál ló mó don ös  sze sen
45 sír em lé ket ter ve zett, ide 14-et,
köz tük a Sváb csa lá dét, ame lyen egy
ál ta la ter ve zett be tû tí pus elsô al kal -
ma zá sa lát ha tó. A Sal gó tar já ni ut cai
temetô sír em lé kei, Vi dor Emil nek,
Alpár Ig nác nak, Fellner Sán dor nak és
Quittner Zsig mond nak is köszön-
hetôen, a kor szak funerális mû vé sze -

té nek és a ma gyar sze ces  szi ó nak egy -
aránt jelentôs al ko tá sai.

A má so dik vi lág há bo rú ban több
bom ba ta lá la tot ka pott a sír kert. A bu -
da pes ti get tó ban el huny ta kat 1944.
de cem ber 24-ig ide szál lí tot ták. Az
ost rom és a ke mény fa gyok mi att a
hasz ná la ta le he tet len né vált, csak
1945. ja nu ár 29-én kezdôdtek új ra a
te me té sek. A mint egy 2700 ha lott
jelentôs ré szét azon ban nem tud ták
azo no sí ta ni.

Az 1950-es évektôl a temetôt már
alig hasz nál ták, pusz tu lá sa a 60-as
évek ben in dult meg. A sí ro kat szin te
tel je sen benôtte a nö vény zet, a ma u -
zó le u mo kat meg ron gál ták és ki fosz -
tot ták, a szer tar tá si épü let ku po lá ja
pe dig az 1980-as évek ben om lott be.
Az utol só bú csúz ta tás az ez red for du -
lót követô évek ben tör tént. 2002-ben
a Sal gó tar já ni ut cai temetôt mû em -
lék ké nyil vá ní tot ták, 2016 óta fo lya -
ma tos az ál lag meg óvás és a re konst -
ruk ció.

Ti zen ké tez ren nyug sza nak itt. A ra -
va ta lo zó ból ki lép ve az elsô sír em lék,
amit meg pil lan tunk, Vázsonyi Vil -
mo sé, aki ügyvédbôl lett po li ti kus, az
elsô zsi dó kor mány tag, aki volt – sír -
fel ira ta sze rint – Nagy-Ma gyar or szág
igaz ság ügyi mi nisz te re, il let ve a vá -
lasz tó jo gi tör vény re form já val meg -
bí zott tár ca nél kü li mi nisz ter. Itt
nyug szik a rabbiképzô több ta ná ra,
Schossberger Si mon Vil mos, az elsô
zsi dó val lá sú ma gyar ne mes és a Pes -
ti Iz ra e li ta Hit köz ség el nö ke, aki nek a
ma u zó le u mát Wag ner Sán dor ter vez -
te. Ide te met ték Weiss Manf réd gyár -
ipa rost, a Zwack csa lád né hány tag -
ját, Heltai Fe renc fôpolgármestert,
Kaufmann Dá vid val lás fi lo zó fust és
Fé nyes Adolf festômûvészt. A temetô
leg na gyobb sír em lé ke a Hatvany-
Deutsch csa lád klas  szi cis ta stí lus ban
épült krip tá ja.

Ide te met ték Wahrmann Mórt, az
Or szág gyû lés elsô zsi dó val lá sú tag -
ját, a ma gyar gaz da sá gi élet egyik
kiemelkedô képviselôjét, aki 1872-
ben Bu da, Pest és Óbu da egye sí té sé -
nek egyik képviselôházi in dít vá nyo -
zó ja volt. Itt nyug szik Wodianer Fü -
löp könyv ki adó, aki a vi lá go si fegy -
ver le té tel után nyom dá ja fel sze re lé sét
Ara don a Ma ros ba sül  lyesz tet te, majd
kül föld re tá vo zott, és 1855-ös ha za té -
ré se után Pes ten in dí tot ta új ra nyom -
dá ját. A bul vár tól a gaz da sá gi na pi la -
pig sok fé le új sá got adott ki, és ô je -
len tet te meg a leg több is ko lai tan -
köny vet, nép sze rû ismeretterjesztô
ki ad ványt.

Klein Ru dolf épí té szet tör té nész a
ma gyar zsi dó ság nem ze ti sír kert jé nek
ne vez te a Sal gó tar já ni ut cai temetôt,
amely rend kí vü li kultúr- és mû vé -
szet tör té ne ti ér té ket kép vi sel, és szin -
te tel je sen megôrizte az ere de ti ál la -
po tát. Hely re ál lí tott és mál ló sír kö ve -
i vel, a min dent be fu tó rep kén  nyel és
bo ros tyán nal egé szen kü lön le ges
han gu la tot áraszt, kü lö nö sen ôsszel.

Papp Tímea/Papageno

A ma em be ré hez szól a Zsi dó Ki vá ló sá gok Há za Ba la ton fü re den
tün te tett, zsi dó szár ma zá sú tu dó sa i -
nak élet mû vét mu tat ja be Einsteintôl
nap ja in kig – Zsi dók és csúcs tech ni ka
cím mel. A zsi na gó ga ugyan ak kor az
igé nyes kul tu rá lis-tu do má nyos prog -
ra mok ra nyi tott fü re di pol gá rok kö -
zös sé gi te re ként szol gál.

A be já rat nál a ma ga tö mör egy sze -
rû sé gé ben is ka tar ti kus kül de tés nyi -
lat ko zat ba üt kö zünk:

Ha a go nosz ság ter ve si ke rül, eze -
ket a tu dó so kat is meg öl ték vol na,
ha son ló an azok hoz a nôvéreinkhez
és fi vé re ink hez, aki ket el pusz tí tot tak.

Ôk azon ban meg me ne kül tek, és az
Élet sza vá val vá la szol tak a sö tét ség
sza vá ra.

Gon do la tok ból épí tet tek pa lo tát,
ez a pa lo ta az ott ho nunk. Ne kik is
köszönhetô, hogy él az em ber ség és
az em be ri ség.

– Nem szo mo rú, ha nem in kább ér -
de kes he lyet sze ret tünk vol na lét re -
hoz ni – mond ja Olti Fe renc, a mú -
ze um öt let adó ja és vezetôje, a ré gi
fü re di zsi dó kö zös ség utol só hely ben

élô le szár ma zott ja. – Cél kö zön sé -
günk elsôsorban nem a zsi dó ság, ha -
nem a több sé gi tár sa da lom. Cé lunk
pe dig, ahogy azt a kül de tés nyi lat ko -
za tunk is kép vi se li, a lá to ga tó kat az -
zal szem be sí te ni, hogy a vi lág más
len ne, ha az itt megismerhetô ki vá ló -
sá go kat a ná ci aka rat sze rint meg -
gyil kol ják. Ak kor nincs Neu mann
Já nos szá mí tó gé pe vagy Einstein re -
la ti vi tás el mé le te. De nincs ûr ha jó -
zás, na vi gá ci ós rend szer, fo gam zás -
gát ló tab let ta sem, hogy csak né há -
nyat em lít sünk. Vagy leg alább is nem
úgy szü let nek meg a mo dern kor vív -
má nyai, aho gyan meg va ló sul tak –
hang sú lyoz za.

A tel jes mér ték ben aka dály men tes
ki ál lí tás 132 olyan, több sé gé ben No -
bel-dí jas ter mé szet tu dóst mu tat be
élet út já ról, mun kás sá gá ról szó ló, ol -
vas ha tó vagy audioguide se gít sé gé -
vel meg hall gat ha tó in for má ci ók kal,
akik a szak te rü let ükön ma ra dan dót
al kot tak, hoz zá já rul tak a mai vi lág
mû kö dé sé hez. Töb bek kö zött
Sigmund Fre ud, Bí ró Lász ló Jó zsef,
Teller Ede, Szi lárd Leó, Hollán Zsu -
zsa, Klein Éva, Neu mann Já nos,
Richter Ge de on és Mark Zuckerberg
ér de kes sé gek kel ki egé szí tett élet raj -
za is meg ta lál ha tó a gyûj te mény ben.

A föld szin ti vá lo ga tó pult nál le het
ma gyar, an gol vagy hé ber nyel vet és
tu dóst vá lasz ta ni. Az aján lás sze rint
ér de mes öt ben, vagy kis pihenôt be -
ik tat va két szer öt ben li mi tál ni az

élet rajz ok szá mát, hogy az in for má -
ci ók be fo gad ha tó ak le gye nek.

A rend szer te ma ti kus cso por to kat
is fel kí nál, mint pl. tu dós nôk vagy
ma gyar tu dó sok.

Az eme le ti ki ál lí tó tér ben mág nes -
kár tya se gít sé gé vel hív ha tók elô az
anya gok a tetszôlegesen ki vá lasz tott
képernyôn. Az in for má ci ók rög zü lé -
sét öt le tes já té kok se gí tik. Cso por tos
lá to ga tók, pél dá ul mun ka he lyi vagy
di ák cso por tok ré szé re a ki ál lí tás
meg te kin té se után szó ra koz ta tó
vetélkedôket is ren dez az in téz mény.

A szervezôknek si ke rült új kül de -
tés sel fel ru ház ni uk a 13. szá za di
temp lom alap ja in az 1700-as évek -
ben lé te sült ré gi zsi na gó ga épü le tét
is.

A kö zös sé gi hely ként meg újult,
egy kor szak rá lis tér a felsô vá ros -
rész ben élô la kos sá got szó lít ja meg
prog ram ja i val.

Fa lai kö zött – a zsi dó ság té ma kö -
rén jócs kán fe lül emel ked ve, a ki vá -
ló ság, a ma gas minôség kri té ri u mát
azon ban szem elôtt tart va – a Müpa
és az Urá nia Film szín ház után elsô
vi dé ki hely szín ként rend sze re sen lát -
ha tók a New York-i Metropolitan
Ope ra elôadásai. Nem zet kö zi szín -
vo na lú ko moly ze nei kon cer te ket tar -
ta nak és tu do má nyos so ro za to kat in -
dí ta nak, leg újab ban az egész ség ügy
és a csúcs tech no ló gia kö zös lehe-
tôségeit bon col gat va.

mann Mó zes pro fes  szor ra, vagy a
homiletika és a hagiographia stú di u -
mok mes te ré re, Benoschofsky Im ré -
re. Em lé kü ket és a Rabbiképzô ko -
ráb bi nagy ja i nak szel le mi port ré ját
egy igen ér té kes ta nul mány ban
ôrizte meg.

A Zsi dó Tör té ne ti Iro dal mi Tár cí -
mû OR-ZSE-sorozatban kü lön kö te -
tet szen tel Kaufmann Dá vid em lé ke -
ze té nek.

Schmelzer Im re 1956-ban el hagy ta
Ma gyar or szá got, s a pá ri zsi École
Rabbinique-ban, majd Lon don ban
foly tat ta ta nul má nya it. Stock holm -
ban hit ta nár ként és rab bi ként mû kö -
dött, majd a sváj ci St. Gallenbe ve ze -
tett út ja, ahol 44 évig oda adás sal, tu -

dá sát egy re gya ra pít va fej tet te ki rab-
binikus te vé keny sé gét. Nem vé let len,
hogy a he lyi egye te men 2009-ig val -
lás tör té ne tet ta ní tott. Az el múlt két
év ti zed ben sok szor járt vis  sza
szülôföldjére, s rend sze re sen érdek-
lôdött az egye te mi ran got ki ví vott
OR-ZSE iránt. Nagy mû velt sé gû,
kitûnô hu mo rú, a zsi dó val lá si tu do -
má nyok ban és az egye te mes hu mán
disz cip lí nák ban jár tas nagy sze rû em -
ber volt, aki min dig a tár sa ság kö zép -
pont já vá vált. Tör té ne tei és az össze -
füg gé se ket min dig bra vú ros lo gi ká -
val be mu ta tó sze mé lyi sé ge ün nep pé
va rá zsol ta a ve le va ló együtt lé tet.

Ta ní tott ben nün ket, irányt adott,
pél dát mu ta tott.

2017-ben már nem tu dott el jön ni a
ju bi lá ló Rabbiképzô tisz te le té re ren -
de zett ün nep ség so ro zat ra, de le ve let
kül dött ne künk.

Báruch dáján háemet! Zécher
cádik livráchá!

La punk lel kes ol va só ja volt.
Nem csak ol vas ta, de kri ti ká it,
di csé re te it le ve le i ben je lez te. Lá -
to ga tá sa i ra so ha nem jött üres
kéz zel, ál ta lá ban cso ko lá dé val
(ere de ti sváj ci!) ké nyez te tett
ben nün ket. Igaz, so ha nem is
ment el üres kéz zel. Nagy kedv -
vel vá lo ga tott köny ve ink, ar chív
anya ga ink kö zött. Az utol só volt,
aki vel kö zös em lé ke in ket
mestereinkrôl min den al ka lom -
mal fel ele ve nít het tük. Tu dá sa
min den kit le nyû gö zött, egy ko ri
pro fes  szo ra ink mél tó ta nít vá nya
tá vo zott az örök Bí ró elé. Az
Örök Bí ró elé, ki nek ne ve le gyen
ál dott. ká pé

Heisler András levele a Képviselô-testülethez
A Szombatban izgalmas hírt olvashattok az EMIH-hez szorosan kötôdô

Neokohn honlap volt fôszerkesztôjérôl.
Egy mondat számunkra különösen fontos. Seres László, a Neokohn

lemondott fôszerkesztôje „szolgálati közleményében” jelezte, nem kíván
olyan helyen dolgozni, „ahol – mint az elmúlt hetekben tapasztalom – tu-
lajdonosi elvárás a másik, neológ zsidó hitközség folyamatos támadása.”

Ebbôl mindenki számára nyilvánvalóvá válhat, az EMIH-hez szorosan
kötôdô Neokohn honlap mindenkori fôszerkesztôje felé elvárás a
Mazsihisz befeketítése. Ez része egy destruktív stratégiának, amit sokan ez
idáig nem vettek komolyan. De most legyen elég a veszély bagatelli-
zálásából! Már az EMIH köreibôl is egyértelmûen megerôsítést nyert: a
chabadosok tudatosan támadják a Mazsihiszt. Nemcsak a Neokohnon,
hanem más, hozzájuk köthetô lapokon keresztül is.

A létezô belsô feszültségeinket az EMIH módszeresen és könyörtelenül
kihasználja. S ha keressük a célokat, nem kell sokáig gondolkodni.
Erôforrásainkra akarnak rátenyerelni, és Keszthely példája óta tudjuk, mit
jelent ez a neológia számára. Senkinek ne legyenek illúziói. Az EMIH
deklarálta, hogy számukra rabbijaink nem rabbik, rabbiképzônk nem rab-
biképzô, és tudjuk, zsidó hittestvéreink nagy része számukra nem zsidó.

A szépséges nyilatkozatok mögött egészen más a rideg valóság. Kérlek
benneteket, gondolkozzatok el az összefüggéseken és a folyamatokon. Én is
azt teszem.
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Har colt és fo tó zott 
az elsô vi lág há bo rú ban

Kieselbach Gyu la tü zér tiszt több száz ma gyar ka to ná val együtt
1916–17 kö zött har colt az ak kor az Osz mán Bi ro da lom hoz tar to zó Szent -
föl dön. Ott ké szült fo tói most fel ke rül tek a Fortepanra.

Kieselbach Gyu la az Osztrák–Magyar Mo nar chia pa lesz ti nai ka to nai ex pe -
dí ci ó ja so rán járt a Szent föl dön, ahol hob bi fo tós lé vén, meg örö kí tet te a lá tot -
ta kat. A ma gyar tü zér tiszt más fo tó i val együtt a 67 Pa lesz ti ná ban ké szült kép
most fel ke rült a Fortepan ol da lá ra. A Vá lasz Online pe dig utá na járt
Kieselbach tör té ne té nek, il let ve an nak, ho gyan ke rül tek ma gyar ka to nák a
Szent föld re az elsô vi lág há bo rú ban.

Rö vi den úgy, hogy a Mo nar chi á val szö vet sé ges Osz mán Bi ro da lom se gít -
sé get kért a Szu e zi-csa tor na el le ni of fen zí vá ja vég re haj tá sá hoz. Ek kor ér ke -
zett 800 ka to na Pa lesz ti ná ba, köz tük sok ma gyar ral együtt Kieselbach a
kas sai 6. he gyi tü zér ez red tag ja ként. Az oszt rák–ma gyar csa pa tok Kons tan -
ti ná poly és Da masz kusz érin té sé vel 1916. má jus 9-én ér kez tek vé gül Je ru -
zsá lem be.

Au gusz tus ban már a Negev-sivatagban har col tak a tö rö kök ol da lán a bri tek
el len, a szu e zi át tö rés azon ban nem si ke rült. A te let Bet le hem ben töl töt ték,

Idén van cen te ná ri u ma a Keren
Hajeszod meg ala ku lá sá nak. 1920
nya rán tar tot ták Lon don ban az elsô
veidát, ci o nis ta ér te kez le tet, ta nács -
ko zást a nagy há bo rú befejezôdése
és a Balfour-deklaráció után. Nagy
lehetôségek nyíl tak meg a ci o nis ta
moz ga lom, te hát a zsi dó ság elôtt. Pa -
lesz ti na an gol ura lom alá ke rült mint
nép szö vet sé gi man dá tum, né hány
év re el há rul tak az aka dá lyok a be -
ván dor lás, a zsi dó nép ha za té ré se út -
já ból. Szük sé ges sé vált a te le pí tés
anya gi biz to sí tá sa.

1901 óta lé te zett a Keren Kajemet
Lejiszrael, a Zsi dó Nem ze ti Alap a
Ci o nis ta Vi lág szer ve zet Schapira
pro fes  szor ál tal Herzl Ti va dar ral
egyet ér tés ben lét re ho zott föld vá sár -
lá si szer ve ze te, amely a meg vá sá rolt
föl det örök bér let ként mi ni má lis bér -
ös  szeg ért bo csá tot ta a te le pe sek ren -
del ke zé sé re. Meg kel lett te hát te rem -
te ni a Keren Hajeszod Zsi dó Nem ze -
ti Ala pot, amely be ru há zá si szerv -
ként köl csön nel lát ta el az új te le pü -
lé se ket. Mindenekelôtt lehetôséget
ad tak a mun ka esz kö zök be szer zé sé re
és a leg fon to sabb épü le tek fel ál lí tá -
sá ra. Késôbb tá mo ga tást nyúj tot tak
ipar te le pek lé te sí té sé hez és köz in téz -
mé nyek meg te rem té sé hez is. A di -
asz pó rá ban hoz zá já rul tak az elô-
készítô és átképzô te le pek (haksarák)
fenn tar tá sá hoz és a be ván dor lás
egyéb költ sé ge i hez (úti költ ség stb.)
is. Bi zony nagy szük ség volt pénz re,
mert az ara bok an  nyi ra fel ver ték az
el adott föld árát, hogy a 30-as évek -
re a si va ta gos Pa lesz ti ná ban egy te -
lek drá gább volt, mint Lon don bel -
vá ro sá ban!

A Keren Hajeszod pénz gyûj té sé -
nek el vi alap ja a ré gi zsi dó adó, a ti -
zed fel újí tá sa volt. Ön kén tes ada ko -
zás ra szó lí tot ták a vi lág zsi dó sá gát
az or szág épí tés ér de ké ben.

Fel hí vá sa ik nem ta lál tak sü ket fü -
lek re, bár gyak ran ép pen a leg va gyo -
no sabb zsi dók zár kóz tak el, ôk a hi -

Zsi dó nôk imád koz nak a Si ra tó fal nál 1916-ban
Fo tó: Fortepan/Kieselbach Gyu la

Mert hi szen
migránsok va gyunk
mi va la men  nyi en.

Mert zárt aj tó fo ga dott,
s hogy be jus sunk
szép or szá go tok ba,
dö röm böl nünk kel lett,
de na gyon.

Mert, hogy jöt tünk,
nem volt né künk
sem mi fé le
útlevélünk, en ge dé lyünk.
De nem is kér tünk!
Egy sze rû en
csak jöt tünk, jöt tünk,
szem te le nül ide jöt tünk.

Még ma ra dás ra,
még ar ra se
kér tünk bár mi en ge délyt,
s rá adá sul po fát la nul
el vár tuk az el tar tást.

Mert nem akar tunk,
bi zony így volt!
mi nem akar tunk
bár mi fé lét
dol goz ni se!

Ta nu lat lan kép zet len ként
csak vi gyo rog tunk
e szép dol gos vi lág ba,
s rá adá sul,
ha nem vol tunk
elég gé elé ge det tek,
bi zony!
még na gyo kat is

üvöl töz tünk
sze gény
el tar tó ink ké pi be.

Bi zony!

Mert hi szen
migránsok va gyunk
mi va la men  nyi en,
s kö szön jük na gyon,
hogy be fo gad ta tok.

És most már
Igen!
most már igyek szünk
dol goz ni Nek tek
(meg per sze
ma gunk nak is)
szé pen.

Jár tunk is ko lá ba,
s be szél jük nyel ve tek,
s há za sod tunk is,
hogy le gye nek
gyer me kek,
kik majd el fog lal ják
az üres sé vált
he lye te ket
maj dan.

Bi zony!

Mert hi szen
migránsok vol tunk
mi va la men  nyi en,
mi kor
e vi lág ba
meg szü let tünk
haj dan.

Mojzes Ivrat ro va ta
Migránsok va gyunk

100 éves a Keren Hajeszod

va ta los zsi dó ve ze tés re hall gat va fél -
tet ték el ért jó hely ze tü ket a zsi dó ál -
lam esz me mel let ti ki ál lás tól. En nek
el le né re a Keren Hajeszod na gyon
fejlôdött, 1926-ban Lon don ból Je ru -
zsá lem be tet te át a szék hely ét, és
1929-ben már a Szochnut pénz alap -
já vá vált, se gít ve az egy re tö me ge -
sebb be ván dor lást. Nem csak az ali-
jával fog lal koz tak, az 1922–1932
évek ben pl. a Keren Hajeszod vi sel -
te a pa lesz ti nai hé ber is ko la ügy fenn -
tar tá sá nak ter he it.

A hi va ta los zsi dó szer ve ze tek
vezetôinek el len zé se és a ci o nis ta
moz ga lom rendôri kor lá to zá sa, né ha
til tá sa el le né re Ma gyar or szág ról is
ko moly ado mány gyûj tés folyt a
kezdetektôl fog va a Keren Hajeszod
ré szé re. En nek fô ke re te it a Ma gyar
Zsi dók Pro Pa lesz ti na Szö vet sé ge,
il let ve az ál ta luk mag ala kí tott Pa -
lesz ti na Hi va tal ad ta. Ta lán sze re -
pük volt a ma gyar–pa lesz ti nai gaz -

da sá gi kap cso la tok ban is,
ezekrôl gyak ran ol vas ha -
tunk a ko ra be li ma gyar saj -
tó ban.

A Ma gyar Ci o nis ta Szö -
vet ség nek kü lön Gaz da sá gi
Bi zott sá ga volt, amely
1934-tôl la pot is ki adott.
Szer te az or szág ban gyûj -
töt tek, en nek je lei vol tak a
zsi dó in téz mé nyek ben, üz -
le tek ben és csa lá dok nál
gyak ran lá tott kék-fe hér
per se lyek, ame lye ken u-
gyan a Keren Kajemet
Lejiszrael fel irat sze re pelt,
de a kö zös célt szol gál ták.
Saj nos be kell val la nunk,
hogy az ered mé nyek el le -
né re töb bet is le he tett vol na
ad ni! Zsi dó kor tár sak ke se -
rû sza va i ból ez ki is tû nik.
Ami kor az Új Ke let még
Er dély ben je lent meg, fô-
szerkesztôje, Mar ton Ernô
ki szá mí tot ta, hogy egy ro -

mán zsi dó át lag 14-szer an  nyit for dít
do hány zás ra, mint er re a ne mes cél -
ra! Ami kor nem volt ho va me ne kül -
ni, meg bán ták szûk mar kú sá gu kat, de
késôn!

Na gyon fon tos volt a Keren
Hajeszod sze re pe a zsi dó ál lam lét -
re ho zá sá ban és a kez de ti ne héz sé -
gek meg ol dá sá ban. Ez zel saj nos Iz -
ra el el len sé gei is tisz tá ban vol tak.
Eu ró pai vezetôinek több sé ge ál do -
za tul esett a holokausztnak, és 1948
már ci u sá ban egy je ru zsá le mi bom -
ba me rény let ben éle tét vesz tet te a
szer ve zet ak ko ri igaz ga tó ja. Na -
gyon sok se gít sé get nyúj tott a be -
ván dor lók le te le pí té sé hez, több tu -
cat hely sé get lé te sí tet tek. Költ sé ge -
ik fe de ze tét a vi lág szer te foly ta tott
adománygyûjtô kam pá nyok te rem -
tet ték elô. Ér de mei el is me ré se ként a
Kneszet 1956-ban meg sza vaz ta a
Keren Hajeszod-törvényt a szer ve -
zet egye di jog ál lá sá ról, amely sze -
rint a KH Iz ra el Ál lam hi va ta los
adománygyûjtô szer ve, és az USA
ki vé te lé vel a vi lág va la men  nyi or -
szá gá ban jo ga van ezt a te vé keny sé -
get foly tat ni. (Az ame ri kai zsi dók
sa ját kü lön adománygyûjtô szer ve -
ze tet tar ta nak fenn.) Az ál lam ala pí -
tást se gít ve, a Keren Hajeszod
egyet len év ben ne gyed mil lió be ván -
dor lót ho zott az or szág ba, 1967-ben
a hat na pos há bo rú alatt 300 mil lió
dol lárt gyûj töt tek, 1973-ban a jom
kippuri há bo rú ide jén pe dig még en -
nél is töb bet. To váb bi ered mé nyei is
szé pek, be le ért ve a fi a ta lok kal va ló
fog lal ko zást. 

Ma gyar or szá gon a soá után
érthetôen nem az ado má nyok gyûj té -
se, ha nem a se gí tés volt a szer ve zet
fel ada ta. Kü lö nö sen so kat tet tek a ki -
csi nye kért, ott ho no kat, gyer mek fal -
va kat lé te sí tet tek. Saj nos a ci o nis ta
moz ga lom mal együtt 1948-ban a
Keren Hajeszodot is fel szá mol ták.
Új já szü le té se csak jó val a rend szer -
vál tás, a ci o nis ta szer ve ze tek mû kö -
dé sé nek meg in du lá sa után tör tént.
Ta lán nem re mél tek ado má nyo kat a
nyu ga ti or szá gok hoz ké pest rosz -
 szabb hely ze tû ma gyar zsi dó ság tól?
2013-ban ér ke zett Eli Keidar, a szer -
ve zet ma gyar or szá gi meg bí zott ja, és
ne ki kez dett a csa pat épí tés nek. Se gít -
sé gé re volt a Mazsihisz és egyéb zsi -
dó in téz mé nyek, Olti Fe renc, a szer -
ve zet elsô vezetôje és so kan má sok.
Prog ra mo kat ki vi te lez nek, ô gyak ran
ta lál ko zik a vész kor szak túlélôivel,
akik ha nem tud nak most ad ni, de a
Keren Hajeszodon ke resz tül Iz ra el
ja vá ra vég ren del kez nek. Sok em bert
akar nak meg szó lí ta ni, az Új Élet rek -
lám ja na gyon ha tá sos nak bi zo nyult
eb ben.

To váb bi si ke re ket kí vá nunk a cen -
te ná ri u mát ünneplô Keren Hajeszod-
nak!

Ró bert Pé ter

Azt hi szem, ez a La ci ról ra gadt rám, szin te áraszt ja ma gá ból a pes  szi -
miz must és a két ség beesést. Sár ga csil lag, get tó, pa pok, zsi dók, je zsu i ták,
ön gyil kos ság, csendôrök, fel je len tés, iz gal mak, sí ró gör csök, te le fon csen -
gés, és még száz más, ebbôl áll egy nap.

Anyu ál lan dó an sír, és én nem bí rom vi gasz tal ni, csak lôdörgök ös  sze -
vis  sza, lehetôleg nem va gyok itt hon, és ha sír ni kezd, ki ro ha nok a szo bá -
ból és be csa pom az aj tót. Most már iga zán fel kell men nem Pest re, kell
va la mit ten nem, és ve led is aka rok be szél ni, most nem tu dom el hin ni,
hogy te le jössz. Leg szí ve seb ben fel men tem vol na reg gel a La ci val, de le -
he tet len, le he tet len. És most még a vo na to kat is le ál lít ják.

Tu dod, hogy ren des a La ci? Az az ér zé sem ugyan, hogy ô csak egy sze -
re pet ját szik most, de na gyon be le éli ma gát, va la hogy im po nál ma gá nak
eb ben a sze rep ben, és vég ered mény ben mind egy, hogy mért csi nál ja, jól
áll ne ki és rop pant stí lu sos, olyan, mint egy dúlt lel kû Dosztojevszkij-hôs.
Most, hogy ki kí sér tem és el bú csúz tunk, sze ret tem vol na va la mit üzen ni
ne ked, egész sö tét volt, esett az esô, és én majd nem bôgtem. Azt akar tam
üzen ni, hogy ne ked is ször nyû az éle ted, én tu dom, hogy holt fá radt vagy
és ren ge teg ba jod van, és nincs jo gom je lent kez ni és olyan le he tet len dol -
gok kal elôhozakodni, hogy hi ány zol és gye re le, mind ezt tu dom, de nézd,
olyan jó, hogy vagy va la hol, és le het rád gon dol ni, min dig úgy gon do lok
rád, mint ha te egy más vi lág ban él nél, mes  sze ettôl a sok pi szok tól, ott,
ahol „a szép ség vi rul” és ne ked sem mi ba jod, biz ton sá got árasz tasz ma -
gad ból és be léd le het lel ki leg ka pasz kod ni eb ben az ôrült ka va ro dás ban.

So kat kö szön he tek az is ko lám nak és a ta ná ra im nak, há lá val és sze re -
tet tel gon do lok vis  sza az ott el töl tött nyolc év re, bár 1944-ben szo mo rú -
an fejezôdött be a kap cso la tunk. Már ci us 19-e, az az a né me tek be jö ve te -
le után az egyik tan órán ki csa pó dott az osz tály aj tó, be ron tott két fé nyes
csiz má jú SS-tiszt. Fel emel ték a kar ju kat és el or dí tot ták ma gu kat: Heil
Hit ler! Leg ked ve sebb tanárnôm üd vö zült mo sol  lyal vi szo noz ta a ná ci üd -
vöz lést, ettôl félzsidóként ideg ös  sze rop pa nást kap tam. A né me tek azon -
nal le fog lal ták az is ko lát ha di kór ház nak, ha ma ro san el vit ték a nagy szü -
le i met is. Az osz tály tár sa im kí sér tek ha za, es té re be lá za sod tam és skar lá -
tos let tem, nem tud tam a töb bi ek kel együtt le ten ni a ha di érett sé git. Ami -
kor az ôszi pó té rett sé gin a gim ná zi um Bocs kai-dísz egyen ru há já ban meg -
je len tem vizs gáz ni a tan ke rü le ti fôigazgató szí ne elôtt, rám ri vall va meg -
kér dez te: hogy me rem meg gya láz ni a ma gya rok vi se le tét. Ami kor bá tor -
kod tam je len te ni a késôbb há bo rús bû nös ként el ítélt mél tó sá gos tan ke rü -
le ti fôigazgató úr nak, hogy a gim ná zi um nö ven dé kei ezt az egyen ru hát
kö te le sek a vizs gán vi sel ni, azt fe lel te: de nem a zsi dók. Ha za ro han tam
át öl töz ni, majd je les re érett sé giz tem. Az al ma ma ter re em lé kez ve ezt a
tra u mát nem tu dom el fe lej te ni.

Meg je lent Janikovszky Éva
1938–44 kö zött írt nap ló ja

(Folytatás az 1. oldalról)

majd 1917 ta va szán két szer is vis  sza ver ték a brit tá ma dást az elsô és a má so -
dik gá zai csa tá ban. Vé gül no vem ber ben a bri tek a har ma dik gá zai üt kö zet ben
már di a dal mas kod ni tud tak, de cem ber ben pe dig be vo nul tak Je ru zsá lem be.

Kieselbach, aki vé gül ha di fog ság ba esett, nem csak a ka to ná kat fény ké pez -
te, de a tá jak, a vá ro sok és az ott élô em be rek is ér de kel ték. Az egyik fo tón
pél dá ul imád ko zó zsi dó nôket örö kí tett meg a Si ra tó fal nál. A ké pen jól lát sza -
nak a kö vek re írt hé ber nyel vû üze ne tek, ami még a cet lik be dug do sá sa elôt-
ti idôkben volt el ter jedt mód ja az Örök ké va ló val történô kom mu ni ká ci ó nak.

Ki bic
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1973-ban, rö vid del a jom kip-
puri há bo rú elôtt a 30 éves friss
sze ná tor, Joe Biden elsô ten ge ren -
tú li út ján Iz ra el be lá to ga tott, ahol
ta lál ko zott Golda Meir ak ko ri mi -
nisz ter el nök kel.

Biden el mon dá sa sze rint a szün te -
le nül do hány zó Meir a ta lál ko zón –
me lyet Biden késôbb éle te egyik
leg fon to sabb ta lál ko zó já nak ne ve -
zett – rész le tez te az Iz ra elt érintô re -
gi o ná lis biz ton sá gi fe nye ge té se ket.

Negy ven hét év vel késôbb és csak
né hány hét tel azelôtt, hogy sor ke -
rült a 2020-as ame ri kai el nök vá lasz -
tás ra Do nald Trump és Joe Biden
de mok ra ta je lölt kö zött, Nadav
Ejál, a 13-as csa tor na új ság író ja ko -
ráb ban so ha nem lá tott iz ra e li kor -
mány za ti do ku men tu mok jó vol tá ból
új rész le te ket árult el a ta lál ko zó ról,
melyrôl egy je len lévô vezetô tiszt-
viselô tit ko sí tott fel jegy zést ké szí -
tett. Esze rint Biden azt mond ta
Meirnek, hogy nem ré gi ben Ka i ró -
ban járt, és az ot ta ni meg be szé lé sek
so rán tár gya ló part ne rei biz to sí tot ták
ró la, hogy el fo gad ják Iz ra el ka to nai
fö lé nyét.

Biden to váb bá fi gyel mez te tett,
hogy az iz ra e li ak ci ók a hat na pos
há bo rú alatt el fog lalt te rü le te ken,
be le ért ve Ciszjordániát (Jú dea és
Szamária) és a Gá zai öve ze tet, lo pa -
ko dó an nek tá lás hoz ve zet nek.

Mi vel úgy vél te, hogy Iz ra el ka to -
na i lag do mi náns a ré gi ó ban, azt ja -
va sol ta, hogy a zsi dó ál lam te gye
meg az elsô lé pést a bé ké ért, va gyis
vo nul jon ki azok ról a területekrôl,
ame lyek nek nincs stra té gi ai jelen-
tôségük. (Ahogy azt Nadav Ejál
meg jegy zi, Iz ra el csak 2005-ben
ment be le ilyen be, ami kor Ariel
Saron mi nisz ter el nök ként Iz ra el ki -
vo nu lá sát kez de mé nyez te a Gá zai
övezetbôl.)

A tisztviselô sze rint Biden kri ti -
zál ta a Nixon-kormányt, ami ért
hagy ja ma gát Iz ra el ál tal von szol -
ni, és pa nasz ko dott, hogy le he tet -
len va ló di vi tát foly tat ni a Sze ná -
tus ban a Közel-Keletrôl, mi vel a
sze ná to rok at tól fél nek, hogy nép -
sze rût len dol gok han goz hat nak el,
ame lyek a zsi dó vá lasz tók nak nem
fog nak tet sze ni.

Meir el uta sí tot ta Biden egy ol da lú
lé pé sek re va ló fel hí vá sát, be széd be
kezd ve a térségrôl és an nak prob lé -
má i ról.

A tisztviselô a do ku men tum al ján
hoz zá fûz te a fi a tal sze ná tor ral kap -
cso la tos sze mé lyes be nyo má sa it,
mond ván, hogy Biden nagy tisz te -
let tel vi sel ke dett az iz ra e li vezetôv-
el, és több ször el mond ta, hogy ta -
nul ni jött. És még is be széd köz ben
tü zes sé get mu ta tott, és olyan ész re -
vé te le ket tett, ame lyek a dip lo má ci ai
ta pasz ta la tok hi á nyát je lez ték.

A fris sen meg vá lasz tott ame ri kai
el nök gyak ran fel idé zi 1973-as ta lál -
ko zó ját Meirrel, ami kor zsi dó vagy
Iz ra el lel kap cso la tos ese mé nye ken
szó lal fel. Ilyen volt 2015-ben az iz -
ra e li nagy kö vet ség füg get len ség na -
pi ün nep sé ge is.

Mint egy 40 nap pal a há bo rú ok tó -
ber 6-i ki tö ré se elôtt Biden be jár ta
Iz ra elt és az ál ta la meg tar tott te rü le -
te ket. Ez után le ült a Ki jev ben szü le -
tett, de Ame ri ká ban felnôtt mi nisz -
ter el nök kel, aki kü lön fé le tér ké pe -
ket mu ta tott ne ki, és pon to san el ma -
gya ráz ta, hogy or szá ga hely ze te a
ka to nai fe szült sé gek fo ko zó dá sá val
mi ért bor zasz tó. Bident le nyû göz te
az iz ra e li vezetô, de a ta lál ko zót

ZSI DÓS GASZTRÓ

Ki nek a flódnija jobb?
Ma már nem fôznek az em be rek szakácskönyvekbôl... Gon dol hat nánk.

Azon ban a va ló ság ezen ál lí tás tól jó val tá vo labb áll. Újabb és újabb sza kács -
köny vek, gaszt ro nó mi ai blogok je len nek meg. Je len írás ban a zsi dó (vagy va -
la mi ért zsi dó jel le gû nek tekinthetô) pi a cot te kint jük át. Elôre je lez zük, a lis ta
kö zel sem tel jes!

Raj Ráchel Éle tem a kony há ban cí mû sza kács köny ve a kö zel múlt ban lá -
tott nap vi lá got. A szerzô ne vé nek hal la tán ne kem min dig a flódni jut eszem -
be. Nem vé let le nül, ugyan is az szin te a torta.hu és Ráchel mun kás sá gá nak
szim bó lu má vá nôtte ki ma gát. Je len leg há rom Raj Ráchel Tor ta sza lon van
Bu da pes ten, azon ban a Covid mi att pillanatnyilag nem üze mel nek. Ez per sze
nem je len ti azt, hogy ne tud nánk meg kós tol ni ter mé ke i ket. A torta.hu ha lad a
kor ral, már nem csak cu kor men -
tes, ha nem szin te min den men tes
(glutén, tej, lak tóz, to jás és
vegán) tor ta is megrendelhetô. A
tor ta ké szí tés mel lett partiszend-
vicsek, hi deg tá lak elôállításával,
ezek ki szál lí tá sá val is fog lal koz -
nak, de sós és édes ap ró sü te mé -
nye ket is ren del he tünk tôlük. A
spe ci a li tá sok kö zött a már fent
em lí tett flódni és a ma cesz tor ta
sze re pel. Raj Ráchel, aki ti tu lu -
sát te kint ve tortatervezônek ne -
ve zi ma gát, blogot is mû köd tet,
mely a torta.hu-hoz ha son ló an
szé pen fel épí tett, igé nyes ol dal.
Ráchelék kö zös sé gi mé di a be li
te vé keny sé ge is em lí tés re mél tó,
a torta.hu Facebook-oldalnak
több mint 51 ezer kedvelôje van
(2020. no vem ber).

„Fû sze res” Bod ro gi Esz ter
blogja, a Fû szer és Lé lek 2007-ben in dult, ak kor ra gadt rá a „Fû sze res” név.
Esz ter az éte lek min den ka te gó ri á já ban sok fé le re cept tel le pi meg ol va só ját,
az elôételtôl a des  szer tig. Két me nü pont ban sze re pel a kó ser és a zsi dó
aloldal, azon ban tar tal mu kat te kint ve nincs kü lönb ség. Esz ter ak tí vabb
Ráchelnél a könyv írás te rü le tén, ed dig há rom kö te te je lent meg, kö zü lük az
egyik, a Fû szer és lé lek – Zsi dó kony ha itt és most, ki mon dot tan a zsi dó kony -
há ra sza ko so dott. A Fû szer és Lé lek Facebook-oldalnak több mint 44 ezer
kedvelôje van (2020. no vem ber), az Instagramon pe dig több mint 7 ezer
követôje lát ja poszt ja it (2020. no vem ber).

Fel tét le nül meg kell em lí te nünk Ru bin Esz tert, aki Bar hesz cí mû re gé nyé -
vel rob bant be a ha zai iro dal mi élet be. A Bar hesz, bár ne ve er re utalhat(na),
nem sza kács könyv, ahogy má so dik köny ve, a Bagel sem. Esz ter azon ban nem
vé let le nül ad ta zsi dó éte lek ne ve it mû ve i nek. Ár nyék kert cí mû har ma dik re -
gé nye után nem rég sza kács köny vek írá sá ba kez dett. Elsô ilyen jel le gû iro má -
nya hisztaminintoleranciában szenvedôk szá má ra nyújt fôzési tip pe ket, konk -
rét re cep te ket, míg már elôjegyezhetô mû ve, mely en nek foly ta tá sa, olyan
elôállítási le írá so kat tar tal maz, me lyek a gyógy ulás hoz ve zet het nek. Ru bin
Esz ter írót (így ta lál juk meg a Facebookon) kö zel 5 ezer fô kö ve ti (2020. no -
vem ber).

Mint a bevezetôben em lí tet tem, a lis ta nem tel jes. Egy re nép sze rûb bek a
gaszt ro nó mi ai té má jú köny vek, blogok és té vé mû so rok vi lág szer te, melyek-
bôl a zsi dó re cep tek sem hi á nyoz hat nak.

Fel hasz nált for rá sok:
www.torta.hu
www.fuszereslelek.hu

Mik lós Dó ri

Lit vá nia
Kurkliaiban és Alantában meg-

kezdôdött a fá ból épült zsi na gó gák
fel újí tá sa. A mun ká la tok so rán ki -

cse ré lik a nyí lás zá ró kat, meg-
erôsítik a fa la kat és ki ja vít ják az épü -
le tek szi ge te lé sét. Az alantai ima há -
zat a má so dik vi lág há bo rút követôen
ter mény rak tár ként hasz nál ták. A
Szov jet unió szét esé se után a lit ván
ha tó sá gok vis  sza ad ták a zsi dó kö zös -
ség nek, és 2015-ben vé dett mû em -
lék ké nyil vá ní tot ták. A zsi na gó ga
Kurkliaiban Povilas Jurenas ter vei
alap ján épült 1936-ban. A mos ta ni
hely re ál lí tá si mun ká la tok költ sé ge it
a kul tu rá lis mi nisz té ri um kul tu rá lis
örök ség alap ja fe de zi. Az el múlt
évek ben hat temp lo mot újí tot tak fel.
A holokauszt elôtt több száz fa zsi na -
gó ga volt Ke let-Eu ró pá ban, ame lyek
nagy ré sze meg sem mi sült. Lit vá ni á -
ban 17 fa temp lom ma radt meg. A
há bo rú elôtt mint egy ne gyed mil lió
hit test vé rünk élt az or szág ban, akik -
nek a túl nyo mó több sé ge el pusz tult.
Je len leg 3500-5000 zsi dó ta lál ha tó
Lit vá ni á ban.

Auszt ria
Megkezdôdött az 1860-ban át adott

kobersdorfi zsi na gó ga hely re ál lí tá sa,
amit a tar to má nyi ön kor mány zat vá -
sá rolt meg. Az épü le tet kul tu rá lis cé -
lok ra kí ván ják a jövôben fel hasz nál -

ni. A fel újí tás vár ha tó an 2021 vé gé re
fejezôdik be. A hely ség az elsô vi -
lág há bo rú elôtt Kabold né ven Sop -
ron vár me gyé hez tar to zott. A 18.
szá zad ban ott élt az Eszterházy csa -
lád vé del mét élvezô hét környezô te -
le pü lés egyik iz ra e li ta kö zös sé ge. Az
elsô zsi dók 1529-ben te le ped tek le
Kobersdorfban. A 19. szá zad kö ze -
pén mint egy hat száz hit test vé rünk
la kott a vá ros ká ban, szá muk 1938-
ban 172 fô volt, akik az Ansch luss
után el me ne kül tek. A ná cik a temp -
lom bel se jét fel dúl ták, de az épü let
túl él te a má so dik vi lág há bo rút. A
fel sza ba du lás után a ha tó sá gok visz -
 sza ad ták a kö zös ség nek, de val lá si
fel hasz ná lá sá ra nem ke rült sor. A
temetôt – me lyet a zsi dó kul tu rá lis
örök ség ala pít vány gon doz – a 19.
szá zad kö ze pén lé te sí tet ték, és mint -
egy 1200 sírkô ta lál ha tó ben ne.

Ku ba
David Prinstein, a Ku bai Zsi dó

Val lá si Kö zös sé gek Szö vet sé gé nek
al el nö ke nyi lat ko zott egy zsi dó hír -
por tál nak. El mond ta, hogy az 1200
hit test vé rünk több sé ge Ha van ná ban
la kik. A val lá si élet köz pont ja az
1955-ben ala pí tott Patronato kö zös -
sé gi ház, amely nek ré sze a Bét
Sálom zsi na gó ga is. A Covid-19 jár -
vány mi att hí ve ik kel a kap cso la tot
vir tu á li san tart ják. A hit köz sé gek ve -

ze té se a karantén-elôírások pon tos
be tar tá sát ja va sol ta. A szo ci á lis te vé -
keny ség nem szü ne tel, és a ne héz
hely zet el le né re igye kez nek min den -
kit el ér ni. A rá szo ru ló kat élel mi szer -
el lá tás ban ré sze sí tik. A di gi tá lis kap -
cso lat hoz több csa lád nak tech ni kai
esz kö zö ket biz to sí tot tak. A Patro-
natónak sa ját pa ti ká ja van, ahol a kö -
zös ség tag jai a szük sé ges gyógy sze -
re ket meg kap hat ják. Jelentôs tá mo -
ga tás ban ré sze sül nek a Jointtól és az
ame ri kai zsi dó szervezetektôl. Az al -
el nök meg je gyez te, hogy a hit köz sé -
gi vezetôk kö zött a nôk van nak több -

ség ben. David Prinstein sze rint a kö -
zös ség legfôbb vá gya, hogy Ku ba és
Iz ra el kö zött hely re áll ja nak a dip lo -
má ci ai kap cso la tok, ame lyek 1967-
ben sza kad tak meg.

Svéd or szág
A kö zel múlt ban meg vá lasz tott 36

éves Mattias Amster Stock holm
elsô, az or szág ban szü le tett rab bi ja.
Gyer mek ko rát Lundban és Gö te -
borg ban töl töt te, ahol részt vett a va -
sár na pi is ko lák elôadásain és a zsi dó
fi a ta lok nyá ri tá bo ro zá sán. Val lá si
ta nul má nya it nyolc évig egy iz ra e li
jesivában foly tat ta. Szü lei a
holokausztot túlélô, Ke let-Eu ró pá ból
ér ke zett be ván dor lók vol tak. Fe le sé -
ge, Esz ter ame ri kai szár ma zá sú, és
há rom gyer me kük van. Mint egy
4500 zsi dó él a svéd fôvárosban,
ahol há rom zsi na gó ga, egy kon zer -
va tív és két or to dox mû kö dik.
Amster el lát ja mind két or to dox
temp lom val lá si fel ada ta it. Nor má lis
hely zet ben a temp lo mok lá to ga tott -
sá ga 150-200 fô, de a ko ro na ví rus-
jár vány aka dá lyoz za a hit éle ti te vé -

keny sé gét. A rab bi a JTA zsi dó hír -
por tál nak adott nyi lat ko za tá ban
hang sú lyoz ta, hogy az or szág ban
növekvô an ti sze mi tiz mus ta pasz tal -
ha tó, és ras  szis ta tá ma dá sok is tör -
tén nek, ame lyek kel szem ben a biz -
ton sá gi in téz ke dé sek fo ko zá sá val
igye kez nek vé de kez ni. Az or szág nak
15.000 zsi dó la ko sa van.

Ko vács
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Mint egy 1200 sírkô ta lál ha tó a
kobersdorfi temetôben.

David Prinstein: a hit köz sé gi
vezetôk kö zött a nôk van nak 
több ség ben.

A kurkliai fa zsi na gó ga Povilas
Jurenas ter vei alap ján épült.

Mattias Amster rab bi lát ja el mind -
két or to dox zsi na gó ga val lá si fel -
ada ta it a fôvárosban.

Biden ta lál ko zó ja Golda Meirrel és
az a bi zo nyos tit kos iz ra e li „fegy ver”

Joe Biden és Golda Meir 

nyo masz tó nak ír ta le. Vé gül Meir
meg kér te Bident, hogy áll ja nak ös -
 sze egy fo tó ra.

Azt mond ta: Sze ná tor, na gyon
gond ter helt nek tûnsz – em lé ke zett
vis  sza Biden. Azt fe lel tem: Nos, is -
te nem, mi nisz ter el nök as  szony! – és

fe lé for dul tam. – Ijesztô a kép, amit
Ön le fest. Mi re ô: Ó, ne ag gódj.
Van egy tit kos fegy ve rünk az ara -
bok kal foly ta tott konf lik tu sunk ban:
lát ha tod, ne künk nincs ho va men -
nünk.

ujkelet.live
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Iz ra e li pi ló ták ha di fog ság ban
köny vet for dí ta nak

Az 1970-es évek ele jén tíz iz ra e li ka to na sínylôdött egy egyip to mi bör -
tön szûk cel lá já ban. J. R. R. Tolkien elsô köny ve azon ban né mi fényt ho -
zott a ha di fog ság sö tét nap ja i ba.

A hat na pos há bo rút követôen Iz ra el és Egyip tom még éve kig foly ta tott ál -
ló há bo rút a Szu e zi-csa tor na két ol da lán. A har cok so rán tíz iz ra e li ka to na ha -
di fog ság ba esett, ôket egy kis cel lá ban zsú fol ták ös  sze egy ka i rói bör tön ben.

A fo lya ma tos ki hall ga tá sok ba és vá lo ga tott kín zá sok ba be le fá sult fog lyok
éle té be ha tal mas vál to zást ho zott az a pakk, ame lyet az egyik pi ló ta ka pott
Ame ri ká ban élô testvérétôl. A cso mag ban J. R. R. Tolkien A hob bit cí mû
köny ve volt, amely nek fel ol va sá sá val kezd ték el a ra bok szó ra koz tat ni egy -
mást.

Mi vel nem mind egyik fo goly tu dott jól an go lul, így a négy pi ló ta –
Avinoam Kaldesz, Rami Harpaz, Menachem Eini és Jitzchak Fir – se gí -
tett ne kik a könyv meg ér té sé ben. Elôször csak egyes sza va kat és ki fe je zé se -
ket for dí tot tak le, de ha mar azon kap ták ma gu kat, na pon ta hos  szú órá kat töl -
te nek az zal, hogy az egész mû vet hé ber re ül tes sék át.

Ez a te vé keny ség si ke re sen ki zök ken tet te ôket a fog ság min den nap ja i ból. A
pi ló ták pá rok ban dol goz tak, egyi kük ol vas ta a szö ve get an go lul, és rög tön
for dí tot ta hé ber re úgy, ahogy ép pen si ke rült ne ki, míg a má si kuk ezt a for dí -
tást pró bál ta ar ra az iro dal mi szint re hoz ni, amely ben Tolkien is ír ta mû vét. 

A könyv ben lévô ver sek kel azon ban meg gyûlt a ba juk, és a töb bi ek se gít -
sé gét kér ték, hogy a rí mes so rok is el fo gad ha tó minôségûek le gye nek. Az
egész mun ka nagy já ból négy hó na pig tar tott, és a pi ló ták va ló szí nû leg nem is
gon dol tak ar ra, hogy for dí tá suk a cel lá ban ra bos ko dó tíz ka to nán túl na gyobb
kö zön ség hez is el jut hat. 

1973-ban azon ban ki tört a jom kippuri há bo rú, amely nek le zá rá sa kor több
száz ha di fog lyot cse rélt ki egy más sal Iz ra el és Egyip tom. Köz tük volt az a há -
rom éve egy ka i rói bör tön ben ra bos ko dó tíz iz ra e li ka to na is, akik egy igen

A bib li ai idôk csa tá i nak 
hely szí né re buk kan tak

Egy 3200 éves, egyip to mi épí té sû kánaánita erôdre buk kan tak a ré gé -
szek Iz ra el ben. Az idôszámításunk elôtti 12. szá zad ból szár ma zó ro mok
Jeruzsálemtôl het ven ki lo mé ter re ta lál ha tók.

Iz ra e li ré gé szek egy 3200 éves erôdöt fe dez tek fel, ame lyet az egyip to mi ak
és a kánaániták épít het tek, az iz ra e li ták ôsi el len sé gei a Bib li á ban.

Az épít mény azért épül he tett, hogy az újon nan ér ke zett filiszteusokat tá vol
tart sa a ré gi ó tól – ír ja az Origo.

Az Iz ra e li Ré gé sze ti Ha tó ság (IAA) sze rint a Galon-erôdnek el ne ve zett ka -
to nai struk tú ra az idôszámításunk elôtti 12. szá zad közepébôl szár ma zik, ami -
kor a bib li ai De bó ra prófétanô és Sám son él het tek. A ci ta del la így a ré gé szek
szá mí tá sa alap ján a Bí rák Köny vé nek idejébôl szár maz hat.

Ren ge teg nyug ta lan ság jár ta át ak ko ri ban a Ká na án föld je ként is mert ré gi -
ót, ame lyet az egyip to mi ak irá nyí tot tak – kö zöl ték az IAA ré gé szei, Saar
Ganor és Itamar Weissbein köz le mé nyük ben, amelyrôl a LiveScience szá -
molt be. – A zsi dók és a filiszteusok is sze ret ték vol na azon ban át ven ni a ha -
tal mat, ami mi att az egyip to mi ak kény te le nek vol tak erôdöt emel ni.

A 18 mé ter szé les és 18 mé ter hos  szú, négy zet ala kú erôd ma rad vá nyai, va -
la mint a szo bá i ban ta lált, egyip to mi stí lus ban ké szült ke rá mia tár gyak és ház -
tar tá si esz kö zök is fi gye lem re mél tó ak.

Az épü let négy sar ká ban rá adá sul egy kor tor nyok emel ked tek. A szak em -
be rek sze rint az erôd köz pont já ban táb la kö vek kel és emelkedô osz lo pok kal
ki ra kott ud var áll ha tott.

Nem meglepô, hogy az erôd épí té sé nek idôpontja az erôszakos te rü le ti vi -
ták zûr za va ros ide jé re tehetô, ami kor a kánaániták, az iz ra e li ták és a filisz-
teusok csa táz tak egy más sal – tet ték hoz zá a ré gé szek. – A galoni erôd pont a
filiszteus és az iz ra e li ta te rü le tek kö ze pén, stra té gi ai he lyen fe küdt, és a tor -
nyok ból a ka to nák kön  nyen szem mel tud ták tar ta ni a Jú de ai-sík ság fe lé ka -
nya ro dó utat is.

A tu dó sok sze rint úgy tû nik, hogy az erôdöt kánaánita vagy egyip to mi kí -
sér let ként épí tet ték, hogy meg bir kóz za nak az új geo po li ti kai hely zet tel.

Az épü le tet vé gül az egyip to mi ak hagy hat ták ma gá ra, va ló szí nû leg egy fi-
liszteus tá ma dást követôen.

Ahogy ar ra Talila Lifshitz, a Zsi dó Nem ze ti Alap dé li ré gi ó ja kö zös sé gi
osz tá lyá nak igaz ga tó ja rá mu ta tott, a galoni erôd fel fe de zé se „lenyûgözô be -
pil lan tást en ged az or szág tör té nel mé nek egy vi szony lag is me ret len idôsza-
kába”.

Kárpátinfo.net

Iz ra el üd vöz li a
3,3 mil li omo dik

be ván dor lót
Pnina Tamano-Sata be ván dor lá -

si mi nisz ter a rep té ren üd vö zöl te
az Uk raj ná ból char ter alijajárat-
tal Iz ra el be érkezô 240 be ván dor -
lót, kö zöt tük az ál lam ala pí tás óta a
3,3 mil li omo dik iz ra e li új olát,
Kar ina Oskovot.

Be ván dor lá si és in teg rá ci ós mi -
nisz ter ként meg tisz tel te tés szá mom -
ra, hogy a 3,3 mil li omo dik be ván -
dor lót üd vö zöl he tem az iz ra e li tár sa -
da lom egé szé nek eb ben a szim bo li -
kus idôszakában, együtt mind azok kal
az olimokkal, akik jelentôs mér ték -
ben hoz zá já rul nak Iz ra el Ál lam
fejlôdéséhez – tet te hoz zá Pnina
Tamano-Sata.

Az új olék há rom kü lön já rat tal ér -
kez tek Iz ra el be, ami új na pi re kor dot
je lent a ko ro na ví rus ki tö ré sé nek kez -
de te óta, és ily mó don csat la koz tak
ah hoz a ti zen egy ezer be ván dor ló ból
ál ló kü lön le ges cso port hoz, akik a
ko ro na ví rus-jár vány kö ze pet te dön -
töt tek úgy, hogy alijáznak.

A já ra to kat a Ke resz té nyek és Zsi -
dók Nem zet kö zi Kö zös sé ge (IFCJ) tá -
mo gat ta, amely a ko ro na ví rus-jár vány
egész ide je alatt szo ro san együtt mû -
kö dött a Zsi dó Ügy nök ség gel.

Az új be ván dor lók – kö zöt tük 52
gyer mek – az or szág 37 különbözô
vá ro sá ban fog nak lak ni.

Ez az iz gal mas nap an nak je le,
hogy is mét hely re áll az alija, és a
jövôben ar ra szá mí tunk, hogy már
2021-ben jelentôs nö ve ke dés
kezdôdik – nyi lat koz ta a rep té ren Jáel
Eckstein, az IFCJ el nö ke. Az olimok
ál dást és óri á si megerôsítést je len te -
nek az iz ra e li tár sa da lom és gaz da sá -

A mizrahi zsi dók – akik Észak-Af -
ri ká ból ván do rol tak a kö zel -ke le ti
or szá gok ba – ha gyo má nyo san egy
kü lön le ges hen na szer tar tás sal áld ják
meg az esküvô elôtt ál ló meny asz -
 szonyt és vôlegényt.

A legelsô is mert fel jegy zé sek a
hen ná ról már több mint öt ezer éve -
sek, és az óko ri Egyip tom ból szár -
maz nak.

An nak el le né re, hogy ko ráb ban a
hen na a meg kü lön böz te tés je le volt,
ma már büsz ke nem ze ti örök ség
mind azok nak, akik a mizrahi kö zös -
ség hez tar toz nak.

Noam Sienna zsi dó hennasza-
kértô sze rint a hen nát ha gyo má nyo -
san sok min den re hasz nál ják: né pi
gyógy szer ként különbözô bôr-
betegségekre, haj fes tés re, kö röm és
szö vet fes té sé re, va la mint ün ne pek
al kal má ból gyak ran fes tik fel ma -
guk ra a zsi dók.

A ce re mó nia
A hen na ce re mó nia fô cél ja, hogy a

meny as  szonyt és a vôlegényt meg -

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

A fel tárt épü let ma rad vá nyá ról ké szült lé gi fel vé tel
Fo tó: Emil Aladjem/IAA

áld ják jó sze ren csé vel, egész ség gel
és ter mé keny ség gel. A ri tu á lék azon -
ban kü lön böz het nek, függôen a csa -
lád et ni kai hátterétôl.

A je me ni zsi dók nál pél dá ul az a
szo kás, hogy az édes anyák és a
nagy ma mák friss to jás sal kö röz nek a
je gyes pár fe je fe lett, ez zel is
elôsegítve a ter mé keny jövôt. A
rossz el ûzé se ér de ké ben leg több ször
sadabot (gyógy nö vény) és né ha
hagy mát is tesz nek a meny as  szony
fe jé re.

A ma rok kói zsi dók nál a ha gyo -
mány sze rint a csa lád egyik tag ja –
akit ko ráb ban ért va la mi sze ren cse
az élet ben – fes ti fel az ün ne pi hen -
nát elôször a je gyes pár ke zé re, majd
ezt követôen a töb bi ro ko né ra is. A
késôbbiekben ke rül sor az aján dé ko -
zó ce re mó ni á ra, ahol az édes anyák
egy-egy ék szert ad nak a jövôbeni
uno ká juk szá má ra. A leg több ször ez
egy arany karkötô, amit to vább örö -
kí te nek a nem ze dé kek so rán.

Ami min den hen na ün nep ség ben
kö zös, az a tánc és a ze ne a csa lád

ga szá má ra, és büsz kék va gyunk ar ra,
hogy lehetôségünk van több ezer zsi -
dó részére az Iz ra el be va ló uta zás kö -
rül mé nye it biz to sí ta ni szer te a vi lá -
gon – tet te hoz zá Eckstein.

Az IFCJ ed dig több mint 2 mil li -
árd sékellel tá mo gat ta kö rül be lül
750 ezer új be ván dor ló Iz ra el be
utaz ta tá sát.

ujkelet.live

Fo tó: Mor Segal

A hob bit hé be rül az iz ra e li pi ló ták for dí tá sá ban

Hal lot tál már Iz ra el 
leg kü lön le ge sebb 

esküvôi ha gyo má nyá ról?

szülôföldjérôl, le gyen az Ma rok kó,
Je men, Irak vagy In dia.

Az öl tö zet
A legszembetûnôbb do log eze ken

az ün nep sé ge ken a meny as  szony öl -
tö ze te. A je me ni zsi dók nál a meny -
as  szony egy ha tal mas fej díszt (né pi
ne ve: tasbuklulu) vi sel, amely a fe je
fö lött tor nyo sul és csil log. Ezt az
esküvô so rán egy ki sebb fej dísz re, a
gargusra cse ré li. Kar ja és uj jai te le
van nak ék sze rek kel, egé szen a kö -
nyö ké ig. Ru há ját te kint ve pe dig dí -
szes kö penyt vi sel. Ezek az ün ne pi
öl tö zé kek oly kor 10 ki lo gram mot is
nyom hat nak, ami egyrészrôl a há zas -
ság ter hét szim bo li zál ja, másrészrôl
pe dig egy új kap cso lat szép sé gét.

A vôlegény ha gyo má nyo san min -
tá zott ka la pot és galabiját, az az egy
nagy kö penyt vi sel.

Israel in Hun ga ry – The Culture
Blog

el hasz nált an gol nyel vû köny vet és hét te le írt vas tag fü ze tet vit tek ha za ma -
guk kal a fog ság ból.

Négy év vel késôbb ki ad ták A hobbitot, ame lyet az iz ra e li légierô pi ló tái és
tár sa ik for dí tot tak le hé ber nyelv re. A könyv nek ezen kí vül még két má sik hé -
ber for dí tá sa is nap vi lá got lá tott, az elsô 1976-ban, egy év vel a pi ló ták vál to -
za tá nak meg je le né se elôtt, a má sik pe dig 2012-ben, az elsô film mo zik ba ke -
rü lé sé nek ide jén. 

Bár az utób bi kettô minôségében meg ha lad ja az amatôr for dí tók mun ká ját,
még is a mai na pig az Egyip tom ban ra bos ko dott pi ló ták for dí tá sa szá mít a leg -
nép sze rûbb nek Iz ra el ben.

Ki bic
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Heisler And rás bú csúz ta tó ja
Sik ló si Vil mos te me té sén

Sik ló si Vil mos nak, a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge
vezetôségi tag já nak ko por só ja mel lett ál lok, és olyat te szek, amit éle tem ben
még so ha: ha lott ba rá tom ra em lé kez ve gyász be szé det mon dok. A do log szá -
mom ra tel je sen szür re á lis, és va ló szí nû leg nem is tu dok meg bir kóz ni ve le.
Mert Vi li egész lé nye, Jutihoz, csa lád já hoz va ló ra gasz ko dá sa, a ba rá ti be -
szél ge té sek, a nagy du mák, a ke mény kár tya csa ták, a ter mé szet hez, az éte lek -
hez va ló vi szo nya, a mû vé sze tek tá mo ga tá sa, a kö rü löt te lévô vi lág kri ti zá lá -
sa és egy ben el fo ga dá sa mind az életszeretetérôl szólt, s nem a ha lál ról. Szer -
dán még be szél tem ve le a kór ház ban, csü tör tö kön még fel tud tam hív ni – de
már az in ten zív osz tá lyon vet te fel a mo bil ját, és gyen ge han gon tá jé koz ta tott,
hogy már job ban van, mert ka pott oxi gént. Pén tek reg gel az tán hív tak a ba rá -
tai, ne ke res sem, lélegeztetôgépen van, al ta tás ban. S a do log en  nyi ben ma -
radt. Szûk egy hét, és jött a mind an  nyi un kat meg rá zó hír, Juti te le fon ja, fe ke -
te lo bo gó a Síp ut cai épü let be já ra ta fe lett, internetes em lé ke zé sek és ûr a lel -
künk ben. 

Egy ki csiny, a tör té ne lem so rán szét vert zsi dó kö zös ség újrateremtôjeként,
a Za la eger sze gi Zsi dó Hit köz ség el nö ke ként bi zo nyí tot ta el kö te le zett sé gét.
Bi zo nyí tot ta, hogy vi lá gi em ber ként is le het iga zi zsi dó nak len ni, s ál szent be -
szé dek he lyett tet tek kel és a va ló ság ki mon dá sá val le het a kö zös sé ge
jövôjéért küz de ni. Igen, küz de ni, mert Vi li em lé ke ze tes köz éle ti sze rep lé sei
gyak ran ütöt ték ki má sok ban a biz to sí té kot, az igaz ság ki mon dá sa azon ban
min dig sa ját ja ma radt. Vé let le nül egy vezetôségi jegyzôkönyv akadt a ke zem -
be, és ab ban Vi li né hány mon da tá ra fi gyel tem fel: Nem kí vá nok töb bet, csak
egy sze rû en le ír ni a sa ját vé le mé nye met, amirôl ti úgy be szél tek, mint a vé le -
mé nyek üt köz te té se. Én le mer tem ír ni. Le het, hogy rossz, le het, hogy jó, nem
tu dom, de le mer tem ír ni.

Vi li ugyan is vé le mé nye vál la lá sá val sok szor bát rabb volt a töb bi ek nél. Le
mer te ír ni, ki mer te mon da ni, s meg mer te ten ni. A zsi dó temetôkkel kap cso -
lat ban is vál lal ta vé le mé nyét, me lye ket kü lö nö sen sa ját ré gi ó já ban elképesztô
ener gi á val tar tott rend ben. Nem a mainstream zsi dó el nö ki vé le ményt, ha nem
sa ját ját fo gal maz ta meg. Ôszintén, és ha kel lett, ke gyet le nül. Mi köz ben min -
dent meg tett a temetôk fenn ma ra dá sá ért, ki mer te mon da ni, hogy tör té nel mi
táv la tok ban nem mi, em be rek, ha nem a ter mé szet lesz az úr. Ez le he tett akár
az ô sze mé lyes is ten hi te.

S ki mer te mon da ni, hogy a holokausztban meg cson kí tott vagy szin te egé -
szé ben el pusz tí tott vi dé ki zsi dó kö zös sé gek ma ra dé ka i nak fel kell ké szül ni ük
a lát ha tó vég re, és sa ját fel ada ta ként is azt szab ta meg, mi nél több em lé ket,
vá ro si je let hagy ja nak ma guk után a fo gyat ko zó zsi dó kö zös sé gek tag jai.

Tud juk, a zsi dó ság tra dí ci ói sze rint a gyász mun ka, a ked ves ha lot ta ink el -
vesz té sé nek fel dol go zá sa, az em lé ke zés egy rend kí vül ki fi no mult rend szer -
ben, több ezer éves gya kor lat sze rint zaj lik. Még is, ahogy ha lad az idô elôre,
és egy re több kor tár sa mat kell utol só út já ra kí sér ni, el gon dol ko zik az em ber,
mi ma rad meg az utó kor nak. S azt hi szem, hos  szú tá von a sza vak. Igen, a sza -
vak, egy-egy mon dat lesz az, ami túl éli még a pusz tu ló kö ve ket is. Hagy ja tok
je le ket, mond ta Vi li, s ezt so ha nem fog juk el fe lej te ni. Ked ves Vi li! Em ber -
ként és ba rát ként tôled min dig óvó kri ti kát és sze re te tet kap tam. Hi á nyoz ni
fogsz.

Tisz telt gyá szo lók! Kí vá nom, lel je nek lel ki nyu gal mat mind azok, akik sze -
ret ték Sik ló si Vil most, s hoz zon bé két szá muk ra az, aki bé két te remt a ma gas -
sá gok ban, és mond juk mind nyá jan együtt: úgy le gyen, ámen.

Chorin Áron, Leopold Löw
köny ve nyo mán

Nem rég Ara don 300 éves év for -
du ló ját ün ne pel ték azon ha tó sá gi en -
ge dély ki adá sá nak, mely nek nyo -
mán két zsi dó csa lád le te le ped he tett
a vá ros ban. Ez al ka lom ból az ot ta ni
egye tem ki ad ta Leopold Löw sze ge -
di rab bi köny vét a nagy re for má tor,
Chorin Áron életérôl, mun kás sá gá -
ról és tö mér dek ba ja i ról... A mû ro -
mán és an gol for dí tás ban je lent meg,
ha va la kit ér de kel, szí ve sen köl csön -
adom, ér de kes ol vas mány, mely tük -
rö zi a zak la tá sok nak ki tett val lá sos
zsi dók éle tét a kor ban.

Kü lön fe je zet tag lal ja a szer tar tá si
ze nét, és ott egy el írás van, a for dí -
tó az inkantáció he lyett a cantilena
(ejsd kantilena) szót hasz nál ja, ami
ola szul dal la mot je lent. Így be szél
cantilenáról és dal lam ról... Ez csak
az in dí tó szik ra volt egy pár gon do -
lat kap csán, ami ré gen fog lal koz tat,
és amit át sze ret nék ad ni az ol va -
sók nak. Sze rin tem az inkantáció
azo kat az imá kat kísérô hanginfle-
xiókat je lö li, me lyek az or to dox
temp lo mok ban (Chorin ide jé ben ki -
har colt meg ne ve zés) hang za nak el.
Sok szor meg van je löl ve, hogy mi -
kor kel fel vagy alá csúsz nia a hang -
nak. Nincs ez zel sem mi baj, ez is
egy for má ja az exp res  szi vi tás nak,
ha bár még nem ze ne...

A ze ne meg je le né se he ves vi tá kat
vál tott ki, nem be szél ve a har mo ni -
ku san kí sért zenérôl, amit a kó rus
kép vi selt, ele in te ve gyes kó rus, utá -
na fér fi kó rus, amely négy szó lam ban
kí sér te az imát. Saj nos írá som ter mé -
sze te sen nem kö ve ti a hal achát, ki zá -
ró lag a ze nei és az em be ri ter mé szet -
hez fûzôdô meg jegy zé se ken ala pul.

A vál to zás egy sze rû ala po kon tör -
tént, sem mi „maj mo lá sa” nem volt a
ke resz tény szer tar tás nak, ki zá ró lag
az em be ri pszi ché nek ôsmegnyil-
vánulása, igé nye hív ta élet re. Tud ni
va ló, hogy mi szü le tés kor ér de kes
dol gok kal va gyunk el lát va. Az
egyik ilyen a han gok in to ná lá sá val
kap cso la tos, és év ez re des zûr za vart
vál tott ki a ze nei élet ben. Ezek
Püthagoraszig nyúl nak vis  sza, és a
ze nei ba rokk ide jé ben ol dód tak fel,
ami kor J. S. Bach meg ír ta a
Wohltemperiertes Klavier cí mû mû -
vét. Mirôl is van szó? Ne ve ze te sen
az a prob lé ma, hogy a mi belsô hal -
lá sunk nem egye zik meg a fi zi ka
tör vé nye i vel. Pél dá nak oká ért egy
rez gés (hang) dup lá ja egy ok táv
hang közt ké pez, de a belsô hal lá -
sunk ezt ha mis nak hall ja, még hoz zá
ala csony nak. Úgy szin tén a mes ter -
sé ges han go lás nál, amit tem pe rá lás -
nak ne ve zünk, egy kis terc vagy egy
nagy terc in ter val lum nem fog meg -
egyez ni a mi belsô hal lá sunk kal.

Mi kö ze minden nek a szer tar tás -
hoz? Na gyon sok, tud ni il lik a ze ne
ben nünk van, ez az em be ri élet igé -
nye, ezt fél re ten ni, el foj ta ni vé tek,
meg cson kít ja a pszi chi kai igé nyün -
ket. Ugyan ak kor az ima exp res  szi vi -
tá sa hi he tet len di men zi ó kat kap még
tar tal mi lag is! In nen már csak egy
ug rás a négy szó la mú, har mo ni kus
kí sé re tig. Ez is egy ben nünk lévô
igény.

Egy úri em ber Itá li á ban, aki fog lal -
ko zott a té má val, Giovanni Pierluigi
Sante da Palestrina, meg fo gal maz ta
azo kat a tör vé nye ket, ame lyek meg -
ha tá roz zák az ak kor dok és az ak -
kord lán co la tok mû kö dé sét. Eze ket
Sante nem ta lál ta ki, csu pán meg fi -

A költô-pap év for du ló ja
Kiss Ar nold, a rab bi, a szép sza vú

egy há zi szó nok, az író, költô és mû for -
dí tó 1869 no vem be ré ben szü le tett, ta -
valy 150 éve. Szü le té si év for du ló já ról
nem sok em lé ke zés tör tént, most van
ha lá lá nak 80 éve, idéz zük hát meg
alak ját!

Kár pát al ján szü le tett, de a gim ná zi u -
mot az ak kor még szín ma gyar
Nagybecskereken vé gez te, majd út ja
az Or szá gos Rabbiképzô In té zet be ve -
ze tett, a rabbiképesítés mel lett az ak -
ko ri gya kor lat sze rint a böl csész ka ri
dok to rá tust is meg sze rez ve. Zsol na és
Veszp rém után a 20. szá zad elsô évé -
ben lett a bu dai hit köz ség rab bi ja – ha -
lá lá ig. Az Öntôház ut cai, 1865-ben
épült szép temp lom ban hí res sé vál tak gyö nyö rû szó nok la tai, ezek nyom ta tás -
ban is ránk ma rad tak. Ima köny vei ma is nép sze rû ek, kü lö nö sen a nôk szá má -
ra írot tak, mint a Mirjam és a No é mi, de gon dolt a gyer me kek re is az Echod
cí mû ös  sze ál lí tás sal. Sa ját ver se it tö me gek ol vas ták, lí rá já ban bo rú és mo soly
ötvözôdött. Mû for dí tó ként ré gi hé ber és jid dis költôk mû ve it jut tat ta el az ek -
kor már in kább ma gya rul ol va só zsi dó kö zön ség hez, de ô mu tat ta be Morris
Rosenfeld köl te mé nye it is a Petôfi Tár sa ság ban. Pró zai mû vei a kor va ló di
zsi dó éle tét áb rá zol ják, az ál ta la jól is mert ala ko kat sa ját kör nye ze tük ben.
Mun ká it nem csak a zsi dó saj tó or gá num ok, mint a Múlt és Jövô, ha nem a
fôváros leg ked vel tebb na pi lap jai (Bu da pes ti Hír lap, Ma gyar Hír lap, Pes ti
Nap ló) és az in du ló szép iro dal mi fo lyó irat ok (A Hét, Új Idôk) is szí ve sen kö -
zöl ték.

Tu do má nyos te vé keny sé ge is jelentôs. Tag ja volt a Rabbiképzô In té zet
Vezérlôbizottságának, a Pro Pa lesz ti na Szö vet ség el nö ki ta ná csá nak, az Iz ra -
e li ta Ma gyar Iro dal mi Tár sa ság (IMIT) vá laszt má nyá nak, meg vá lasz tot ták a
Juda Hal évi Tár sa ság el nö ké nek. Hit éle ti és tu do má nyos cik kei he lyet kap tak
a fe le ke ze ti saj tó ban és ki ad vány ok ban.

Saj nos temp lo ma, az egy kor a ki rá lyi pa lo ta alatt lévô, de még a pes ti ol -
dal ról is jól lát ha tó Öntôház ut cai zsi na gó ga ma már nem lé te zik. Még az ost -
rom elôtt, 1943-ban le égett, és a há bo rú után nem épült új já.

Költô-papjának (ahogy a kor tár sak ne vez ték) sza va it, gon do la ta it írá sa i nak
be tûi ôrzik!

Ró bert Pé ter

Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti (te hát nem ál lan dó) tá mo ga tást

szo ci á li san rá szo ru ló be te gek az aláb bi ak hoz:
– Át la gos nál drá gább gyógy sze rek be szer zé se. Pél dá ul át la gos nál drá -

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

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

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

Az egy há zi zenérôl
gyel te, mi az, ami az em ber ré szé re
jól szól, és mi az, ami nem. Te hát új -
ból az em be ri pszi ché szólt köz be.
Az ol va só nak nem adok pél dá kat,
me lye ket ta lán nem is ér te ne meg,
elég az, hogy an  nyi ra tö ké le te sen fi -
gyel te meg és ön töt te tör vé nyek be
az össz han gi elôírásokat, hogy év -
szá zad ok után se na gyon ta lál tak
kor rek ci ós lehetôséget. Ter mé sze te -
sen Mo zart be ve ze tett egy pár hu za -
mos kvint lán co la tot, ami jól szól, na
meg R. Strauss a Tillben egy terc -
dup lá zást alap fo kon. En  nyi!

Mind eze ket azért ír tam le, hogy
fel hív jam a fi gyel met az em ber ze -
nei igé nye i re, ame lyek ben nünk
rejtôznek. Hogy a ke resz tény ség

fog lal ko zott ve le, an nak sem mi
jelentôsége nincs. Ez ki zá ró lag em -
be ri igény. Las san be to po gott a neo -
ló gi á ba az, ami ré gen szük ség sze rû
volt. És ide so rol nám az or go nát is,
mely tö ké le te sen meg fe lel a har mó -
ni ai igé nyek nek.

A gregoriánusztól Ar nold
Schönbergig

Fen tebb váz la to san pró bál tam
meg ér tet ni kötôdésünket a ze ne
iránt. Ezek na gyon fon tos dol gok,
me lye ket sok szor át ug ra nak úgy az
is ko lák, mint a kul tú ra ápo lói. Saj -
nos egy fél re ér tés foly tán a zsi dó li -
tur gia is el sik lott fe let te a neo ló gia
elôtt, és nem kö vet te csak kis mér -
ték ben az igényt utó lag.

Mi is tör tént év ez re de ken ke resz -
tül? A zsi dó szer tar tást az inkantá-
ció jel le mez te és jel lem zi ma is az
or to dox szer tar tá so kon. Amint már
le ír tam, ez több, mint a „szá raz” ol -
va sat, és ke ve sebb, mint a ze ne. Pár
év szá zad vá laszt el at tól a pil la nat -
tól, ami kor a ka to li kus egy ház át lép
egy aka dályt, így a VI. szá zad ban 
I. Ger gely pá pa ide jén fel ta lál ják a
ze ne írást, így meg nyí lik a ka pu a
ze ne rög zí té sé re. Ez a kez det le ges
írás na gyon ke ve set kel lett fejlôd-
jön, és ma is en nek a tö ké le te sí tett
vál to za tát hasz nál juk (négy vo nal
he lyett öt, hang ér té kek meg je lö lé se
stb.). A ka to li kus egy ház azon nal
rá jött a fon tos sá gá ra, el kezd ték
rög zí te ni az ún. gregoriánuszokat,
ame lyek ele in te han gok fel so ro lá -
sai vol tak, rit mi ka hang ér té kek hi á -
nyá ban nem volt, így han gok so ro -
lá sa egy han gon (ún. monódia), de

Chorin Áron

meg tör tént a nyi tás. In nen egy röp -
ke ug rás, és már is meg je len nek az
egy há zi és vi lá gi zeneszerzôk, fel -
len dül a vo ká lis és hang sze res
elôadás úgy a temp lo mok ban, mint
a vi lá gi élet ben.

A zsi dó szer tar tás ezekrôl, úgy
néz ki, tu do mást sem vett, pe dig zsi -
dó zeneszerzôk már a ba rokk kez de -
tén cso dás vi lá gi ze nét ír nak, fôleg
Itá li á ban, pl. Salamone di Rossi. A
halacha, mely ren ge teg til tás ból áll,
el ta szí tot ta a gon do la tát is a ze né nek
a zsi na gó gai szer tar tá so kon.

Chorin Áron ezen vál toz tat va el -
ment egy pon tig, en nek kö szön het -
jük a kán to ri ze nét, a kí sért kán to ri
ze nét, a szer tar tá so kon a kó rus je -

len lét ét és az or go nát mint kísérô
hang szert. Utó lag a kó rus fér fi kó -
rus sá ala kult különbözô szofisztikált
ma gya rá za tok kal, pe dig az em be ri
igényt a ve gyes kó rus elé gí ti ki mint
egy sé ges és ter mé sze tes hang zá sa a
négy szó lam nak. És itt új ból ma gya -
rá zat tal tar to zom. Fen teb bi so ra im -
ban a pszi chi kai em be ri szer ke zet
ma gá ban fog lal ja a han gok ma gas -
sá gát, na meg a sze lek tív össz han gi
be ál lí tott sá got. Ezek nek a sum má ja
a négy szó la mú ze ne, amely azon nal
meg je le nik a ke resz tény temp lo mi
ze né ben, sôt, hi he tet len gyor sa ság -
gal fejlôdik pár hu za mo san a temp lo -
mi-vi lá gi ze nei kul tú rá ban. Sem
hely, sem igény nincs itt ze ne tör té -
ne ti fel so ro lás ra, ezért csu pán meg -
ál la pí tom, hogy a zsi na gó gai ze ne
be fa gyott, sôt fog gal-kö röm mel ha -
da ko zott a meg úju lás el len. En nek
több oka van, az egyik a halacha
sze rin ti til tá sok, utá na ne szólj szám,
nem fáj fe jem, na meg a ze nei kul tú -
ra hi á nya sok felelôs rab bi ese té ben.
Sok idô fog el tel ni, amed dig egy új
Chorin Áron fel ve szi a har cot, vál -
lal va a kö vet kez mé nye ket.

De mit ke res itt Ar nold
Schönberg ne ve? A hu sza dik szá zad
ta lán leg na gyobb zeneszerzôjét és
ma te ma ti ku sát, aki kü lön ben zsi dó
volt, két nagy al ko tá sa, a Kol Nidré
és Mó zes és Áron cí mû ope rá ja
okán kell meg em lí te ni. Meg halt
anél kül, hogy meg ír hat ta vol na az
utol só fel vo nást, de Ko csis Zol tán
ezt meg tet te. Ott vol tam az ôsbemu-
tatón. Schönberg Bar tók kor tár sa
volt. Az egyik a ma te ma ti kai al go -
rit mu sok és a szé ria kény sze re alatt
cso dás új hang zá sok kal gaz da gí tot -
ta a vi lág egye te met, a má sik a mo-
dális ze ne csú csát jel ké pez te – ôk
ket ten ta lál koz nak hang zá sok ban!
Még is ér dek te len nek tart juk ezt! És
Ra vel Kadishát há nyan is mer jük, és
tud juk-e ér té kel ni? Vagy itt van a
Mah ler I. szim fó ni á já ba be csúsz ta -
tott óko ri ká non, a Frère Jacques,
moll hang zás ban, nagybôgôre ír va,
ami ijesztô zsi dó san szól ak kor,
ami kor a zeneszerzôt át té rés re
kényszerítették.

Itt pont ke rül írá som vé gé re. Saj -
nos kis em ber ként nem tu dok ten ni
egy nagy vál to zás ér de ké ben, amely
a val lá si hu má nu mot ál lí ta ná a köz -
pont ba e szem pont ból.

Freiman Pé ter
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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: 
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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

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.

Idôs sze mély gon do zá sát vál la lom.
06-20-229-9579.

NAP TÁR
De cem ber 4., pén tek Kiszlév 18. Gyer tya gyúj tás: 3.35
De cem ber 5., szom bat Kiszlév 19. Szom bat ki me ne te le: 4.45
De cem ber 10., csü tör tök Kiszlév 24. Chanukkai gyer tya gyúj tás
De cem ber 11., pén tek Kiszlév 25. Gyer tya gyúj tás: 3.34
De cem ber 12., szom bat Kiszlév 26. Szom bat ki me ne te le: 4.45

Új hold hir de tés
De cem ber 16., szer da Tévész 1. Új hold
(De cem ber 11-tôl 18-ig chanukka

Bú csú Benkô Lász ló tól
2009 ja nu ár já ban ke res tem meg

Benkô Lász lót az zal, hogy na gyon
szeretném meg nyer ni Ôt, hogy lép jen
fel az áp ri lis 19-i Élet Menetén Bu da -
pes ten.

Nagy ne he zen meg sze rez tem a te le -
fon szá mát, és fel hív tam. So ha elôtte
nem be szél tem ve le, nem ta lál koz tunk.
Il let ve én ve le több al ka lom mal is, hi -
szen nagy Ome ga-ra jon gó va gyok!

Be mu tat koz tam ne ki rö vi den, és vá -
zol tam, mi ért is ke re sem, er re Ô úgy
be szélt ve lem, mint ha több év ti ze des
ismerôsök len nénk. Egybôl igent mon -
dott, csak an  nyit kér de zett, mit játsz -
 szon, mi kor és hol le gyen, ez ne ki meg tisz tel te tés, hogy gon dol tunk rá.

És így is volt! Ami kor meg ér ke zett a tö meg a Jó zsef vá ro si pá lya ud var ra,
már ott to por gott a szín pad mel lett, és ami kor sor ke rült rá, fel ment, és va la -
mi hi he tet len ele gan ci á val, lazán és a ren dez vény hez mél tó an ját szot ta el
Ennio Morriconénak, a Sors ta lan ság cí mû film hez írt ze né jét.

Felemelô volt ezt a ze ne mû vet és Benkô Lász lót ott lát ni és hal la ni, azok -
tól a sín pár ok tól 15-20 mé ter re, ahol Raoul Wal len berg azon fá ra do zott, hogy
ár tat lan éle te ket ment sen még az utol só pil la nat ban, és én hi he tet len büsz ke
vol tam ar ra, hogy az Ome ga ala pí tó ját is az Élet Me ne te szín pa dá ra csá bí tot -
tam. Kö szö nöm, kö szön jük La ci!

Nyu godj bé ké ben, La ci!
Gor don Gá bor (Facebook)

Tud juk, mi lyen jó ha tás sal van
az em ber men tá lis egész sé gé re egy
hû sé ges négy lá bú társ sal va ló 
ôszinte ba rát ság. Ezekbôl a ta -
pasz ta la tok ból ala kult ki az ál lat -
as  szisz tált te rá pia, ami nagy se gít -
ség a lel ki ba jok le küz dé sé ben.

A ku ta tá sok egy ér tel mû en bi zo -
nyí tot ták, men  nyi hasz nos lel ki ho -
za dé ka van az em ber és a há zi ked -
ven ce kö zöt ti kö te lék nek, az ál la tok
te rá pi ás as  szisz tens ként va ló hasz ná -
la ta pe dig egy re nép sze rûbb az utób -
bi idôben. Ku tyá val, macs ká val vagy
más ál lat tal fog lal koz ni (akár rö vid,
akár hos  szú tá von) se gít sé get je lent -
het azok nak, akik szo ron gás sal, de -
pres  szi ó val vagy más tü ne tek kel
küz de nek – szá mol be a Har vard
Health Publishing.

Négy lá bú cso da dok tor ok
Dr. Hen ry Feldman, a Beth Israel

Deaconess Medical Cen ter ku ta tó or -
vo sa sze rint az ál la tok nem
elôítéletesek, és fel té tel nél kül tud -
nak sze ret ni. Ezért van, hogy a pá ci -
en sek sok kal kön  nyeb ben meg nyíl -
nak ve lük, és olyan kap cso la tot ala -
kí ta nak ki az ál la tok kal, ami lyen re
em ber tár sa ik kal kép te le nek len né -
nek. Az ál lat as  szisz tált te rá pia so rán
a be te gek meg ha tá ro zott idô-
közönként kö zös te vé keny sé gek ben
vesz nek részt egy bi zo nyos ku tyá val
vagy macs ká val. A te rá pia le het
egyé ni vagy cso por tos, és áll hat já -
ték ból, etetésbôl, si mo ga tás ból, vagy
akár csak an  nyi ból, hogy az ál lat és
ide ig le nes gaz dá ja egy más mel lett
ül dö gél egy ide ig.

A ku ta tók sze rint ami kor ál la tok -
kal fog lal ko zunk, emel ke dik az agy -
ban a sze re tet hor mon ként em le ge tett
oxitocin szint je, ez se gí ti a szeretet-
teli kötôdés ki ala ku lá sát, de ha son ló -
kép pen meg ug rik ilyen kor a bol dog -
ság hor mon nak ne ve zett szerotonin
szint je is – ezért van az, hogy az ál -
la tok si mo ga tá sa és dé del ge té se
nyug ta tó an hat ránk.

Bár az ál lat as  szisz tált te rá pia még
vi szony lag új ke le tû do log nak szá -
mít, és ezért ke vés át fo gó ku ta tás
szü le tett a té má ban, van nak bi zo nyí -
té kok ar ra, hogy a mód szer szá mos
lel ki prob lé ma ese té ben se gít het.
Ezek egyi ke az idôskori de pres  szió.
2013-ban egy idôsotthon demenciá-
val küzdô la kói ese té ben ta lál ták úgy
a ku ta tók, hogy azok, akik ti zen egy
hé ten ke resz tül ku tyás te rá pi á ban

Nem min den na pi fo tó ki ál lí tást
te kint he tett meg az érdeklôdô
Ipoly sá gon, a Menora Saag Artis
Ga lé ri á nak he lyet adó Bar tók té ri
zsi na gó gá ban. A tár la ton szereplô
fény ké pek a Szeredi Holokauszt-
múzeum tu laj do ná ban van nak,
ahon nan ed dig csak egy szer köl -
csö nöz ték ki, a Dunaszerdahelyi
Kor társ Ma gyar Ga lé ria szá má ra.
Hogy mi ként ke rül tek az Iz ra el -
ben élô José Andrés Lacko ki vé te -
les fel vé te lei egy ha tár men ti kis -
vá ros ba? A ka pocs a ki ál lí tás ku -
rá to ra, Ku tak Ad ri enn ke ra mi -
kus mû vész.

Ku tak Ad ri enn bár nem zsi dó szár -
ma zá sú, zsi dó mû vé szek kel együtt
mu tat hat ta meg al ko tá sa it 2019-ben
a Dunaszerdahelyi Zsi dó Fesz ti vá -
lon. Társ ki ál lí tói Ker tész Lici
Wosner kollázsmûvész, Omer Lôwy
Aliz festômûvész és José Andrés
Lacko fo tó mû vész vol tak. Ad ri enn -
re, aki az Ipoly ság Vá ros Pe csét je
Tár su lás képzômûvészeti ki ál lí tá so -
kért felelôs ku ra tó ri u má nak tag ja,
nagy ha tás sal vol tak a fo tó mû vész
ké pei, és az él ményt sze ret te vol na
meg osz ta ni szülôvárosa la kó i val is.
Az út nem volt kön  nyû. A Szeredi
Holokausztmúzeum a Szlo vák Nem -
ze ti Mú ze um ál tal fenn tar tott po zso -
nyi szék he lyû Zsi dó Kul tú ra Mú ze u -

Ipoly ság tól Mar Del Platáig és vis  sza

ma alá tar to zik. Így az en ge dé lyez te -
tés hos  sza dal mas volt.

A so ro za tos egyez te té sek al kal má -
val Ku tak Ad ri enn és José Andrés
Lacko ba rát sá got kö töt tek, en nek
köszönhetô, hogy a fil mes és fo tós
fo ko za to san meg nyílt, és me sélt élet -
út já ról, csa lád já ról, a múlt ról. Szü lei
1946-ban köl töz tek Ar gen tí ná ba,
José és test vé rei Mar del Platában
lát ták meg a nap vi lá got. A fo tó zást
tíz éves ko rá ban kezd te, de nem az zal
a cél lal, hogy pro fi le gyen. Fi a tal
éve it a pe rui Li má ban töl töt te, ahol
szo ci o ló gi át ta nult. Ma gyar or szág ra

egy ösz tön díj el nye ré se után ke rült,
1976 és 1979 kö zött a Szín ház- és
Film mû vé sze ti Fôiskolán ta nult,
adásrendezô sza kon. A fôiskola el -
vég zé se után több pro duk ci ó ban is
részt vett, töb bek kö zött ô ren dez te a
ma gyar–pe rui kop ro duk ci ó ban ké -
szült Nazca-titok cí mû do ku men -
tum fil met, és társrendezôje volt
Jancsó Mik lós Si va tag sze me cí mû
al ko tá sá nak is.

Eb ben az idôszakban lá to ga tott el
az ak kor még cseh szlo vá ki ai
Dunaszerdahelyre, ahon nan nagy -
szü lei szár maz tak. Az 1947-es szü le -
té sû fo tó mû vész nem ta pasz tal ta
meg a holokausztot, so ká ig nem is
tud ta, hogy a csa lád ja érin tett. Ma
úgy fo gal maz, szü lei – nyo masz tó
em lé ke i ket csep pek be zár va – tá vol
tar tot ták ma guk tól a múl tat, és ezek
a csep pek kezd tek las san át szi vá rog -
ni a je len be ott, nagy ap ja szülô-
házában, nagy báty ja, Kornfeld Fe -
renc el be szé lé se i nek nyo mán. Ek kor
kezd te meg uta zá sát egy olyan vi lág -
ba, amit szü lei sze ret tek vol na el fe -
lej te ni. Sa ját el mon dá sa sze rint zsi dó
té má jú ké pe it nem ké szí ti, in kább
hely ze te ket lát, és el lop ja a pil la na -
tot. Olyan tol vaj ô, aki a va ló ság ról
me sél. Mun kás sá gát már 1986-ban
el is mer ték, ami kor a Tel-avi vi Egye -
tem Di asz pó ra Mú ze u má ban (Beit

José Andrés Lacko

José Andrés Lacko fel vé te le
Egy re in kább fel is mer jük az ál la tok
te rá pi ás ere jét

Fo tó: Pavel Rodimov / 
Getty Images Hun ga ry

Hatfucot) meg ren de zett A zsi dó
életrôl a vi lág ban té má jú nem zet kö -
zi fo tó ver se nyen a szak mai zsû ri 
dí ja zott ja lett.

Scheiber Sán dor már ko ráb ban fel -
fi gyelt a dunaszerdahelyi és kör -
nyék be li zsi dó temetôkrôl, ro mos
zsi na gó gák ról, an ti sze mi ta fel irat ok -
ról ké szült fo tók ra, és ô ve tet te fel
José Andrésnak, hogy fény ké pe ken
do ku men tál ja a ma gyar or szá gi cso -
da rab bik sír em lé ke it. A zsi dó em lé -
ke ze tet be mu ta tó elsô ki ál lí tá sá nak
az Or szá gos Rabbiképzô In té zet (ma
Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye -
tem) adott ott hont 1985-ben. Ek kor
még a kom mu niz mus ide o ló gi á ja
ural ko dott az or szág ban, és a po li ti -
kai ve ze tés igye ke zett hát tér be szo rí -
ta ni a zsi dó iden ti tást. José kül de té -
sé nek érez te, hogy fel ku tas sa az el -
ha nya golt temetôket és ösz tö nöz ze a
múlt nak há tat for dí tó és fe lej te ni
aka ró ma rok nyi kö zös sé ge ket em lé -
ke ik ápo lá sá ra.

Érez te, hogy Ma gyar or szág egy
sza ba dabb éle tet biz to sí tó vi lág fe lé
tart, és az új ge ne rá ció csak ar ra tud
majd vis  sza te kin te ni, amit a je len ben
megôriznek. Scheiber pro fes  szor tá -

mo gat ta és ve zet te a meg kez dett úton,
ne ki kö szön he ti töb bek kö zött, hogy
két szer is el nyer te az Egye sült Ál la -
mok ban lét re ho zott Zsi dó Kul tú -
ra Ala pít vány (The Memorial
Foundation for Jewish Culture) ösz -
tön dí ját. José Andrés Lacko meg há -
lál ta: ke zé ben egy fényképezôgéppel
sor ra lá to gat ta a ma gyar lak ta vá ro so -
kat és fal va kat, ke res ve az élô és
eltûnô em lé ke ket. Ku tak Ad ri en n-nek
kül dött le ve lé ben így ír errôl: „Azok
az em be rek, akik kel ta lál koz tam, el -
kezd tek me sél ni a közös-ségükrôl. El -
ha gyott temetôk, em lék mû vek min -
de nütt. En  nyi em lék mû? – mond tam.
Hát mi tör tént itt 1944-ben?”

Ar ról, hogy a holokauszt szûk csa -
lá di kö rét is tra gi ku san érin tet te,
csak 1987-ben szer zett tu do mást
nagy nén je levelébôl. Édes ap ja
nôvére ek kor ír ta meg, hogy nagy pa -
pá já nak nem csak a José ál tal is mert
két fi vé re volt – a holokausztban
négy nôvérét ve szí tet te el, Esz tert,
Ró zsát, Ma til dot és Fridát. Négy,
szá má ra ad dig is me ret len név, újabb
víz csep pek...

2016-ban ju tott tu do má sá ra, hogy
a szlo vá ki ai Sze re den egy új
holokausztmúzeum nyi tot ta meg ka -
pu it. Szak mai kí ván csi ság tól hajt va
lá to gat ta meg az em lék he lyet. A mú -
ze um igaz ga tó ja, Mar tin Kor cok et -
nog rá fus nagy ha tás sal volt rá, kö zös
érdeklôdésük a zsi dó em lé kek
megôrzése iránt ba rá tok ká ko vá csol -
ta a két em bert. José így ta lált mél tó
he lyet félt ve ôrzött fo tó gyûj te mé -
nyé nek.

Em lé ke zés – ez a most már Ipoly -
sá gon is be mu ta tott tár lat cí me. Em -
lé ke zés a nôvérekre, a so sem lá tott
ro ko nok ra és az is me ret le nek re, akik
szin tén ál do za tai let tek egy szél-
sôséges ide o ló gi á nak. A fo tók egy -
szer re mu tat ják be a tra di ci o ná lis és
a mo dern meg em lé ke zé si for má kat.
A re a lisz ti kus áb rá zo lás gyak ran
sok ko ló, de a ké pek re adott re ak ci ók
csak eme lik azok mû vé szi ér té két.
Egy fo tó mû vész ak kor hi te les, ha
fel vé te lei gon do la to kat éb resz te nek,
kér dé se ket vet nek fel ben nünk. José
Andrés Lacko al ko tá sai min den ki re
más képp hat nak, de – no ha nem bí -
runk te le pa ti kus ké pes sé gek kel –
biz to sak le he tünk ben ne, hogy a leg -
gyak rab ban felmerülô kér dé sek a
Hogy en ged het tük? és a Mi ért nem
ta nu lunk a tör té ne lem hi bá i ból?

Kapusta Krisztina/Szombat

Így gyó gyít ják lel kün ket az ál la tok

vet tek részt, a vé gé re jó val ke vés bé
mu tat ták a de pres  szió je le it, mint
azok a tár sa ik, akik csak em be ri se -
gít sé get kap tak.

Ha son ló a hely zet a sú lyos be teg -
sé gen át esett vagy ke ze lés alatt ál ló
sze mé lyek ese té ben is. 2015-ben egy
on ko ló gus szak em be rek ál tal ké szí -
tett ta nul mány úgy ta lál ta, hogy na pi
15-20 perc nyi te rá pi ás fog lal ko zás
ku tyák kal jelentôsen csök ken ti a rák -
be te gek ke mo te rá pi ás ke ze lés alat ti
fé lel mét és szo ron gá sa it. Az ál la tok
emel lett ér zel mi tá maszt nyújt hat nak
pél dá ul sze ret te ink el vesz té sét
követôen, kü lö nö sen idôsebb kor -
ban, ami kor fo ko za to san el ma gá nyo -
so dunk, és tes ti-szel le mi egész sé -
günk is rom lik.

Jobb ve lük az élet
Bár az or vo sok leg gyak rab ban

kiegészítô te rá pi a ként ja va sol ják az
ál lat asz  szisz tált fog lal ko zá so kat
különbözô lel ki és tes ti be teg sé gek
ese tén, az ál la tok köz ér zet re és
egész ség re gya ko rolt po zi tív ha tá sa a
min den nap ok ban ugyan úgy megfi-
gyelhetô. A legkézenfekvôbb te rá pi -
ás meg ol dás a sa ját kis ál lat tar tá sa.
Mi vel egy ku tya, macs ka vagy más
há zi ked venc fo lya ma tos gon dos ko -
dást igé nyel, ga ran tált, hogy a gaz di
szel le mi leg ak tív ma rad.

Ha vi szont úgy gon do lod, hogy
egy sa ját kis ál lat túl nagy felelôsség,
bár mi kor je lent kez hetsz ál la tos te rá -
pi ás fog lal ko zás ra egy eh hez kap cso -
ló dó szer ve zet nél, vagy ön kén tes -
ként be se gít hetsz egy ál lat men hely
vagy egy lo var da la kó it gon doz ni.
Sôt, ismerôseid és a ba rá ta id biz to -
san örül né nek, ha idônként gon dos -
kod nál a kedvenceikrôl.

Dí vány
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Le ve lek
Va la me lyik éj jel megrendítô és fur csa ál mom volt. Most le írom

Önök nek, re mé lem, a ka ran tén ide jé be az el ol va sá sa is be le fér.
Elôrebocsátom, va la ki nek csak egy „idôs nyugger” nyug ta lan éj sza -

ká já nak kór ké pe lesz, akad nyil ván olyan is, aki ben ka tar ti kus ér zést
kelt, de nem bá nom, ha akad nak olya nok is, akik ki ne vet nek. Egyéb -
ként az álom fej tés re egy egész ipar ág sza ko so dott év szá zad ok óta, és
amíg az em be ri bu ta ság ve lünk lesz – már pe dig most re ne szán szát 
éli –, ebbôl is meg le het él ni. Egyéb ként az agyturkászok úgy tart ják,
hogy konk rét je le ne te ket ak kor ál mo dik az em ber, ha erôs emo ci o ná lis
él mé nye volt a je len ben vagy a múlt ban, és az ös  sze pá ro sul az agy ban
kép ze let be li ké pek kel, kép zet tár sí tás ok kal, és per sze be le ját sza nak a
ke mi ká li ák is, ami ket az em ber es te be vesz gyógy szer gya nánt.

Ál mom ban tisz tán lát tam ön ma ga mat, amint reg ge li órá ban ülök
meg szo kott szé ke men az ab lak alatt, és mon dom az imá mat. Is ten és a
rab bim bo csás sa meg, de ez már év ti ze dek óta szerv ült ru tin, így köz -
ben nézelôdöm a csu kott ab la kon át ker tünk re. Ab la kom alatt áll egy
nagy öreg dió fa. Több ször an  nyi idôs le het, mint én, és ilyen kor a ter -
mé szet rend je sze rint hul lajt ja le ve le it. Imám alatt lát tam, ahogy egye -
sé vel vál nak le az el sár gult nagy le ve lek, és meg döb be né sem re elôször
az ab la kom fe lé száll tak, és mind egyi ken raj ta volt egy kép. Nem akár -
mi lyen kép: sze ret te i mé. Mind egyi kük nek moz gott a szá ja, kér de zett
va la mit, amit csu pán száj moz gá suk ról tud tam le ol vas ni, de vá la szol ni
már nem volt idô, mert le hul lot tak. Elsôként ál dott em lé kû édes anyám,
Zsazsa ké pe je lent meg, és kön  nyek közt an  nyit kér de zett: mi ért szen -
ved tem an  nyit? A következô le vé len apám, Kál mán egyet len megôrzött
ké pe lát szott, fog or vo si fe hér kö pe nyé ben volt, és azt kér dez te hull tá -
ban: mi ért nem tud tam még egy na pot vár ni, hogy át tör jék a fron tot az
oro szok?

A következô hul ló le vé len Ausch witz ban már tír ha lált halt nagy né -
ném, édes anyám nôvére, Ibo lya kér dez te az ab la kon át: Mi ért szed ték
el a csecsemômet és küld tek a don ga lá bam mi att gáz ba? Ek kor már az
álom kép ben ke zem ben az ima könyv vel fel áll tam, és erôlködtem, hogy
vá la szol jak va la mit, ami ter mé sze te sen nem si ke rült. Jött a következô
le vél, raj ta anyám legidôsebb nôvérével, Pi ri vel, aki szín há zi sú gó volt.
Cak kos ra rú zso zott szá já ról le ol vas tam, azt kér di: Ga bi kám, nem ké -
red a fel nem hasz nált ebéd je gye i met? Ek kor már an  nyi ra zo kog tam,
hogy er re fel is éb red tem. Van álom, amit az em ber saj nál ab ba hagy ni,
és van, amelyikbôl ve rej ték kel sza ba dul na.

Ez után éb re dé sem kor rá jöt tem, hogy ál mom ban va ló ban sír tam.
Kö vet ke zett a tény le ges reg ge li ima, majd a több év ti ze des ru tin, tisz -
tál ko dás, reg ge li, és fe le sé gem un szo lá sá ra a kötelezô 20 per ces sé ta.
Utunk a há zunk nak azon az ol da lán vitt, ahol a dió fa is áll. Mind a jár -
dán, mind a ko csi úton ha lom ban állt a ned ves le vél, és köz mun ká sok
vi lá gí tó mel lény ben küsz köd tek a ha lom ba söp ré sé vel. Mi kor mel lé jük
ér tünk, az egyik, aki elôtt na gyon nagy ku pac tor nyo sult, egyet len le -
vél lel küsz kö dött, és meg lát va min ket, ne kem tré fá san oda szólt: néz ze
meg, jó em ber! En nek a sok sze mét nek már rég ko csin ké ne len ni, de ez
az egy szál nem akar ja az iga zat.

Úgy fog tam ma gam vis  sza, hogy ne vá la szol jak ne ki an  nyit: tu dom,
a szín há zi sú gó nagy né ném egész éle té ben ellenkezô tí pus volt...

Ha zánk egyik leg pa ti ná sabb,
leg ered mé nye sebb, nem zet kö zi
szin ten is szá mon tar tott sport -
egye sü le te, a Fe renc vá ro si Tor na
Club (FTC) – kö vet ve a Chelsea és
a Dortmund pél dá ját – csat la ko -
zott a Nem zet kö zi Holokauszt Em -
lé ke zé si Szö vet ség (IHRA) an ti sze -
mi tiz mus el le ni nem zet kö zi kam -
pá nyá hoz.

A har minc há rom or szág kor má nya
ál tal mû köd te tett nem zet kö zi szer ve -
zet fô fel ada ta a holokauszt em lé ke -
ze té nek fenn tar tá sa és az an ti sze mi -
tiz mus el le ni fel lé pés. E cél ból 2016-
ban ki dol goz tak és a tag or szág ok
kor má nyai szá má ra el fo ga dás ra
aján lot tak egy úgy ne ve zett an ti sze -
mi tiz mus-de fi ní ci ót, amely rész le te -
sen tag lal ja, mi tekinthetô zsi dók el -
len irá nyu ló gyû lö let nek. A ma gyar
kor mány 2019 feb ru ár já ban fo gad ta
el és hir det te ki ezt, most pe dig a leg -
ran go sabb eu ró pai fut ball-li gá ban
szereplô FTC is dek la rál ta, hogy ma -
gá é vá te szi a do ku men tum ban fog -
lalt el ve ket.

Heisler And rás, a Mazsihisz el nö -
ke le vél ben kö szön te meg az FTC el -
nö ké nek, Kubatov Gá bor nak a bá -
tor és pél da ér té kû lé pést.

Vizs ga Heller To mi val
Fôiskolára jár tam Bu da pes ten. Tél volt, és

Bu da pest re kel lett ér nem reg gel 8 órá ra
Debrecenbôl egy vizs ga mi att. Volt egy ju go -
szláv kis ko csim, egy Zas ta va. Ôfelsége Zas -
ta va si mán fel ment Bu da pest re, de nem min -
dig tu dott vis  sza jön ni Deb re cen be. Sze ret te a
fôvárost. Min dig el gyen gült örö mé ben, ha
meg lát ta a Lánc hi dat. A pes ti szer viz ben ott -
hon érez te ma gát. A Zas ta va egy jó Fi at-
konst ruk ció volt, csak az al kat ré szek vol tak
gyen gék, tar tot ták a szo ci a lis ta tá bor él mun -
kás minôségét. Kü lö nö sen a Hardy-tárcsa ne -
ve ze tû bi gyó volt szem te len. Be for dul ni be -
for dult a ka nyar ban a ko csi, de a Hardy ne vû
kis ör dög ki for dul ni már nem en ged te. Szó val
iz gal mas volt ve le az élet.

Ez zel a Zas ta vá val ké szül tem Pest re. Elôzô
nap ta lál koz tam Heller To mi ba rá tom mal, aki -
nek me sél tem, hogy megy a ha sam, mert más -
nap vizs gá zom. Er re To mi azt mond ta, hogy
szí ve sen fel jön ve lem.

– De To mi kám, én reg gel fél öt kor in du lok,
hogy köl te lek fel?

– Hogy hogy hogy? Én le sem fek szem ad -
dig! Fél öt kor ve gyél fel az Arany bi ka Grill -
bár be já ra tá nál.

Pon to san ott vol tam, To mi is, kis sé meg gyö -
tör ten. Vé gig alud ta az utat, így hát nem so kat
szó ra koz ta tott út köz ben.

Meg ér kez tünk, ja nu ár volt, hív tam, hogy
jöj jön be ve lem, mert hi deg lesz a ko csi ban
vá ra koz ni. A fôiskola fo lyo sói jég hi de gek
vol tak, csak azo kat a ter me ket fû töt ték, ahol
vizs gáz ta tás folyt.

Mielôtt megkezdôdött a vizs ga, meg kér tem
Grósz Dá vid ta nár urat:

– Ta nár úr, egy ba rá tommal jöttünk ko csi -

val, na gyon hi deg van a fo lyo són, be ül het ne
há tul ra a te rem be?

– Ki ez az em ber? 
– Heller Ta más szí nész.
– Ô is egy Heller?
Mi re én:
– Echte.
– Ak kor be ül het.
Meg kap tam a té te le ket, dol go zom ki, csi kar

a ha sam, zab szem sem fér a fe ne kem be, ne -
hogy meg húz zon. Nincs ked vem még egy szer
té len utaz ni. Né ha fel néz tem, és lát tam, hogy
új ság ja mö gül ki-ki kandítva na gyo kat mo so -
lyog a ta nár úr. En gem szó lí tott elsôként.
Ahogy ki ér tem a ka ted rá hoz, lát tam, hogy To -
mi kar já ra dôlve al szik, idônként mo tyog, és a
nyál szép csen de sen foly do gál aj kai szé lén.

Na es sünk túl raj ta, mond ta a ta nár úr, és én
mint egy jó stré ber, min dent el mond tam, amit
tud tam, akár oda tar to zott, akár nem.

Hát ed dig ez kettôs, Fe hér! Megy a hár -
masért?

Gon dol tam ma gam ban, de hogy me gyek,
elég, ha a ha sam megy az idegességtôl.

De ezt mond tam: Ta nár úr, elég, hogy gör -
bül. Le kell fek tet nem a ba rá to mat, na gyon ál -
mos, fel lé pé se volt az éj sza ka, és azt gya ní -
tom a sza gá ról, hogy szom jas is volt.

Hát ak kor ma rad a kettôs, Fe hér. Vi gye in -
nen a ba rát ját, ne is lás sam ma gu kat. Mert
alud ni az ágy ban kell, a fôiskola nem szál lo -
da. A te rem nem szín pad, ne itt lép jen fel. Na,
lép je nek le!

Is mer ke dés Grósz ta nár 
úr ral

Tisz te le tem, em be rek! Én fo gom ta ní ta ni az
elekt ro ni kát. Dr. Grósz Dá vid va gyok, fi zi -
kus. Ná lam nem csak ta nul ni kell, ha nem tud -

Ha lett vol na Zoom 2000 év vel ezelôtt is

Fra di: egy csa lád va gyunk

A Fra di sztár fo cis tá ja, Tokmac Nguen üze ni egy vi de ó ban: egy csa lád
va gyunk

A Fra di fér fi lab da rú gó csa pa tá nak ki vá ló sá gát, Tokmac Nguent kö vet ve a
klub több spor to ló já val is ta lál ko zunk, különbözô hely szí ne ken és más kör -
nye zet ben, ez zel is erôsítve, hogy a Fe renc vá ros nál min den ki össze tar to zik,
nem szá mít, hon nan jött, vagy hogy min ment ke resz tül.

Tisz telt El nök Úr!
Öröm mel vet tem hí rét, hogy a

Fe renc vá ro si Tor na Club (FTC)
csat la ko zott a Nem zet kö zi Holo-
kauszt Em lé ke zé si Szö vet ség
(IHRA) an ti sze mi tiz mus el le ni
nem zet kö zi kam pá nyá hoz és dek -
la rál ta, hogy el fo gad ja az an ti sze -
mi tiz mus-de fi ní ci ó já ban fog lalt el -
ve ket. Az FTC min dig fon tos sze -
re pet ját szott a ma gyar sport élet -
ben, ami jelentôs felelôsséggel jár. 

Ami kor én még di ák vol tam
Egy majd nem tel je sen igaz tör té net a megszépítô múlt idôbôl

A Fe renc vá ros történetébôl
szám ta lan nagy sze rû sport em bert
is me rünk, köz tük azt a Tóth Po tya
Ist vánt, aki a má so dik vi lág há bo rú
alatt részt vett a nem ze ti el len ál lá -
si moz ga lom ban, tár sa i val ül dö -
zött zsi dó kat men tett, majd ma ga
is már tír ha lált halt.

Mind an  nyi an tud juk, a 90-es
évektôl nagy utat tett meg az FTC
a Mazsihisszel és a Zsi dó Vi lág -
kong res  szus sal (WJC) kö zö sen
szer ve zett em lé ke zé sig Tóth Po tyá -
ról a Maccabi Tel-Aviv el le ni lab -
da rú gó Eu ró pa Liga-selejtezô
mérkôzés elôtt. Az Üllôi úti meg -
em lé ke zés je lez te, hogy lé tez nek
kö zös ér té ke ink, ame lyek ös  sze -
köt nek ben nün ket, le gyen szó
sport ról vagy tár sa dal mi felelôs-
ségvállalásról.

Pél da ér té kû nek tar tom azt a
nyi tott sá got és el kö te le zett sé get az
in to le ran cia el le ni köz de lem ben,
amit az el múlt évek ben ta pasz tal -
hat tunk az FTC ve ze té se részérôl.
Kö szö net il le ti ezért az egész Fra -
di-csa lá dot, a klub ve ze tést.

Üd vöz let tel:
Heisler And rás

el nök

ni is. Ál ta lá ban két jegy van ná lam, a kettôs és
a né gyes. Ha va la ki nek a tu dá sa el éri a ket-
tôst, ah hoz már majd nem an  nyit kell tud ni,
mint az ötös höz. Eset leg ha va la ki na gyon
szim pa ti kus, és tud egy olyan vic cet, amit én
nem is me rek, az le het hár mas. Ám ha ócs ka a
vicc, ak kor ke gyet le nül meg buk ta tom. Aki
töb bet tud, mint én, az eset leg kap hat job bat,
mint né gyes, de ilyen még nem volt. Leg -
utóbb Neu mann Já nos is há rom ne gye det ka -
pott tôlem. Ki is ment Ame ri ká ba.

Na, em be rek, lás suk, mit tud nak, felmérô
dol go zat kö vet ke zik. Min den ki ír ja fel a ne -
vét, test ma gas sá gát, test sú lyát, szü le té si évét,
mi a ked venc éte le. És ah hoz, hogy a kettôst
el ér jék, plusz 10 fel ada tot meg kell ol da ni uk,
10 perc alatt. Ma jó szí vû va gyok, mert 1 per -
cet adok 1 fel adat ra.

Ez után érez tem, hogy kell egy szal ma szál,
ami be be le ka pasz kod ha tok, ami se gít a ful -
dok ló nak, hogy túl él je ezt az évet. Szü net ben
oda ol da log tam a fo lyo són áll do gá ló Grósz ta -
nár úr hoz:

– Ta nár úr, za var ha tom? Nincs vé let le nül
ro kon sá ga Haj dú szo bosz lón?

Mi re ô meg lep ve:
– De van, egy tá vo li, Grósz Maricáék.
– Ta nár úr, ne kik volt tejvendéglôjük a

Fürdô mel lett.
Ô rám né zett, egy da ra big hall ga tott, majd

meg szó lalt:
– Hogy hív nak?
– Fe hér Ta más.
– És azelôtt?
– Weisz.
– Rád van ír va. De a dol go za tod ban W, watt

he lyett V-t, vol tot ír tál. Dup la W he lyett
szimp la V-t. Ha ez még egy szer meg tör té nik,
te is csak Volt-ál fôiskolás.

– De ta nár úr, én csak ma gya ro sí tot tam. A
dup la W olyan né me tes, a szimp la V még is -
csak job ban hang zik: nem W, ha nem V.

El mo so lyo dott, és csak an  nyit mon dott: ak -
kor né gyes. Vér sze met kap tam.

– Ta nár úr, még egy pil la nat ra za var nám.
Van egy szto rim, me he tek az ötö sért.

– Vi gyáz zon, Fe hér, ha is me rem, négyesbôl
kettôs lesz. Mond ja hát!

– 1948-ban Grün bá csi, a bá do gos az új pes -
ti zsi dó hit köz ség al el nö ke volt, s amit ke ve -
sen tud tak, Rá ko si elv társ má sod-uno ka test -
vé re. Be ké redz ke dett Rá ko si hoz, aki az iro dá -
já ban fo gad ta.

– Ma tyi kám, biz tos em lék szel a gye rek ko -
runk ra. Min dig az zal cuk kol tál: Tetôn van,
zöld és fü tyül? És most itt van sze mé lye sen a
meg fej tés: Grün bá csi, a bá do gos. Gye rek ko -
runk ban együtt ün ne pel tük a peszáchot, a hús -
vé tot. Elôbb volt a széder, utá na a lo csol ko -
dás. Most en nek a pi ci ma rad vány hit köz ség -
nek az al el nö ke va gyok, jön a szédereste, amit
a tra dí ció sze rint kö zö sen tar tunk. Min den ki -
nek 4 PO HÁR BORT kell meg in nia HÁT RA -
DÛL VE A TÓ RA sze rint. Nincs egy csepp
bo runk sem ün nep es té re. Nem utal nál ki ne -
künk egy pár pa lac kot? Csak így tud nánk be -
tar ta ni, amit a TÓ RA elôír ne künk.

– Tud hat nád, Grün elv társ, hogy ná lunk már
nem a TÓ RA szá mít, ha nem a DIKTATÓRA,
és KÜ LÖN BEN SE DÛL JÖN HÁT RA SEN -
KI NYU GOD TAN EB BEN AZ OR SZÁG -
BAN. Sza bad ság, Grün elv társ! Le járt a ti
idôtök, Grün elv társ! És ne fe lejtsd, Grün elv -
társ, DIKTATÓRA!

Más nap délelôtt cso mag ér ke zett az új pes ti
hit köz ség hez, 10 üveg kó ser bor volt ben ne. A
fel adó hoz csak en  nyi volt ír va: DIKTA-
TÓRA!

Grósz ta nár úr el gon dol ko dott, majd hal kan
csak en  nyit mon dott:

– Jól van, Fe hér, ötös!
Majd ki ug rot tam a bôrömbôl, mert ez volt

az egyet len ötö söm az öt év alatt a fôiskolán.
Há la Grünnek!

Ahasvírus
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