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

76. évf. 18. szám 2021. ok tó ber 1.
Tisri 25. 5782 Or bán Vik tor új évi üd vöz le te

Le vél ben kö szön töt te Or bán
Vik tor mi nisz ter el nök Heisler And -
rást, a Mazsihisz el nö két, a ma -
gyar or szá gi zsi dó kö zös sé get és a
ha zai zsi dó szer ve ze tek vezetôit az
5782. zsi na gó gai új esztendô be kö -
szön te al kal má ból.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Zsi -
dó Hon fi tár sa im!

A te rem tett vi lág rend je sze rint a
sö tét sé get fel vált ja a vi lá gos ság, a
nagy esôzéseket nap sü tés kö ve ti, a
ke se rûbb na pok után pe dig min dig
éde sek jön nek.

Olyan évtôl bú csú zunk most,
amely bi zony so kat adott bal jós fel-
legekbôl és saj nos keserûségbôl is,
ezért bí zom ben ne, hogy a sófár
hang ja idén egy több örö möt adó
idôszak kez de tét jel zi.

A zsi dó új év al kal má ból ez úton
kí vá nok bol dog, édes új esztendôt a ma gyar or szá gi zsi dó kö zös ség min den
tag já nak.A zsi dó új év al kal má ból in ter jút

adott a The Jerusalem Post cí mû
új ság nak Ronald S. Lauder, a Zsi -
dó Vi lág kong res  szus (World
Jewish Congress – WJC) el nö ke. A
106 or szág zsi dó kö zös sé ge it
tömörítô szer ve zet vezetôjeként
Lauder úgy lát ja: Iz ra el és a di asz -
pó ra-zsi dó ság vi szo nya je len leg
egyet len szó val jellemezhetô: ne -
ga tív. Bí zik ben ne, hogy az új iz ra -
e li kor mány kül ügy mi nisz te re,
Jaír Lapid elôremozdító lé pé se ket
tesz a kap cso lat ren de zé sé re.

Ar ra a kér dés re, mi ként lát ja Iz ra el
és a di asz pó ra-zsi dó ság kap cso la tát,
Ronald S. Lauder így vá la szolt:
„Egyet len szó ban: ne ga tív, s ez 
hos  szú ide je prob lé mát je lent.”

Hoz zá tet te: a di asz pó rá ban élô zsi -
dók több mint 80 szá za lé ka in kább a
re form-kon zer va tív irány za tot kö ve -
ti, s csak fu tó lag, érintôlegesen áll
kap cso lat ban Iz ra el lel, míg a fenn -
ma ra dó 20 szá za lék nyi or to dox zsi -

Az, aki kis gye rek ként él te túl azt,
ami 1944-ben tör tént, esélyt sem ka -
pott rá, hogy lel ki se bei va la ha is be -
gyógy ul has sa nak. Aki ki lenc éve sen
ér ti meg, hogy meg akar ják a pusz ta
szü le té se mi att öl ni, az egész ál ta la
be lá tott vi lág, töb bé nem tud hat bíz -
ni már sem mi ben. Ô is meg gyil kolt
lel kû gye rek ma radt min dig.

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé -
gek Szö vet sé ge és a Bu da pes ti Zsi dó
Hit köz ség ko ráb bi ügyvezetô igaz -
ga tó ja tá vo zott az élôk so rá ból.

A szü le it, any ját és ap ját 41 éves
ko ruk ban meg öl ték, nem volt még
tíz éves, ami kor a vi lág ár vá ja lett.
Min dent, ami se gít ott hon len ni a vi -
lág ban, el vet tek tôle, sze re te tet, biz -
ton sá got, kötôdést. Ez a há bo rú a
meg gyil kolt gye re ke ken felül gyer -
me ki lel ke ket ron csolt ös  sze, ölt
meg, a nem zsi dó ma gya rok kö zül is
na gyon so kan apát la nul nôttek fel, a
zsi dó gye re kek, mint ô, gyak ran egé -
szen ár ván. Ô azt is meg ta pasz tal ta,
hogy a vi lág legerôsebb ha tal mai tör -
nek a ki lenc éves éle té re, hogy a ha -
zá ja el en ge di, ha vol tak is jó ér zé sû

Kü lön le ges ün ne pet ült a sze ge di hit köz ség kö zös sé ge, a vi lág há bo rú
óta ugyan is elsô al ka lom mal ren dez tek itt tó ra ava tást. Az állatbôrbôl ké -
szült, nö vé nyi tin tá val író dott te ker cse ket a jár vány hely zet alatt újí tot ták
fel, az ün nep sé get a pandémia mi att ta valy óta ha lasz tot ták.

A meg je len te ket Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke kö szön töt te.
Iz gal mas el lent mon dás nak tûn het, hogy míg a judaizmus nem te kin ti is te ni

erôvel fel ru há zott nak sem a szob ro kat, sem a fest mé nye ket, ké pe ket, és a vi -
lág egyet len más tár gyát sem, a tó rá hoz va ló vi szo nyunk még is kü lön le ges.
Szent te ker cse in ket szép ru há ba öl töz tet jük, ezüst dí szek kel éke sít jük, ha ke -
zünk be ves  szük, meg csó kol juk. Ha pe dig ja vít ha tat lan, el égett, meg sé rült a
tó ra, ugyan úgy te met jük el, mint drá ga ha lot ta in kat. Zsi dó temetôben, kü lön
sír ban, a zsi dó te me tés szer tar tá sa sze rint – fo gal ma zott, majd az em lí tett el -
lent mon dást rög vest fel is ol dot ta.

A tó ra te ker csek szá munk ra Is ten anyag gá vált sza vát je len tik – ma gya ráz -
ta, majd hoz zá tet te, a tó ra az is te ni je len lét hor do zó ja, így a mo dern tech ni ka
vív má nya it fel újí tá sá nál nem le het hasz nál ni. Csu pán betûrôl be tû re ha lad va,
az em be ri köz ve tí tés alá za tos mun ká já val le het ki ja ví ta ni. Így tör tént ez a
Sze ge di Zsi dó Hit köz ség tó ra te ker cse i vel is.

Aki tó rát avat, egy tel jes vi lá got he lyez mû kö dés be, ami a teremtéstôl a
közelgô meg vál tá sig tart – kö zöl te.

A ren dez vény kán tor kon cert tel zá rult, me lyen köz re mû kö dött a Sze ge di
Szim fo ni kus Ze ne kar.

Fe renc pá pa szlo vá ki ai út já nak
má so dik nap ján, dél után, mi u tán
ma gán lá to ga tást tett a po zso nyi
Bet le hem Köz pont ban, a Hal tér re
ment, hogy ta lál koz zon a zsi dó kö -
zös ség tag ja i val. A Szent atyát
Richard Du da, a szlo vá ki ai zsi dó
kö zös sé gek uni ó já nak el nö ke kö -
szön töt te, majd egy holokauszt-

Lauder: Új já kell épí te ni Iz ra el
és a di asz pó ra kap cso la tát

Fe renc pá pa ta lál ko zá sa a po zso nyi zsi dó kö zös ség gel
Fo tó: Vatican Me dia

dó ság szin te min den na pi, mély kap -
cso lat ban áll a zsi dó ál lam mal. Sze -
rin te új já kell épí te ni a di asz pó ra és
Iz ra el vi szo nyát, mert csak így tud -
ják to vább erôsíteni egy mást. „Ez az

egyik leg fon to sabb cé lom a
következô né hány év ben” – je len tet -
te ki a WJC el nö ke.

Mint fo gal ma zott: re mé li, hogy
Jaír Lapid iz ra e li kül ügy mi nisz ter
elôremozdító lé pé se ket tesz, s konst -
ruk tí van ki ve szi majd a ré szét ab ból
a ke mény mun ká ból, amely nek cél ja,
hogy a di asz pó ra Iz ra el ré szé vé vál -
jon.

Ar ra az új ság írói kér dés re, hogy a
következô év ben sze rin te mi lyen ki -
hí vás elé néz Iz ra el és a zsi dó nép,
Lauder azt vá la szol ta: a leg na gyobb
ki hí vás Iz ra el nyil vá nos meg íté lé sé -
vel kap cso la tos, s az zal, hogy az ál -
lam meg íté lé se mi kép pen hat majd a
zsi dók ra vi lág szer te.

A WJC el nö ke sze rint „hagy tuk,
hogy el len sé ge ink ha tá roz za nak meg
min ket a köz vé le mény elôtt”. Úgy
lát ja, a 40 év alat ti, s kü lö nö sen a
fôiskolákon és egye te me ken ta nu ló
zsi dók kap cso la ta szin te meg sza kadt
Iz ra el lel. A fi a ta labb zsi dók Iz ra el
el len for dul nak, és olyan Iz ra el-el le -
nes vé le mé nye ket osz ta nak, ame lye -
ket az ál lam ré gi el len fe lei han goz -
tat nak év ti ze dek óta.

En nek ered mé nye ként van nak
olyan zsi dó di á kok, akik Iz ra elt
egye ne sen az apar theid -kor szak Dél-
Af ri ká já hoz ha son lít ják, és nem na -
gyon tör tén nek pró bál ko zá sok ar ra
néz vést, hogy meggyôzzék ôket en -
nek az ellenkezôjérôl.

Egy kor szak bú csú ja: 
Zoltai Gusz táv

és bá tor em be rek nagy szám ban, a
ha zá ja el en ged te, ki lök te ôt tör vé -
nye i vel. Aki ket pél dá ul a gye re kek
vé del mé re tar ta nak a ha zák, fegy ve -
res ere jük, ret te gett el len sé ge lett –
min den ki min dent meg ta ga dott tôle.
Ami kor errôl a nemzedékrôl be szé -
lünk, ebbôl kell ki in dul ni.

A zsi dó köz élet ben a 80-as évek -
ben tûnt fel új ra, öt ve nen túl, és ne -
gyed szá za dos tény ke dé se min den
két sé get ki zá ró an önál ló és hos  szú

fe je ze te lesz a ma gyar zsi dó in téz -
mé nyek tör té ne té nek. A rend szer vál -
tás kör nyé ki és utá ni Ma gyar or szág
éle té nek ál ta lá ban is emblematikus
fi gu rá ja volt. Ha meg akar juk ér te ni,
kik vol tunk és va gyunk va la me lyest
még ma is, ki vé le het és kell len -
nünk, ôt min den kép pen meg kell ér -
te nünk, sze mé lyé ben és kor sza ká nak
név adó ja ként, ôt mint a zsi dó in téz -
mé nyes ség vezetôjét, ere je, ha tal ma
és a szer ve ze ten be lü li tar tós nép sze -
rû sé ge ma gya rá za tát.

Akik a szer ve ze ten be lül kri ti ku sai
vol tak, azok sem ta gad ták ügyes sé -
gét, sze mé lyi sé ge sa já tos ka riz ma ti -
kus va rá zsát, és azt, hogy volt ben ne
ked ves ség, kész ség az együtt ér zés re,
segítôkészség, hogy volt ben ne va la -
mi ér zel mes szo li da ri tás a ki szol gál -
ta tot tak kal. Mun ka tár sai kedv vel
me sél nek tör té ne te ket errôl és nyers,
a vi lág gal szem be ni bi zal mat lan sá -
got rámenôsséggel pó to ló, har sány
hu mo rá ról is.

Zoltai Gusz táv éle te és te vé keny -
sé ge az örök sé günk, amel  lyel szem -
be kell néz nünk. Sze mé lyé ben im -
már az Eljövendô Vi lág pol gá ra,
fonassék be lel ke az élet kö te lé ké be.

Zoltai Gusz táv, a holokauszt ár vá -
ja, ma gyar zsi dó em ber ként tár sunk
és sors tár sunk volt, aki nek em lé két
ke gye let tel fog juk ôrizni, akár csak
meg gyil kolt édes any já ét és édes ap -
já ét. Zoltai Gusz táv kor sza kát a ma -
gyar zsi dó ság tör té ne té ben felelôsen,
mél tá nyo san és kri ti ku san ves  szük
majd szem ügy re, hogy ta nul has sunk
belôle ön ma gunk ról, má sok ja vá ra.

Egy so kat szen ve dett nem ze dék
kü lö nö sen so kat szen ve dett tag ja
volt, lel jen vi gaszt az Örök ké va ló
kö zel sé gé ben lel ke. Le hes sen a szü -
le i vel új ra, im má ron mind örök ké az
Eljövendô Vi lág ban.

Tó ra ava tó ün nep ség Sze ge den

Fe renc pá pa a po zso nyi zsi dó
kö zös ség nél

túlélô és egy Szent Or so lya-ren di
nôvér tett ta nú sá got a zsi dó kö zös -
ség kép vi se le té ben.

Fe renc pá pa a zsi dó kö zös ség hez
in té zett be szé dé ben fel idéz te a hely -
szín, az az a po zso nyi Hal tér jelen-
tôségét a zsi dó ság szá má ra. A tér
gaz dag tör té nel mi múlt tal ren del ke -
zik, hi szen ko ráb ban itt állt az is mert
Hal té ri zsi na gó ga a Ko ro ná zá si
Temp lom mel lett. A két épü let is jel -
ké pe zi a két val lá sos kö zös ség bé kés
együtt élé sét, amely az egységrôl ta -
nús ko dik.

A má so dik vi lág há bo rú so rán Is ten
ne vét meg gya láz ták, hi szen a gyû lö -
let több mint száz ezer szlo vák zsi dó
éle tét kö ve tel te, zsi na gó gá ju kat pe -
dig le rom bol ták. Is ten ne vét meg -
gya láz ták, hi szen a kép más ára te -
rem tett em ber mél tó sá gát szé gye ní -
tet ték meg. Fe renc pá pa be szé dé ben
ki tért ar ra, ami kor a Ma gas sá gos ne -

vét sa ját cé lok el éré sé re hasz nál ják
fel ahe lyett, hogy tisz te let és sze re tet
övez né az em bert. Szé gyen kez ve
kell be val la nunk, hogy a Ma gas sá -
gos Is ten ne vét a tör té ne lem so rán
hány szor hasz nál ták fel em ber te len
bû nök el kö ve té sé hez – mond ta a
Szent atya.

Vál ja tok Is ten kép má sa i vá,
eb ben se gít sé tek egy mást!

A zsi dó test vé rek tör té nel me a mi
tör té nel münk és fáj dal ma ik a mi fáj -
dal ma ink is – mond ta Fe renc pá pa.
Az em lé ke zés, az em lé ke zet so sem
múl hat el. Be szé dé ben ar ra buz dí tott,
hogy az em ber le gyen Is ten kép má -
sa, és en nek meg va ló sí tá sá ban kell
egy mást se gí te nünk, el uta sít va az
erôszak, az an ti sze mi tiz mus min den
for má ját.

A Szent atya ezt követôen a
reményrôl szólt, amely a le rom bolt
zsi na gó ga he lyén to vább él, hi szen a
zsi dó kö zös ség ma is itt van. A zsi -
dók a Hal té ren éven te gyer tyát gyúj -
ta nak, ami azt is ki fe je zi, hogy nem a
rom bo lá sé és a ha lá lé az utol só szó,
ha nem a meg úju lá sé és az éle té, az
aka ra té, amely a kö ze le dés re és a ba -
rát ság ra hív.

A pá pa ezt követôen a ka to li kus
egy ház zal foly ta tott pár be széd re tért
ki, meg kö szön ve azt a tö rek vést,
amely a közeledésrôl, az egy más fe lé
„meg nyi tott aj tók ról” szól. A mai vi -
lág nak nyi tott aj tók ra van szük sé ge.

Hor váth Haj nal ka – Va ti kán
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Meg van a bi zo nyí ték, hogy 
Hit ler kö zel járt az atom bom bá hoz?
Egy urá ni um koc kát vizs gál nak, ame lyet a nuk le á ris lánc re ak ció be in dí tá -

sá hoz hasz nál tak vol na.
Adolf Hit ler nek ör dö gi ter ve volt ar ra, ho gyan áll jon bos  szút az el le ne ös  sze fo -

gó szö vet sé ges ha tal ma kon. Atom -
re ak tort, majd atom bom bát akart
épí te ni, és er re – több száz urá ni um -
koc ka for má já ban – most alig ha nem
bi zo nyí té kot is ta lál tak.

A szö vet sé ge sek a má so dik vi lág -
há bo rú vé gén buk kan tak rá 664 da -
rab ilyen el te me tett koc ká ra, ame -
lyek vé gül az Egye sült Ál la mok ban
kö töt tek ki. Be le gon dol ni is rossz,
mi lett vol na, ha a ná cik nak si ke rül
egy év vel meg hosszab bí ta ni uk a há -
bo rút.

A nagy já ból 5x5 cen ti mé te res
urá ni um koc ká kat dró tok ra fel fûz ve, csil lár sze rû el ren de zés ben ta lál ták meg a
szö vet sé ge sek. Ne héz víz be me rí tet ték vol na ôket, amely nek a nuk le á ris re ak ció
sza bály zá sá ban lett vol na sze re pe.

Mag ha sa dást ugyan is az ál tal le het elôidézni, hogy urán izo tó po kat ne ut ro nok kal
bom báz nak. Ez nuk le á ris lánc re ak ci ót in dít be, amely kont rol lá lás nél kül hir te len
ha tal mas energiafelszabaduláshoz, va gyis atom rob ba nás hoz ve zet.

1938 de cem be ré ben a fi zi kus Lise Meitner és Otto Frisch Ber lin ben jöt tek rá a
mag ha sa dás el mé le ti alap já ra, ami rög tön for ra dal ma sí tot ta az atom fi zi kát. Nem
sok kal ez után a hölgy Svéd or szág ba me ne kült, hi szen zsi dó szár ma zá sa mi att ül -
döz ni kezd ték. Részt ve he tett vol na az USA atom bom ba-kí sér le te i ben is, de er re
nem volt haj lan dó.

Né met or szág nak te hát meg volt az el mé le ti alap ja a ma ga atom bom ba prog ram -
já hoz, ám sze ren csé re gya kor la ti té ren jó val az ame ri kai mö gött jár tak. Az
Uranverein né ven em le ge tett pro jekt meg ma radt la bo ra tó ri u mi szin ten, az éles ki -
pró bá lá sig nem ju tot tak el ve le. Pe dig Hit ler sze ret te vol na, ha ilyen bom bá kat
sze rel nek a V2 ra ké ták ba, ez zel kényszerítette vol na térd re Nagy-Bri tan ni át.

Az egyik koc ka – ter mé sze te sen védôdobozban – nem rég el ju tott egy ame ri kai
la bo ra tó ri um ba is. Az ot ta ni ku ta tók pe dig meglehetôsen szkep ti ku san áll nak ne -
ki a do log nak, elsô kör ben azt sze ret nék meg ál la pí ta ni, hogy az urá ni um va ló ban
ná ci ku ta tó cso por to ké le he tett-e.

Az köz tu dott, hogy a né me tek két atom prog ra mot is fut tat tak a má so dik vi lág -
há bo rú ide jén, az egyi ket Werner Heisenberg, a má si kat pe dig Kurt Diebner irá -
nyí tot ta. Az USA-ba át szál lí tott koc kák az tán kü lön fé le csa tor ná kon szét szó ród -
tak az or szág ban, ezért szá mít elsôdleges fel adat nak most az azo no sí tá suk. A ku -
ta tók sze rint akár 1000–1200 da rab urá ni um koc ka is lé tez he tett, ám csu pán ezek
tö re dé ké nek (nagy já ból 12 da rab nak) a késôbbi sor sa is mert.

Promotions

A hé ber az egyik leg szebb nyelv a
vi lá gon – leg alább is ne kem. Töb bek
kö zött azt sze re tem ben ne, hogy na -
gyon lo gi kus. Eb ben az írás ban a mai
hé ber ben felfedezhetô né hány ér de -
kes sé get igye kez tem ös  sze gyûj te ni.

Elsô ked ven cem a szávlánut, tü re -
lem szó. A hé ber sza vak nak gyök be -

Zsi dó–ke resz tény pár be széd
A Nem zet kö zi Eu cha risz ti kus Kong res  szus nyi tó nap já nak elôestéjén

Pár be széd cím mel kon cer tet ren dez tek a Do hány ut cai zsi na gó gá ban.
Elôtte Erdô Pé ter bí bo ros, esztergom-budapesti ér sek és Frölich Ró bert
fôrabbi mon dott köszöntôbeszédet.

Kü lön le ges kon cert nek adott ott hont a bu da pes ti Do hány ut cai zsi na gó ga.
A Pár be széd cím mel meg ren de zett ese mé nyen zsi dó és ka to li kus egy ház ze -
nei fel dol go zás ban hang zot tak el zsol tá rok, a kö zép pont ba a két val lás kö zöt -
ti pár be szé det he lyez ték.

Az egy ház ze nei ese mény kez de tén mon dott be szé dé ben Erdô Pé ter bí bo ros,
prí más, esztergom-budapesti ér sek ki emel te: a kon cert han go ló dás az eu cha -
risz ti kus kong res  szus ese mé nye i re. A hely szín és a kong res  szus ös  sze ta lál ko -
zá sá val kap cso lat ban az egy há zi vezetô hang sú lyoz ta: az Eu cha risz tia szó el -
ve zet az utol só va cso rá hoz és Jé zus sze mé lyé hez.

Fel idéz te, hogy az evan gé li u mok az Ol tá ri szent ség ala pí tá sát az zal ve ze tik
be: Jé zus há lát adott, meg tör te a ke nye ret, ta nít vá nya i nak ad ta. Ez az a há la -
adás – foly tat ta –, amirôl az Eu cha risz tia a ne vét kap ta. A la tin li tur gi át ci tál -
va ki emel te, hogy az jól ôrzi a Jé zus ál tal vég zett cse lek mény ere de ti jét: „há -
lát ad va ál dást mon dott”.

„Ott va gyunk az utol só va cso ra ter mé ben, ahol Jé zus a pász ka va cso ra ôsi
szo ká sa sze rint mond ja az ál dást” – fog lal ta ös  sze Erdô Pé ter bí bo ros, prí más.
Em lé kez te tett ar ra is: az Eu cha risz tia ös  sze köt, nem szét vá laszt. A zsol tá ro -
kat hall gat va „át érez zük, hogy kö zös a kin csünk, kö zös gyökerekbôl táp lál -
ko zunk. Ad ja a Min den ha tó, hogy ez ma is éltetô erôforrás le gyen szá munk -
ra!” – zár ta be szé dét a fôpásztor.

Az or szá gos fôrabbi, Frölich Ró bert köszöntôjében úgy fo gal ma zott: az el -
múlt év ti ze dek ben so kat tet tünk azért, zsi dók és ke resz té nyek, hogy a ben -
nün ket el vá lasz tó, vész ter hes múlt tal meg ter helt fa lak le omol has sa nak. So kat
tet tünk, hogy egy más ban ne az ide gent, ha nem a jövendô ba rá tot, em ber sé -
günk ben test vé rün ket lás suk.

A fôrabbi tör té nel mi ta lál ko zó nak ne vez te a ren dez vényt, amely an nak re -
mény sé ge, hogy – mint mond ta – meg té rünk út ja ink ról, s to vább élünk
együtt, zsi dók és ke resz té nyek, egy más irán ti tisz te let ben, em ber tár si meg ér -
tés ben, igaz test vé ri sze re tet ben.

A kon cer ten köz re mû kö dött Fe ke te Lász ló, a zsi na gó ga fôkántora, Dobszay
Pé ter or go na mû vész és Ru das Dá ni el kán to r, va la mint Virágh And rás, a zsi -
na gó ga kar mes te re, a Sol ti Ka ma ra ze ne kar, az ETUNAM Vegyeskar és a Bu -
da pes ti Éne kes Is ko la Albertfalvi Ta go za ta.

Heisler And rás, a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek el nö ke
az eu cha risz ti kus kong res  szus és a Pár be széd-kon cert ös  sze füg gé se i vel kap -
cso lat ban ko ráb ban úgy fo gal ma zott: a kon cert tel sze ret nék meg mu tat ni,
hogy lé te zik Ma gyar or szá gon „egy faj ta zsi dó–ke resz tény pár be széd és
együtt mû kö dés”. Ki emel te an nak jelentôségét, hogy emblematikus he lyen, a
Do hány ut cai zsi na gó gá ban – Eu ró pa leg na gyobb zsi na gó gá já ban – lát ják

Klinda Pál atya több mint száz
zsi dó nô és gyer mek éle tét men tet -
te meg, aki ket az ál ta la mû köd te -
tett var ro dá ban búj ta tott el. Az
egy ko ri üzem épü le te ma a Lauder
óvo dá já nak ad ott hont.

Em lék táb lát ava tott a Lauder
Javne Is ko la kö zös sé ge Klinda Pál
ka to li kus pap tisz te le té re az in téz -
mény óvo dá já nak kert jé ben. A
Lauder Óvo da je len le gi épü le té ben
üze melt az a var ro da, amely Klinda
atya és Mallász Git ta ve ze té sé vel
mû kö dött, és ahol a holokauszt ide -
jén több mint száz zsi dó nôt és
gyer me ket búj tat tak el a de por tá lá -
sok elôl.

Klinda Pál itt ala pí tot ta meg az
elsô ma gyar ka to li kus ipa ri le ány is -
ko lát 1941-ben, majd itt hoz ta lét re a
Bol dog Ka ta lin nagy le ány ott hont,
amely hez var ro da is tar to zott, ol vas -
ha tó a Ki bic cik ké ben. A né met
meg szál lást követôen fel ke res te
Angelo Rotta ma gyar or szá gi apos to -
li nun ci ust, hogy a Bu da ke szi úton
lé te sí tett var ro dát a Va ti kán
képviselôjének ol tal ma alá he lyez ze,
hogy oda ül dö zött zsi dó nôket fo gad -
has son be.

Az atya az apos to li nun ci a tú ra al -
kal ma zott ja lett, és ez ál tal meg il let te
a dip lo má ci ai vé de lem. Azt is el ér te,
hogy a var ro da ha di üzem ként mû -
köd hes sen. Er re azért volt szük ség,
mert a ha di üze mek dol go zó i nak bent
kel lett lak ni uk a mun ka hely ükön,
így az ott dol go zó zsi dó lá nyok és
as  szo nyok me ne dék re lel het tek az
épü let fa lai kö zött.

Az egyik ott búj ta tott túlélô így
em lé ke zett vis  sza a Ka ta lin ban el töl -
tött idôszakra:

„Ott dol goz tunk az üzem ben. Aki -
nek volt var ró gé pe, be kel lett ad nia
a Ka ta lin ba. Anyám nak volt egy, s
azt el is vit tük az üzem be. A var ro -
dá ban ötös so rok ban ül tünk, nôk. Ez

Zsi dó kat mentô ka to li kus pap
tisz te le té re avat tak em lék táb lát

a Lauder-iskolában

Fo tó: Ki bic

Heisler And rás és Erdô Pé ter

Fo tók: Amb rus Mar csi

egy nagy te rem volt, és te le volt a
ka to na ság szá má ra készítendô in gek
anya gá val. Vol tak nôk, akik meg ta -
ní tot ták a töb bi e ket var ró gép pel
varr ni. Így az tán szak ma i lag rend -
ben volt. Fan tasz ti kus szel le mi lég -
kör volt a var ro dá ban. Több in get
varr tunk meg, mint ami ar ra a nap -
ra be volt ter vez ve, és ami kor be fe -
jez tük, el kezd tünk éne kel ni, együtt!
Va ló ban na gyon gyor san dol goz -
tunk, és örö münk is volt ben ne...
Ezek ben a ne héz idôkben, amit át él -
tünk, olyan volt ez, mint ha mo zi ba
men tünk vol na.”

A var ro dá nak hi á ba volt dip lo má -
ci ai vé dett sé ge, 1944 vé gén a nyi la -
sok be tör tek az üzem be. Klinda Pál
és Mallász Git ta bá tor sá gá nak
köszönhetôen azon ban a ház la kói
kö zül so kak nak si ke rült el me ne kül -
ni ük. Mi köz ben az atya és az
üzemvezetô a nyi la sok kal vi tat ko -
zott, a zsi dók több sé ge a szom szé dos

ház ud va rán ke resz tül el fu tott. Ti -
zen négy em bert így is el fog tak és a
ravensbrücki kon cent rá ci ós tá bor ba
de por tál tak.

Klinda Pál 1945-ben meg halt,
embermentô te vé keny sé gé ért 1995-
ben posz tu musz Vi lág Iga za ki tün te -
tést ka pott a je ru zsá le mi Jad Vasem
Intézettôl. Mallász Git ta 2011-ben,
szin tén a ha lá la után kap ta meg a Vi -
lág Iga za cí met.

Az em lék táb la ava tá sán a Lauder
di ák jai és ta ná rai mel lett részt vet tek
a zsi dó hit köz ség és a ke resz tény
egy há zak képviselôi, va la mint
Pokorni Zol tán 12. ke rü le ti pol gár -
mes ter, aki a Hegy vi dék TV-nek
nyi lat koz va ar ról be szélt, hogy a ma -
gyar or szá gi zsi dó ül dö zés meg íté lé -
sét ne he zí ti, hogy na gyon so kan a
né met meg szál lás ra hi vat koz nak, de
az ak ko ri ma gyar tár sa da lom kö zö -
nye is kel lett eh hez a tra gé di á hoz.

Hé ber nyel vi ér de kes sé gek
tû ik van nak, me lyek se gít sé gé vel a
szó faj ok kö zött „ug rá lunk”. A gyök -
be tû ket csak más sal hang zók ké pez -
he tik, és egy szón be lül sem fel tét le -
nül az ös  szes be tû gyök be tû. Az
elôbbi pél dá nál ma rad va, a szávlánut
szó ban a szovel szó gyö kei
fedezhetôk fel, mely azt je len ti, hogy
szen ved ni. Mi lyen ér de kes a kap cso -
lat: ami kor tü rel mes nek kell len -
nünk, azt te kint het jük egy faj ta szen -
ve dés nek?

Semes je len té se: Nap, az égi test.
Azon ban a semesben a sámás (vagy
ahogy mi fe lénk job ban is me rik:
sámesz) szó is meg ta lál ha tó, amely
szol gát, segítôt je lent. Ma nap ság is
van nak sámeszek zsi na gó gák ban, il -
let ve a chanukkija meg gyúj tá sá nál is
a sámeszt hasz nál juk. A lehistámes
ige (hasz nál ni) szin tén a sin, mem,
sin gyö kö ket tar tal maz za.

Dimjon: kép ze let, egy ben ha son lí -
tás va la mi hez, va la mi re. A dome szó
je len té se ha son ló. Nem vé let len az
ös  sze füg gés: ami kor el kép ze lünk va -
la mit, az olyan, mint ha ha son lí ta na a
va lós hoz.

Niszájon a mo dern hé ber ben ta -
pasz ta la tot je lent. Val lá si kör nye zet -
ben meg pró bál ta tás, pró ba té tel, teszt
a je len té se. A szó ban fel fe dez het jük
a nész szót, mely nek kettôs je len té se
van: cso da és zász ló. Amen  nyi ben
túl ju tunk egy meg pró bál ta tá son, az
fel ér egy cso dá val.

Hinám: in gyen, in gye ne sen, aján -
dék ba. Meg ta lál hat juk ben ne a hen
szót, mely ke gyes sé get, kö nyö rü le tet
je lent (imák szö ve gé ben gya ko ri). A
lehithánen fônévi ige név pe dig azt
je len ti, hogy kö nyö rü le tes sé get kér -
ni, es de kel ni va la mi ért.

Sálom: az egyik leg is mer tebb hé -
ber szó a nagy vi lág ban, mely nek
alap ból kettôs hasz ná la ta van. Egy -
részt bé két je lent, más részt ez zel a
szó val üd vöz lik egy mást leg gyak -
rab ban az iz ra e li ek. A sálem szó tel -
je set, egé szet je lent. Itt sem vé let len
az ös  sze füg gés: ami kor va la hol bé ke
van, ak kor az tel jes. A mesálem ige
azt je len ti, fi zet, és ez sem vé let len:
ami kor fi ze tünk va la mi ért, ki egé szít -
jük azt, amibôl el vet tük, és így tel -
jes sé tes  szük.

A lis ta ter mé sze te sen vég te len...
Mik lós Dó ri

ven dé gül a kong res  szus résztvevôit, köz tük szá mos ka to li kus egy há zi sze mé -
lyi sé get. „Egy kü lön le ges, ke gyel mi pil la nat lesz” – mond ta az ese ményt
megelôzôen Heisler And rás.

iec2020.hu
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Mo soly
Avia Weinberg

Bûn bo csá na tot ké rek a ha mis mo so lyo kért
Bûn bo csá na tot a til tott meg vi gasz ta ló dá so kért
ke mény, ál dott bûn bo csá na tot
amely fel sze le tel
ad dig, amíg...

megbékélôs bûn bo csá nat ok
kö ze led nek fe lém
göd röcs kék a po fin
fog vil lan tós bé bi
mo so lyok

bûn bo csá na tom fel emel ke dik
meg áll egye nes de rék kal
ha ja már ôsz
(de nem fes te ti)
nem rej te ge ti a ne héz sé get
nem szé pít ge ti
el mor zsol egy könny csep pet
bi zal mat su gá roz
és mo so lyog.
Má so dik ár tat lan ság

ELOH-IMA*/ Is ten anya
AlfieGelbard

Apám nem ta ní tot ta meg Is tent 
– ne kem;
ezért a fáj da lom pil la na ta i ban még min dig azt ki a bá lom:
Anya!
Ô meg is hall ja,
s vá la szol is...

* A hé ber cím le for dít ha tat lan szó já ték az Elohim (Is ten) 
és az ima (ma ma) sza vak ös  sze vo ná sá val, a ma gyar for dí tás
pe dig a vers té má já hoz illô, de má sik szó já té kot te remt 
a hé ber Elohim és a ma gyar ima sza vak ös  sze vo ná sá val. 

Min den érintettnek*
Amichai Chasson

A vég te len fo há szok ba be le fá radt Vég te len en ge del mé vel,
és a ter mek ben re kedt kö zös ség en ge del mé vel
a felhôkarcolók la kó kö zös sé ge ne vé ben
és az ut cák la kó kö zös sé ge ne vé ben:
mi már bár mit meg en ge dünk ne ked.

[Egy el ve szett kéz irat szö veg ver zi ó ja sze rint:
A bí ró ság e sza va kat há rom szor is el is mét li:
Bár mi megengedhetô ne ked / bár mi megbocsájtható ne ked
/ bár mi hez kap hatsz se gít sé get
és édes a fény / és jó a szem nek / és még sze ret ni is sza bad]

A meg bo csá tás és a bûn bá nat ver sei – szlihotra
Iz ra e li köl té szet

Azok kal, akik majd nem
David Shatner

légy azok kal akik majd nem 
el ér ték a vo na tot
légy azok kal akik nem be szé lik a nyel vet
akik nek fel kel lett vol na kel ni
hol nap azok kal akik ellenkezô irány ba száll tak
fel a 18-as busz ra
aki ken a pó ló nem
áll jól de ször nyû akik nek nincs
térerô akik re nem vár sen ki aki ket át-
ver nek a vis  sza já ró val akik nem ta lál nak
par ko lót akik nem ta lál nak mun kát akik nem
ta lál nak
kö nyö rü le tet akik éhe sek akik ki a bál nak akik
el fe lej tet tek
va la mi fon to sat akik ki fa kul tak akik ab ba -
hagy ták
légy azok kal akik majd nem...

 

* A vers szö ve ge a jomkipur elôestéjén mon dott kolnidré
ima szö ve gé vel ját szik, de mi vel en nek az imá nak a ma gyar szö ve ge ko ránt sem
olyan köz is mert, mint a hé ber nyel vû ek szá má ra az ere de ti, ezért a for dí tás ban
ér tel met len lett vol na meg pró bál ni vis  sza ad ni.

Hogy lé tem
Zelda

Hogy lé te met egy vé kony fo nal kö ti
hogy lé ted hez.

És a sze re tett ün ne pek
az év cso dás sza ka szai
az il la tok kincs tá rá val, a vi rá gok kal,
a gyü mölc  csel, a le ve lek kel és a sze lek kel,
a köd del és az ôszi esôvel,
a hir te len hó val,
a har mat tal – 
mind a vá gya ko zás fo na lán füg ge nek.

Én, te meg a sábát,
én, te meg az éle tünk,
még az elôzô éle tünk ben.
Én és te,
meg a ha zug ság.
Meg a fé le lem.
Meg a sza kí tá sok.
Én és te,
meg a (tenger)partalan Ég teremtôje.
Én és te,
meg a rej tély.
Én és te,
meg a ha lál.

Dr. Ráchel Korazim vá lo ga tá sa és elôadása
alap ján a Másiv háruáh c. iz ra e li fo lyó irat ból. A
for dí tá sért dr. Ba lázs Gá bort és dr. Komoróczy
Szon ját il le ti kö szö net.

Gilujsehuná*
Asher Dov Kruger 

Ami kor sor ra ke rül tem
meg kér dez tem a Bál Sem Tovot
ki fe lé me net
ki lesz a szom szé dom a túl vi lá gon?
Az öreg azt mo tyog ta:
Az al só
olyan
mint a felsô.
Nézd a ne ve ket
a le vél szek ré nye ken
a ház kuka-puja mel lett,
nézd a fo lyo són elmenô nôket,
a ga tyás-tri kós fér fi a kat
ahogy le vi szik a sze me tet.
Az Éden kert ben a szom szé da id
azok lesz nek, akik mel let ted lak nak
már most.
Mit tudsz a szom szé da id ról?
A he lyed ben
Nem a vi lág gal törôdnék

ame lyik nem evilág,
hisz a vi lág ban –
nincs cu kor, hogy köl csön kérd,
vagy karaoke, hogy le hal kítsd.
Szó val mit is tudsz a szom szé da id ról?

* A vers cí me le for dít ha tat lan szó já ték, a hé ber
„Is ten je len lét ének fel fe de zé se” és a „la kó he lyünk
fel fe de zé se” ki fe je zé sek kö zött csak egy be tû kü -
lönb ség van.
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Egy ros hásánára ké szült je len -
tés sze rint je len leg a zsi dó ság egyik
leg fon to sabb fel ada ta, hogy
megerôsítse a kap cso la tot Iz ra el és
a di asz pó ra kö zött.

A zsi dó nép po li ti kai in té zet je len -
té se sze rint Iz ra el és a zsi dó di asz pó -
ra kö zöt ti kap cso la tok ja ví tá sa az
egyik leg fon to sabb fel ada ta a zsi dó -
ság nak.

A JPPI ros hásáná kö rül min den
év ben köz zé te szi ér té ke lé sét a zsi dó
emberekrôl, hang súlyt fek tet ve szá -
mos más té má ra is: pl. geo po li ti ka,
erôforrások, kö zös ség, iden ti tás, de -
mog rá fia stb.

Az idei je len tés ar ra a kö vet kez te -
tés re jut, hogy nôtt a nem val lá sos
zsi dók szá ma, akik cse kély mér ték -
ben vagy egy ál ta lán nem kötôdnek
Iz ra el hez, ami ta lán a po li ti kai po la -
ri zá ci ó val és a tár sa dal mi fe szült sé -
gek kel ma gya ráz ha tó. Még szá mos
ame ri kai zsi dó nak is rend kí vül kri ti -
kus né ze tei van nak a zsi dó ál lam mal
kap cso lat ban.

A zsi dó val lás gya kor lá sa még az

Az új pes ti pol gár mes ter 
új évi üd vöz le te

(...) A dics te len 20. szá zad itt is
szét rom bol ta a zsi dó kö zös sé get.
Elôbb a ná cik gyil kos gé pe ze te,
az tán a kom mu nis ták ál la mo sí tá -
sa és ter ror ja pusz tí tott el min -
dent, amit csak le he tett. Ge ne rá -
ci ók vesz tek oda, ge ne rá ci ók
mun ká ja ve szett kár ba.

Mind két vi lág rend egy-egy
esz me ne vé ben ölt és ra bolt. A
zsi dók nak vi szont van egy má sik
esz mé jük, ami hez min den ve sze -
de lem kö ze pet te ra gasz kod nak.
Van egy esz mé jük, ami nem za -
va ros és be teg, gyá va és gyû lö -
let re épülô ide o ló gi á ból fa kad,
ha nem ab ból a hitbôl, hogy a
Teremtô né pet vá lasz tott ma gá -
nak, sze re ti az em bert, bí zik ben -
ne.

(...) Zsi dó nem zet tár sa im nak a
ha gyo má nya ik sze rin ti új év, ros
hásáná ide jén mi nél több örö möt,
mi nél ke ve sebb küz del met kí vá nok; to váb bá kí vá nom, hogy min dig tisz te let -
tel és meg be csü lés sel for dul has sunk egy más fe lé – ír ja le ve lé ben töb bek kö -
zött Dé ri Ti bor új pes ti pol gár mes ter.

Az egy kor Gyu la vá ri ban, majd
Gyu lán élt zsi dó kö zös ség tör té ne -
tét dol goz za fel A gyu lai zsi dó ság
em lék köny ve cí mû ki ad vány,
amely a Gyu la ré gen és ma 16. kö -
te te ként je le nt meg a na pok ban.

A Scheiber Sán dor-díj azok nak
ad ha tó, akik kiemelkedôt al kot tak a
hebraisztika, a judaisztika, a zsi dó
ok ta tás, val lás- és mûvelôdéstörté-
net, va la mint a zsi dók és nem zsi dók
kö zöt ti pár be széd és to le ran cia elô-
mozdításának te rü le tén. Az el is me -
rést éven te egy szer, Scheiber Sán dor
fôrabbi (1913–1985) ha lá lá nak év -
for du ló ján, már ci us 3-án ado má -
nyoz zák, a ki tün te tés sel em lék pla -
kett és az ado má nyo zást iga zo ló ok -
irat jár.

A Covid-járvány mi att el to ló dott
idei ran gos el is me rést a ku ra tó ri um
(el nö ke Szécsi Jó zsef) fel ter jesz té se
és Semjén Zsolt mi nisz ter el nök-he -
lyet tes dön té se ér tel mé ben Vil lá nyi

Sol tész Mik lós ál lam tit kár át nyújt ja a Scheiber-díjat Vil lá nyi And rás nak
Fo tó: Vil lá nyi Ben já min

Vil lá nyi And rás az idei
Scheiber-díjas

Gyu la egy ko ri zsi na gó gá ja

And rás fo tó mû vész ve het te az ese -
mény hely szí né ül szol gá ló Ybl-vil -
lá ban.

Sol tész Mik lós egy há zi, nem ze ti -
sé gi és ci vil kap cso la to kért felelôs
ál lam tit kár elôször kö szön töt te
Scheiber Sán dor pro fes  szor nak az
ese mé nyen meg je lent csa lád tag ja it,
Heisler And rást, a Mazsihisz el nö -
két, Baruch Oberlandert, a ko ráb bi
dí ja zot ta kat, a szak mai szer ve ze tek
képviselôit, a Mi nisz ter el nök ség
mun ka tár sa it, a saj tó képviselôit és
min den ked ves ven dé get.

A szó nok el mond ta, hogy az idei
díj át adás ta vas  szal nem is lett vol na
mél tó ság tel jes, s amint a jár vány ál la -
po ta meg en ged te, sor ke rül he tett rá.

Majd így foly tat ta: Volt elég szen -
ve dés ben ré szünk az el múlt más fél
év ben. So ka kat el vesz tet tünk, so ka -
kat gyá szo lunk, so kak egész sé ge ren -
dült meg.

Ha tal mas ér ték, amit az önök köz -
ve tí té sé vel most meg ün ne pel he tünk.
Ha tal mas ér ték Vil lá nyi And rás ki -
tün te té se.

Gyak ran be szél ge tek né hány mon -
da tot az el is me rést átvevôkkel, s
mind egyi kük úgy érez te, hogy mél -
tat lan rá. Érthetô, mert aki dol go zik,
tesz a kö zös sé gért, an nak megôr-
zéséért, meg se gí té sé ért, nem azért
csi nál ja, hogy utá na ezért egy
„plecs nit” kap jon.

Az ál lam tit kár hoz zá tet te: Azt gon -
do lom, hogy ilyen ér te lem ben a mos -
ta ni ki vá lasz tott ki emel ke dik az ed di -
gi ek so rá ból – per sze nem minôsítve,
nem fe lül ír va –, sok kal in kább azt az
ér de kes sé get emel ném ki, hogy mind
a dí ja zot tunk, mind pe dig az el is me -
rés nek ne vet adó Scheiber Sán dor
élet út ja a sok szen ve dés, ne héz ség,
majd az ebbôl fa ka dó po zi tív irá nyú
ki út ke re sés volt.

Meg kell kö szön ni, hogy a kö zel
fél mil lió fo tó mi min dent do ku men tál,
ez pá rat lan és fan tasz ti kus, mû vé szi
rang ra emel egy em bert, bár ho gyan
is ne ve zik vagy nem ne ve zik. Ezt is
„el kell en ged ni”, mint aho gyan azok
is te szik, akik itt van nak kö zöt tünk, és
meg ér tik az idôk sza vát.

A szó nok zsi dó in téz mé nye ket, lé -
te sít mé nye ket so rolt, majd el hang -
zott még né hány gon do lat, s be szé -
dét ez zel a mon dat tal zár ta: A hit ere -

je fe lül ír ja a múlt és a je len kor fáj -
dal ma it, ab ból öröm fa kad.

Kö vet ke zett az idei dí ja zott, Vil lá -
nyi And rás.

Kö szö nöm szü le im nek, akik er re az
út ra ve zet tek. Kü lön kö szö nöm fe le -
sé gem nek, Zsu zsan ná nak és a csa lá -
dom nak, hogy se gí tet tek és lehetôvé
tet ték, hogy ezen az úton vé gig ha lad -
jak, mert ez az út nem volt egy sze rû.

Vé ge ze tül kö szö nöm az 1970-es és
1980-as évek ha tal mi szer ve i nek,
akik meg fi gyel tek és meg fi gyel tet tek,
mert így ôk hív ták fel a fi gyel me met
er re cso dá la tos zsi dó tör té nel mi út -
ra. Ezt az utat öt ven éven ke resz tül
tud tam be jár ni, ta nul má nyoz ni, és
do ku men tál ni.

Egy re több olyan zsi dó van, aki egy ál ta lán
nem kötôdik Iz ra el hez

Egye sült Ál la -
mok ban is ala -
csony szin ten
van, és a JPPI ku -
ta tói ar ra fi gyel -
mez tet nek, hogy
ez fo koz hat ja a
po la ri zá ci ót és a
zsi dó kö zös sé gek
kö zöt ti kap cso la -
tok gyen gü lé sét,
ír ja a jpost.com
nyo mán a Ki bic.

A JPPI azt ja -
va sol ja, hogy a
di asz pó ra zsi dó kö zös sé gei sürgôsen
te gye nek lé pé se ket ezen ten den ci ák
vis  sza for dí tá sá ra, pl. Iz ra el-pár ti és
ci o nis ta meg moz du lá sok kal.

Ezen kí vül az in té zet ki je len tet te,
hogy nagy hang súlyt kell fek tet ni a
di gi tá lis kap cso la tok ki épí té sé re,
mert azok na gyobb sze re pet fog nak
ját sza ni a jövôben, mint a sze mé lyes
je len lét. Ez vo nat ko zik a val lás gya -
kor lás ra is.

„A po la ri zá ció ko rát él jük, mely -

ben gyen gül az iz ra e li és a zsi dó szo -
li da ri tás” – mond ta a JPPI el nö ke,
prof. Yedidia Stern. „Az iz ra e li kor -
mány nak és a tár sa da lom nak azon
kell dol goz nia, hogy erôsítse a kap -
cso la tát a di asz pó ra-zsi dó ság gal,
ahogy ezt az iz ra e li alap tör vény is
meg fo gal maz za” – tet te hoz zá.

Stern azt is meg ígér te, hogy a JPPI
kez de mé nyez ni fog ja Iz ra el és a zsi -
dó di asz pó ra kö zöt ti kap cso la tok
megerôsítését.

Em lék könyv mu tat ja be Gyu la
egy ko ri zsi dó kö zös sé gé nek éle tét

Két éves in ten zív ku ta tó mun ka
ered mé nye ként hét fe je zet ben, 400
ol da lon, több száz fény kép pel és do -
ku men tum mal idé zik fel a Gyu la éle -
té ben egy kor meg ha tá ro zó sze re pet
ját szó zsi dó ság tör té nel mi ha gya té -
kát – mond ta az MTI-nek a kö tet
egyik szerkesztôje.

Durkó Kár oly, a Gyu lai Év szá zad -
ok Ala pít vány el nö ke hoz zá tet te,
hogy a hét fejezetbôl ál ló ki ad vány -
ban a gyu lai zsi dó ság rö vid tör té ne te
mel lett két vis  sza em lé ke zés, nap ló -
rész let is ta lál ha tó.

Mindkettô szól az ausch witzi meg -
pró bál ta tá sok ról, az egyik emel lett az
új ra kez dés nehézségeirôl is – kö zöl te.

A kö tet ben fel idé zik 12 or szá go -
san és 47 hely ben is mert gyu lai pol -
gár élet tör té net ét.

Má sok mel lett Bródy Sán dor,
Angelusz Ró bert, Tol nai Si mon en -
cik lo pé di kus, Szé kely Ala dár és Ró -
nai Dé nes fo tó mû vé szek, Helmeczi
Gé za Jé zus-ku ta tó, Diósy La jos fi zi -
kus, Adler Ig nác, az utol só gyu lai
rab bi, Weisz Mór italkereskedô,
Weisz Li pót, az elsô ál lan dó mû te -
rem mel rendelkezô he lyi fo tós vagy
a he lyi kór ház fej lesz té sért so kat tett
Ber kes Sán dor élet mû ve ol vas ha tó.

Az ol va sók emel lett meg is mer he -
tik az iz ra e li ta kö zös ség éle té nek
fon tos le nyo ma tát jelentô zsi dó
temetôt és 53, a zsi dó ság hoz is
kötôdô, a bé ké si vá ros ban ma is lát -
ha tó épü le tet.

„Nem sza bad hagy ni, hogy fe le -
dés be me rül je nek an nak a kö zös ség -
nek a tör té ne tei, amely év szá za-
dokon át ve lünk élt, és amely nek
meg ha tá ro zó sze re pe volt Gyu la gaz -
da sá gi fejlôdésében, gyá rak ala pí tá -
sá ban, a kór ház lét re jöt té ben” – húz -
ta alá Durkó Kár oly.

A könyv – amely nek be mu ta tó ja
szep tem ber 14-én volt a gyu lai vá ro -
si könyv tár ban – meg szü le té sét szá -
mos ha zai és kül föl di köz gyûj te -
mény, va la mint több mint hat van,
egye bek mel lett Ka na dá ba, Iz ra el be
és az Egye sült Ál la mok ba el szár ma -
zott csa lád se gí tet te.

Ki adá sát több he lyi vál lal ko zás,
ma gán sze mély és egy uni ós pá lyá zat
is tá mo gat ta.

Kü lön öröm szá mom ra, hogy az
ál ta lam tisz telt és nagy ra be csült dr.
Scheiber Sán dor pro fes  szor ról el ne -
ve zett dí jat meg kap tam.

Mit kap tam szüleimtôl és csa lá -
dom tól út ra va ló nak?

Min den az egek ke zé ben van, ki vé -
ve az égtôl va ló fé le lem.

Én nem tud ha tom, mit tar to gat szá -
munk ra az Örök ké va ló, csak egy-egy
pil lan tást en ged ne künk, su gal la to kat.

A mi dol gunk, hogy tág ra nyis suk
a sze mün ket és lás sunk.

Mit ta nul tunk Scheibertôl?
Ná lunk, zsi dók nál a be tû nem öl,

ha nem szár nyal.
A zsi dó rab bi so ha nem volt pap,

aki egy ti tok za tos vi lág kül döt te ként
hir de ti ma gát, pa ra di cso mot ígér és
po kol lal fenyegetôzik, ha nem min dig
és min den ben ma ga az em ber. Sza -
bad em ber ként akar sza bad em be -
rek hez szól ni, és sza bad ság ra akar ja
ôket ne vel ni, val lot ta a múlt szá zad
egyik leg na gyobb rab bi ja.

Dr. Scheiber Sán dor pro fes  szor -
nak volt egy mon dá sa: „A rab bit ha -
za kell kí sér ni.” Ami kor sé tál tunk a
rabbiszemináriumtól a Kun ut ca 12.-
ig, vé gig be szél get tünk a ku ta tá sa i -
ról vagy a csa lá dunk ról, a ba rá ta -
ink ról, a lá nyok ról és a prob lé má -
ink ról. Nem mond ta meg, hogy mit
csi nál junk, csak irá nyí tott. Ezért
mond hat juk, hogy min ket sza va i val
és egyé ni sé gé vel ta ní tott.

Is mé tel ten kö szö nöm ezt a dí jat, de
ami kor egy zsi dó em bert öröm ér,
min dig gon dol ni kell a bá na ta i ra is.

Vil lá nyi And rást egy ko ráb bi dí ja -
zott, Szécsi Jó zsef, az ORZSE ta ná ra
mél tat ta.

Jöhi chövojd Ádojnoj löojlom,
jiszmách Ádojnoj bömá’ászov!

Tart son az Örök ké va ló dicsôsége
mind örök ké, ta lál jon az Örök ké va ló
örö met te remt mé nye i ben!

Ün ne pel ni jöt tünk, tisz te leg ni egy
mû vész élet út ja elôtt, a ma gyar zsi -
dó ság ké pi megjelenítôje, kró ni ká sa
elôtt! A mû vész a soá utá ni ma gyar
zsi dó ság emblematikus nagy sá gá -
nak, Scheiber Sán dor nak az em lé ké -
re ala pí tott díj nak le het ma az
átvevôje!

Ké pe in meg je len nek a ma gyar or -
to do xia és neo ló gia hét köz nap jai a
születéstôl a ha lá lig. Az élet mû a
ma gyar kul tú ra szer ves ré sze, pil la -
na ta i nak rög zí té se. A ké pek val lá si,
kö zös sé gi je le ne tek, ha zai és kül föl di
rab bik, tu dó sok, írók vagy ép pen in -
nét el szár ma zot tak megörökítôi. A
mint egy fél mil lió fényképbôl ál ló ha -
tal mas gyûj te mény da rab jai nem
pusz tán mû vé szi al ko tá sok, de tör té -
nel mi do ku men tu mok, egy nép da -
rab já nak ré szei is. 

Vil lá nyi And rás fél száz ki ál lí tá sa
Budapesttôl Bon nig, ál lan dó ki ál lí -
tá sa Gyôrben, zsi na gó gák ban, fesz -
ti vá lo kon, ki ál lí tá so kon min dig
jelentôs né zett sé get hoz tak.
Scheiber Sán dor ko ra és kö re cím -
mel a Ma gyar Zsi dó Mú ze um ban
ren de zett ki ál lí tást, az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye te men pe -
dig 2013-ban volt kon fe ren ci á val
egy be kö tött ki ál lí tá sa. Vil lá nyi And -
rás képeirôl, ki ál lí tá sa i ról hír adá-
sok je len tek meg nem csak fo lyó ira-
t ok ban, ha nem te le ví zi ós mû so rok -
ban, zsi dó val lá si adá sok ban is.
Köny vek bo rí tói vagy fo lyó irat ok
ké pei, cik kei ôrzik sok ol da lú ké pi
meg je le ní té se it.

A mél tó meg em lé ke zést a díj ün -
ne pé lyes át adá sa, kö zös fo tók ké szí -
té se, koc cin tás, majd igé nyes ál ló fo -
ga dás zár ta.

gáljuli

Dé ri Ti bor
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Nem há za sod hat Iz ra el ben 
az olim pi ai arany ér mes

Gond jai le het nek Iz ra el ben an nak, akik há za sod ni akar, ám vá lasz tott -
ja a halacha, a zsi dó val lá si tör vény sze rint nem szá mít zsi dó nak, és an -
nak is, aki ma ga nem szá mít zsi dó nak, vi szont a jövendôbelije igen. Rab -
bi nem es ke ti meg, pol gá ri há zas ság pe dig nincs Iz ra el ben. Kepecs Fe -
renc írá sa.

Egész Iz ra el uj jon gott, ami kor fi a tal spor to ló ja, Artem Dolgopyat gyôzött
To ki ó ban a fér fi mû vé szi tor na szak ág ban, meg sze rez ve ez zel a zsi dó ál lam
tör té ne té nek má so dik olim pi ai arany ér mét. Az tán meg szü le tett a har ma dik is,
Linoy Ashramé nôi rit mi kus gim nasz ti ká ban. Oda ha za mind két spor to lót
nem ze ti hôsként fo gad ták, de Dolgopyat gyôzelme kap csán vi ták rob ban tak
ki. Mert hogy a fi a tal em ber any ja, Angela as  szony rá dió in ter jú já ban el pa na -
szol ta: Artem le het nem ze ti hôs, de há za sod ni nem tud Iz ra el ben. Már pe dig –
mond ta az as  szony – ô már na gyon sze ret ne uno ká kat.

A zsi dó ál lam ban ugyan is csak az egy azon val lás hoz tar to zó pá rok há za -
sod hat nak. Már pe dig a 24 éves Dolgopyat – aki csa lád já val 12 éve sen Uk raj -

Re mény tel jes kí sér le ti 
Covid-gyógyszer

Ed dig 16 sú lyos betegbôl 14 legyôzte a ko ro na ví rust a gyógy szer meg -
ka pá sa után. Most leg alább 50 újabb pá ci enst fog nak ez zel ke zel ni.

Az iz ra e li egész ség ügyi mi nisz té ri um en ge délyt adott egy ko ro na ví rus el le -
ni gyógy szer ki ter jesz tett hasz ná la tá ra, amely nek köszönhetôen ed dig 16-ból
14 sú lyos tü ne tek kel kór ház ban ke zelt be teg egy nap pal az utol só dó zis be -
adá sa után el hagy hat ta a kór há zat, ol vas ha tó a Forbes cik ké ben. A ke ze lé sek
ös  sze sen négy na pig tar tot tak.

A Bonus Biogroup ál tal fej lesz tett, Mesencure el ne ve zé sû szer kí sér le ti sza -
kasz ban van. Az egész ség ügyi mi nisz té ri um most ar ra adott en ge délyt a
Jerusalem Post hí re sze rint, hogy a má so dik fá zis ban részt ven ni kí vá nó kór -
há zak csat la koz has sa nak pá ci en se ik kel a to váb bi tesz tek hez. Ed dig a hai fai
Rambam kór ház ban hasz nál ták, most leg alább 50 új be te get fog nak ez zel ke -
zel ni.

„Ez egy na gyon jó fej le mény, mert ta pasz ta la ta ink alap ján ha idôben al kal -
maz zák ezt a gyógy szert a sú lyos be te gek nél, ak kor na gyon meg nö ve lik túl -
élé si esé lye i ket. Meggyôzôdésem, hogy a szer nél kül a ke zelt pá ci en sek kö -
zül töb ben meg hal tak vol na” – idé zi az MTI a kí sér le te ket a Rambamban
vezetô or vost, Sadi Hamúdot.

A mi nisz té ri um köz lé se sze rint az új me di ci nát egész sé ges do no rok
zsírszövetébôl nyert mesenchymalis ôssejtekbôl (MSC) ál lít ják elô, ame lyek
erôsítik a be te gek im mun rend szer ét a fertôzés okoz ta be teg ség gel szem ben.

„A ci ga ret tá hoz és az al ko hol hoz
ha son ló an az egy szer hasz ná la tos
mû anyag is függôség. Be le ful la -
dunk az el dob ha tó mû anyag ba. A
tét nem csak az or szág tisz ta sá ga,
de éle tünk minôsége is.” Silló Sán -
dor írá sa Izraelbôl.

Egy hét vé gi csa lá di be vá sár lás Iz -
ra el ben úgy végzôdik, hogy a meg ra -
kott be vá sár ló ko csi te te jé re ke rül
egy tu cat nyi cso mag el dob ha tó mû -
anyag tá nyér, po hár, plasz tik
evôeszköz. Egy ki ló környezetszeny-
nyezô hul la dék lesz belôle, mi re ki -
megy az ün nep. Ugyan ez az el já rás,
ha ki rán dul ni me gyünk, ha bu li ra ké -
szül a csa pat, vagy va la mi tár sa dal mi
ren dez vény re gyû lünk ös  sze. Egy-
egy ilyen ese mény el múl tá val a ki -
rán du ló he lyek par ko lói és a vá ro si
ku kák ful do kol nak a mû anyag
szeméttôl. Az iz ra e li stran do kon
keletkezô hul la dé kok mint egy 90
szá za lé ka mû anyag.

Iz ra el a mû anyag rab ja
A ház tar tás ban hasz nált mû anyag

fel hasz ná lá sa meg dup lá zó dott az el -
múlt év ti zed ben. Az iz ra e li ház tar tá -
sok nagy já ból 2 mil li árd sékelt (kb.
57 mil lió dol lárt) köl te nek egy szer
hasz ná la tos mû anyag ok ra min den
év ben. Egy át lag iz ra e li a dup lá ját
ter me li meg a fe jen kén ti mû anyag -
hul la dék nem zet kö zi át la gá nak
(0,309 gramm vs. 0,139 gramm).

Az el dob ha tó mû anyag ter mé kek
ház tar tá si fo gyasz tá sa éven te 68.344
ton na, ami fe jen ként kö rül be lül 7,5
ki lo gramm. Ez öt szö rö se az eu ró pai
uni ós át lag nak. Az egy szer hasz ná la -
tos mû anyag ok nem bom la nak le,
így jelentôsen hoz zá já rul nak a ten -
ger szen  nye zés hez. A keletkezô
mikromûanyagok min de nütt je len
van nak, az ivó vi zünk ben, a leve-
gôben, ame lyet be lé leg zünk, és az
összes ter mék ben, amit fo gyasz tunk,
még a só ban, a sör ben, a méz ben is.
Egy át lag iz ra e li 50.000 mikro-
mûanyag ré szecs két fo gyaszt egy év
alatt. Sok egész ség ká ro so dá sért ez a
szen  nye zés felelôs.

A Terv
Az el dob ha tó edé nyek hasz ná la tát

40 szá za lék kal csök kent he ti az új
terv, ame lyet Avigdor Liberman
pénz ügy mi nisz ter és Tamar
Zandberg kör nye zet vé del mi mi nisz -
ter ter jesz tett elô a kö zel múlt ban. A
ja vas lat lé nye ge, hogy ha son ló
plusz költ ség ter hel je az el dob ha tó
mû anyag ter mé ke ket, mint a ci ga ret -
ta és az al ko hol tar tal mú ita lok adó ja.
Az adó pon tos mér té két még tár gyal -
ják az adó ha tó ság gal: a cél meg dup -
láz ni az el dob ha tó plasz tik fo gyasz -
tói árát.

„A ci ga ret tá hoz és az al ko hol hoz
ha son ló an az egy szer hasz ná la tos
mû anyag is függôség. Be le ful la dunk
az el dob ha tó mû anyag ba. A tét nem -
csak az or szág tisz ta sá ga, de az éle -
tünk minôsége is” – mond ta
Zandberg.

„Az elv az, hogy az el dob ha tó edé -
nyek rend sze res fo gyasz tói vi sel jék a
kár költ sé ge it. Ez a gaz da sá gi lé pés
környezetbarátabb ma ga tar tás ra ösz -
tö nöz he ti a la kos sá got” – nyi lat koz ta
a tervrôl Lieberman.

„A vi lág szá mos or szá gá ban már
meg tet ték eze ket a lé pé se ket. Ne -
künk is kö te les sé günk min dent meg -
ten ni az el dob ha tó plaszik csök ken -
té se ér de ké ben. A fo gyasz tói ma ga -
tar tás vál to zá sát re mél jük ettôl a 
tervtôl” – tet te hoz zá. A lé pés hez
nincs szük ség új jog sza bály ok ra,
csak egy vám ren de let fris sí té sé re,
így a két mi nisz té ri um már 2022 ja -
nu ár já ban be ve zet né az új adót.

Love, Death & Plastic?
A be je len tés he té re idôzítette ki ál -

lí tá sa meg nyi tó ját a ro mán szár ma -

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Artem Dolgopyat a gyôzelem után

ná ból ván do rolt be Iz ra el be – halachikusan nem zsi dó. Mert hogy csak az ap -
ja az, az any ja nem, ho lott val lás jo gi lag csak az szá mít zsi dó nak, aki nek az
any ja az. Iz ra el ben – mi vel nincs pol gá ri es ke tés – an nak, aki há za sod ni akar,
a bol do gí tó igent rab bi (muszlimok és ke resz té nyek ese té ben imám, il let ve
pap) elôtt kell ki mon da nia. Azok a rab bik pe dig, aki ket a kon zer va tív
Fôrabbinátus fel ha tal maz az es ke tés re, nem csak a különbözô val lá sú pá rok tól
ta gad ják meg a há zas ság kö tés lehetôségét, ha nem az azo nos nemûektôl, az
ate is ták tól, il let ve amen  nyi ben el vált as  szonyt akar ná nak el ven ni, a kohénok-
tól (a ré gi pa pi rendbôl szár ma zó fér fi ak tól) is.

A pol gá ri há zas ság hi á nya pél da nél kü li a vi lág de mok ra ti kus or szá ga i ban.
Az iz ra e li ek több sé ge – a fel mé ré sek sze rint 60-70 szá za lé kuk – szí ve sen vál -
toz tat na is a hely ze ten, ám ez a szán dék az el múlt év ti ze dek ben rend re meg -
hi ú sult az or to dox pár tok el len ál lá sa mi att. Így az tán a különbözô fe le ke ze tû
há za su lan dók nak – jó zsi dó mód ra – kerülôutat kell ke res ni ük. Ilyen pél dá ul
az, ha kül föld ön kel nek egy be, mi vel az Iz ra e len kí vül kö tött fri gye ket a zsi -
dó ál lam au to ma ti ku san el is me ri. Ebbôl a cél ból éven te kö rül be lül ki lenc ezer
pár uta zik el, több nyi re a kö ze li Cip rus ra. És ter mé sze te sen ar ra is van
lehetôség, hogy a halachikusan nem zsi dó meny as  szony vagy vôlegény be tér -
jen a zsi dó val lás ba, ám ez ta nul má nyok kal egy be kö tött hos  szú fo lya mat, me -
lyet nem min den ki vál lal. Dolgopyat any ja rá dió in ter jú já ban pél dá ul el mond -
ta, hogy fi á nak – a fe szí tett üte mû olim pi ai fel ké szü lés mi att – sem az át té rés -
re, sem a cip ru si ki rán du lás ra nem volt ide je. (Ar ról nem is szól va, hogy a jár -
vány mi att jó ide ig nem is utaz ha tott.)

Dolgopyat hely ze te leg in kább azért iro ni kus, mert ôt a halachikus elôírá-
soknak nem is kel le ne za var ni uk. Hi szen a meny as  szo nyát, a fe hér orosz
Maria Sakovichot, aki sem apai, sem anyai ágon nem zsi dó, egy ke resz tény
pap köz re mû kö dé sé vel bár mi kor fe le sé gül ve het né. (Sa ját „fe le más” szár ma -
zá sa te hát ép pen hogy meg kön  nyí te né szá má ra a dol got!) A bökkenô az, hogy
a fi a tal em ber, aki ma gát ön tu da tos iz ra e li nek és zsi dó nak ér zi, min den áron
zsi dó esküvôt akar.

Dolgopyatnak és meny as  szo nyá nak ese te vi hart kel tett Iz ra el ben. Hogy le -
het sé ges az – kér dez ték az em be rek –, hogy a fi a tal em ber To ki ó ban föl áll ha -
tott a do bo gó legfelsô fo ká ra, olim pi ai arany ér met és dicsôséget sze rez he tett
ha zá já nak, ám ugyan ez a ha za nem te szi lehetôvé szá má ra ele mi pol gá ri jo -
gá nak, a meggyôzôdése sze rin ti há zas ság kö tés nek a gya kor lá sát. Dolgopyat
ese te rá irá nyí tot ta a fi gyel met ar ra a ré gi vis  szás ság ra, hogy szá mo san van nak
olya nok, akik a zsi dó ál lam ban dol goz nak, adóz nak, ka to nás kod nak, s ha kell,
fegy ver rel a kéz ben is har col nak ér te, ám a há zas ság lehetôségét meg ta gad ják
tôlük. Jair Lapid iz ra e li kül ügy mi nisz ter is fel há bo ro dá sá nak adott han got a
hely zet kap csán, és ígé re tet tett ar ra, hogy min dent meg fog ten ni a pol gá ri
há zas ság be ve ze té sé ért.

De nem min den ki ért egyet ve le. Mint lát tuk, a la kos ság val lá so sabb har -
minc-negy ven szá za lé ka el len zi a vál to zást – fôleg az or to dox rab bik és pár -
tok ha tá sá ra. Ami pe dig Dolgopyat ügyét il le ti, Arje Deri, az or to dox Sasz
párt el nö ke ezt a fel há bo ro dást keltô nyi lat ko za tot tet te: „At tól, hogy va la ki
meg nyer egy ér met, még nem vá lik zsi dó vá.” (Deri hos  szú idôn át a bel ügy -
mi nisz te ri tiszt sé get töl töt te be, s ezért sze mé lye sen is felelôs volt a kép te len
hely zet fenn ma ra dá sá ért.) A pol gá ri há zas ság be ve ze té sé nek – és ál ta lá ban az
ultraortodox be fo lyás vis  sza szo rí tá sá nak – a hí vei min den eset re re mény ked -
nek, hi szen a szélsôségesen val lá sos pár tok hos  szú év ti ze dek után most
elôször ma rad tak ki a kor mány ko a lí ci ó ból. A baj csak az: nem biz tos, hogy
ez a rend kí vül ve gyes ös  sze té te lû ko a lí ció elég szi lárd egy ilyen hor de re jû
vál toz ta tás ke resz tül vi tel éhez. A pol gá ri há zas ság be ve ze té se min den eset re
nem sze re pel a pri o ri tá sai kö zött.

zá sú iz ra e li mû vész, Evelyn Anca, a
Plastic Free Israel prog ram igaz ga tó -
ja. Pro vo ka tív tár gyai, ké pei, a Mû -
anyag men tes Iz ra el ki ált vá nyai a tel-
avi vi Ro mán Kul tu rá lis In té zet ki ál -
lí tó ter mé ben lát ha tók.

Jó kez det
Evelyn Anca sze rint jó né hány oka

van an nak, hogy az iz ra e li ek

mûanyagfüggôk: a fel gyor sult élet -
vi tel, a ké nye lem és a kó ser ház tar tás
meg fon to lá sai. A sok gyer me kes csa -
lá dok nem akar nak na pon ta több tu -
cat edényt el mos ni, és mû anyag tá -
nyé rok hoz és edé nyek hez fo lya mod -
nak, hogy meg kön  nyít sék az éle tü ket
– ma gya ráz za. – „De a fo gyasz tók
ér zé ke nyek az árak ra, két szer is
meg gon dol nak min den ki adást, így
az el dob ha tó mû anyag edé nyek meg -
emelt ára se gít het csök ken te ni a
hasz ná la tot. Ez fon tos elsô lé pés, és
re mél jük, hogy a kez de mé nye zés vé -
gül a mû anyag ok eset le ges be til tá sá -
hoz ve zet.”

Mû anyag men tes Iz ra el
A két mi nisz té ri um meg vizs gál ta

an nak a lehetôségét is, hogy ezek nek
a tár gyak nak a hasz ná la tát tel jes egé -
szé ben be tilt sák, aho gyan Auszt rá li -
á ban, Ka na dá ban és Eu ró pa szá mos
or szá gá ban már meg tet ték, de be lát -
ták, hogy egyelôre Iz ra el ben le he tet -
len len ne egy csa pás ra ke resz tül vin -
ni egy ilyen éles vál to zást.

Álom a mû anyag men tes Izraelrôl

In jek ció kú ra
A gyógy szert in jek ci ó val ad ják be, és az a tüdôbe jut va csök ken ti a koro-

navírus-fertôzés okoz ta gyul la dást, se gí ti a szö ve tek re ge ne rá ló dá sát, és eny -
hí ti a különbözô lég úti tü ne te ket.

A ku ta tók sze rint a ko ro na ví ru sos be te gek a citokin ne vû gyul la dá sos mo -
le ku la el sza po ro dá sa, nem pe dig ma ga a ví rus mi att hal nak meg – hang sú -
lyoz ta a Jerusalem Postban még a kli ni kai tesz te lés elsô sza ka sza után, má -
jus ban a gyógyszerrôl meg je lent írás.

Ami kor az im mun rend szer túl sok citokint vá laszt ki, ak kor citokinvihar
rob ban hat ki, és ez a túl zott im mun vá lasz el pusz tít ja az egész sé ges
tüdôszövetet, akut lég zé si ne héz sé ge ket és vé gül ha lált okoz hat. Az MSC-k
min den em ber ben meg ta lál ha tók, és a szer ve ze tet ért károk hely re ál lí tá sá ért,
va la mint szá mos min den na pi élet funk ci ó ért felelôsek.
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Kü lö nös vé let len, hogy a ha lál tá bo-
r ok ból va ló fel sza ba du lás után az elsô
új szü lött zsi dó fiú dr. Gótai Lász ló, az
elsô új szü lött zsi dó le ány az 1946. jú -
ni us 8-án szü le tett Rômer Klá ra (hé ber
ne ve Blumen) volt Sal gó tar ján ban, és
Cselényi György után 2021. már ci us
21-éig, Klá ri ka vá rat la nul be kö vet ke -
zett ha lá lá ig ôk lát ták el a Sal gó tar já ni
Zsi dó Hit köz ség fenn tar tá sá val kap -
cso la tos teendôket, va gyis a soát
követô má so dik ge ne rá ció tag jai.
Büsz ke va gyok Klá ri ká ra, a fe le sé -
gem re, aki több mint két év ti ze den át
se gí tett megôrizni a hit köz ség több
mint száz éves múlt já ból mind azt, amit
még le he tett, amíg azon a már ci u si
haj na lon el nem ra gad ta a Kí ná ból
ránk zú dult jár vány. Klá ri ka 2000-tôl
dol go zott a hit köz ség elöl já ró sá gá ban.
Elôször al el nök ként, fôként az ad mi -
niszt ra tív teendôket lát va el, ami ben
ne gyed év szá za dos ki ter jedt ru ha gyá ri
kap cso lat rend sze re, ha zai és nem zet -
kö zi ta pasz ta la tai ugyan csak se gí tet -
ték, majd dr. Gótai Lász ló el nök 2008-
ban be kö vet ke zett tra gi kus ha lá la után
el nök ként. Egy han gú sza va zás sal vá -
lasz tot ták meg. Ek kor Keszler Ár pád
lát ta el az al el nö ki tiszt sé get.

Mit „örö költ” Klá ri ka? Elôször is a
ne vét. Anyu ká ja, Rômer Istvánné
Pasz ter nák Ol ga mond ta el uno ká já -
nak, Sa nyi nak egyik itt ho ni sal gó tar já -
ni lá to ga tá sa kor (1996. má jus 5–11.):
„A get tó sí tás elôtt át jött hoz zánk a
szom széd nô, akirôl tud tuk, hogy a
nyi las párt tag ja, Hit ler ké pe elôtt
»imádkozik«. Fel aján lot ta, hogy a 13
éves kis hú go mat, Klá ri kát el búj tat ja.
Ho gyan hi het tünk vol na ne ki. Anyu ka
úgy dön tött, biz to sabb, ha együtt ma -
rad a csa lád. Egye dül én ma rad tam
meg.” Ô ezért kap ta a Klá ra ne vet. A
Men ház ut cá ból el hur colt, meg gyil ko -
lá sa kor 13 éves „elsô” Klá ri ka és
Dezsô báty ja meg sár gult fo tog rá fi á ja
most a sal gó tar já ni zsi dó temetôben, az
1948-ban föl ava tott Ausch witz-em lék -
mû belsô te ré ben lát ha tó azon a szo -
mo rú tab lón, amit Szegô Zsu zsi öt le tét
is meg va ló sít va he lye zett el és ava tott
fel a hit köz ség a holokauszt 70. év for -
du ló ján ren de zett mártírmegem-
lékezésen 2014. jú ni us 22-én. A tab lón
lát ha tó 43 fény kép fö lött ez a cím áll:
„Sal gó tar ján ban szü le tett gyer me kek,
aki ket 1944-ben a holokausztban meg -
gyil kol tak”. Bôhm Ág nes se gí tett a
fény ké pek össze gyûj té sé ben és a tab ló
el ké szí té sé ben. Saj nos a szám egy ál ta -
lán nem pon tos. Csak a gyer mek ál do -
za tok szá ma 330 volt Sal gó tar ján ban,
de mind ös  sze en  nyi kép ke rült elô, hi -
szen azo kat is meg gyil kol ták, akik nek
leg fél tet tebb kin csei kö zé tar toz tak az
ezek hez ha son ló fel vé te lek.

Mit „örö költ” Klá ri ka? Pél dá ul ha -
gyo mányt. A hit köz ség tisztségviselôi
kö zött szin te már a kezdetektôl ott te -
vé keny ke dett vezetôségi tag ként a
köz vet len felmenôi kö zé tar to zó
Rômer Hermann (1906–1912). Pél dá -
ul em lék ut cá kat, volt ben nük min den.
Pél dá ul a Men ház ut cát, amely nek ele -
jén, a jobb ol da lon, 1971-ben még ott
vol tak a ré gi zsi dó temetô ma rad vá -
nyai. Pél dá ul az egy ko ri Fô ut cát,
amely nek bon tá sát egy hétfôi na pon,
1974. ja nu ár 28-án reg gel kezd ték el.
A Nap kelt 7:16-kor, felhôs, eny he idô
volt. Hó se hol. Tu dom, mert fel je gyez -
tem, hogy meg kezd ték a sal gó tar já ni
bel vá ros egyik leg ré geb bi ház so rá nak
bon tá sát. Az egyik sar kon a Je ges ja -
nu ár 21-étôl szûnt meg. Va la ki még
1964-ben fel hí vott: „Ta lál koz zunk a
Jég bü fé ben”. Ta lál koz tunk. Mus tot
vitt ha za, még le he tett kap ni. Az óta
már van egy fi unk és két uno kánk is.
Haj da ná ban a Fô ut cán vol tak a
Rômer-boltocskák is. Visszaemléke-
zôk sze rint a következôk: 43. sz.
Rômer Jenô órás, egyik esküvôi ta -
núnk 1966-ban, a sal gó tar já ni zsi dó
temetôben nyug szik, 50. sz. Rômer
Zol tán órás és ta xis, Klá ri ka nagy pa -
pá ja, Új-Zé land ban, az aucklandi
temetô zsi dó rész le gé ben nyug szik,
57. sz. Rômer Ár pád nôi di vat áru, a
sal gó tar já ni zsi dó temetôben nyug -
szik, 60. sz. Rômer tej üz let. A bér au -
tó zást a Rômer test vé rek te rem tet ték
meg Sal gó tar ján ban 1926-ban. A
Mun ka cí mû új ság szin te min den szá -

má ban hir det tek: „Nem fá zik, ha a
Rômer test vé rek leg újabb, csu kott,
fûthetô, 70 lo vas Crysler au tó já ban
uta zik”. Meg in dí tot ták a Sal gó tar -
ján–Ba las sa gyar mat kö zöt ti elsô sze -
mély gép ko csi-já ra tu kat is 1929-ben:
„5 sze mélyt 40 pengôért vi szünk”.
Egy, a vá ros ban köz is mert ta nár,
Gyôrffy Dezsô lá nya, Gyôrffy Sa rol ta
együtt járt Klá ri ká val a Ma dách Im re
Gim ná zi um ba. So kat ta lál koz tunk
1964-ben, kü lö nö sen az érett sé gi kö -
rü li idôben a IV. C tá jé kán, ahol új ság -
író ként egy re több ször meg for dul tam,
per sze elsôsorban nem az ok ta tás ügy
irán ti olt ha tat lan érdeklôdés, ha nem
in kább Klá ri ka mi att. Gyôrffy Sa rol ta
„Ta lál ko zá sok Pi tyu val – egy tanárnô
köny ve” cí mû vis  sza em lé ke zé sé ben
(Kairosz Ki adó, Bu da pest, 2006) ezt is
meg em lí ti, ahogy pél dá ul „Ér tel mük -
kel fel fog ják ugyan” cím mel írt cik ke -
met Rômer Klá ri dol go za tá ról, aki a
sal gó tar já ni zsi dó ság üldöztetésérôl és
el hur co lá sá ról írt csa lá di és is me ret sé -
gi körükbôl szár ma zó do ku men tu mok
alap ján (Nóg rá di Nép új ság, 1964. má -
jus 22.). Az OKTV-dolgozatok írói a
következôk vol tak: Tóth Ka ta lin,
Szvircsek Fe renc, Schink An na má ria,
Keszler Ber nát, Praznovszky Mi hály,
Gyôrffy Sa rol ta, Lubi Zsu zsa, Bor za
Ilo na, Rômer Klá ra, Muzsnai Zol tán.
Köny vé nek egy má sik he lyén kü lö nö -
sen meg ka pó, aho gyan a ré gi Fô ut cát
Gyôrffy Sa rol ta le fes ti, ame lyet – mint
ír ja – „sze gény sé ge el le né re va la mi
ott ho nos biz ton ság és tör té nel mi pa ti -
na nél kü li meg hitt ség jel lem zett... So -
kan em lé kez nek még biz to san... Rômer
bá csi órás üz le té re (ô még a hat va nas
évek ele jén is ott ül dö gélt pi ci ke kis
órás bolt ja elôtt a me gyei könyv tár
épü le te mel lett)”. Ma már Rômer Ist -
ván, Klá ri ka édes ap ja is az új-zé lan di
Auckland föld jé ben nyug szik fe le sé -
gé vel, aho gyan ott ír ják, Ol ga
Rômerrel együtt. „Oli” bolt ját so ká ig
em le get ték még ki ván dor lá suk után is
Sal gó tar ján ban.

Mit „örö költ” Klá ri ka? Pél dá ul sok
csa lá di tör té ne tet nem csak a Karancs
tövébôl, ha nem Lo sonc ról, Budapest-
rôl, Auszt rá li á ból, Új-Zé land ból,
Ame ri ká ból is. Bö zsi né ni és Jan csi ka,
az az Rômer Jenô kis fi á nak, Er vin ké -
nek az el huny ta a szo mo rú tör té ne tek
kö zé tar to zik, ami nagy port vert föl az
ak ko ri vá ros ká ban. Az 1924-ben szü -
le tett kis Rômer Er vint 1937-ben vit te
el a hir te len be teg ség. Még a Bu da pes -
ten ki adott or szá gos ter jesz té sû Re -
mény cí mû lap 1937. évi má ju si szá ma
is ter je del mes, Er vin ke fény ké pé vel il -
luszt rált cikk ben szá molt be a temetés-
rôl. A cím: Meg halt egy kis ba rá tunk...
Schlesinger Dá ni el sal gó tar já ni hit ta -
nár azt emel te ki, hogy ép pen bar
micva ün ne pé re ké szült, utol só gon do -
la tai is a haftóra és az ava tó be szé de kö -
rül fo rog tak, amit ma ga ké szí tett. „Te -
me té sén meg je len tek gim ná zi u má nak
igaz ga tó ja, ta ná rai és zárt so rok ban
osz tály tár sai. Ko por só ja kö rül cser -
kész tár sai áll tak díszôrséget...” – ír ta.
A cikk má so dik ré szé ben a töb bi kö -
zött az ol vas ha tó, hogy a sal gó tar já ni
Chorin Fe renc gim ná zi um igaz ga tó ja
és ta ná ri ka ra meg ha tó so rok ban ál lít
em lé ket a kis Rômer Er vin nek: „Eze -
ket a meg ha tó an szép so ro kat dr. Sza -
bó igaz ga tó úr, va la mint Semetky,
Perényi, Fayl, Vadászy, Vin cel lér és
Vi rá nyi ta nár urak ír ták alá.” (Fayl
Fri gyes a vá ros is mert festômûvésze
volt.) Ta lán Er vin ke volt az utol só zsi -
dó gye rek, aki nek ko por só ja kö rül
cser kész tár sai áll tak díszôrséget. Ter -
mé sze tes ha lál lal tá vo zott. Né hány év
múl va ôt is meg öl ték vol na. Klá ri ka
nyug he lye a Rômer és az anyai Pasz -
ter nák csa lád sír kö vei mel lett van (vé -
let le nül szin te köz vet le nül Er vin ke
szom széd sá gá ban), a temetô há tul só,
tá vo li ré szé ben; a csa lád töb bi el hunyt
tag ja az új-zé lan di Auckland vá ro sá -
nak temetôjében, a Föld túl só ol da lán
pi hen. Ko por só já nál nem állt dísz-
ôrség, ami re per sze de hogy is gon dol -
tunk, de amíg élek, nyo maszt a bá nat,
hogy még gyá szo ló kat sem hív hat tunk
a jár vány mi att. Nem ezt ér de mel te
vol na. Nem így kell el men ni. Nem így.

Mit ha gyott ránk Klá ri ka?
Mindenekelôtt a kö vet ke ze tes sé get és

a ma kacs ki tar tást, hogy a fo gyat ko zó
lét szám el le né re a val lá si élet nek leg -
alább egy kis ré sze meg ma rad jon, s ha
csak egyet len zsi dó em ber is igény li,
az imád ko zás há za nyit va le gyen. A
jár vány kez de té ig ez így is volt. A sal -
gó tar já ni zsi dó temetô he lyi vé dett sé -
get él vez, és 2013-ban si ke rült a szé-
csényi zsi dó temetôt is vé dett ség alá
he lyez ni. A he lyi vé de lem cél ja, hogy
ezek az év szá za dos temetôk a raj tuk
lévô épü le tek kel, em lék mû vek kel, sír -
em lé kek kel a vá ro sok kul tu rá lis és
épí tett örök sé gé nek ré sze i vé vál ja nak,
és hos  szú idôre megôrzôdjenek. A sal -
gó tar já ni hit köz ség 2011-ben fel újít -
tat ta a szécsényi holokauszt-emlék-
mûvet, és a jár vány kez de té ig rend sze -
re sen temetôrendezést vég zett, to váb -
bá a mártírmegemlékezéseket is meg -
szer vez te, mert a vá ros ká ban már nem
él nek zsi dók. Sal gó tar ján ban is el tá vo -
zott a túlélô nem ze dék, a pár túlélô
sem él már a nóg rá di me gye szék he -
lyen. Az „elsô ge ne rá ció” tá vo zá sa
szin te pó tol ha tat lan ûrt ha gyott ma ga
után. Mind ezek el le né re a nagy ün ne -
pe ket, va la mint a négy mázkirt egé -
szen a jár vány kez de té ig meg tar tot ta a
hit köz ség, fôként az el szár ma zot tak
je len lé té vel. Raj tuk kí vül al kal man -
ként Szlo vá ki á ban, Ri ma szom bat ban
élô hit test vé rek is részt vet tek az ün ne -
pe ken, a sal gó tar já ni kö zös ség pe dig
Fü lek, Lo sonc és Ri ma szom bat zsi dó
vo nat ko zá sú ese mé nye in (kon cert a
fel újí tott lo son ci zsi na gó gá ban, a füle-
ki holokauszt-emlékmû ava tá sa 2014-
ben, zsi dó kul tu rá lis nap Ri ma szom -
bat ban stb.) kép vi sel tet te ma gát.

To váb bá ránk hagy ta a hi ány ér zé ke -
lé sé nek szük sé ges sé gét, ami nek újabb
sa já tos for má ja, szin te egy tel jes vá ros
le bon tá sa ép pen ezek ben az idôkben
ke let ke zett. Az el tûnt vá rost és a
születô újat még én is lát tam ve le
együtt. Kettôs ér zés iga zi sal gó tar já ni -
nak len ni. Ma gam hal lot tam egy szer a
vo na ton két pa lóc nép vi se le tes asz -
 szony be szél ge té sét. Az egyik meg je -
gyez te: „Ha a ré gi zsi dók föl tá mad ná -
nak, nem is mer né nek rá a vá ros ra.”
Azok az év ti ze dek, a hat va nas, a het -
ve nes évek és a nyolc va nas évek egy
ré sze ugyan is a mo dern Sal gó tar ján
szü le té sé nek az ide je. Kinôtt a földbôl
a va la mi ko ri fa lu ból lett vá ros (vá ros -
sá csak 1922-ben nyil vá ní tot ták).
Köz ben le bon tot ták a ré git csak nem az
ös  szes jel leg ze tes épü le té vel, köz tük a
leg szeb bel, a zsi na gó gá val együtt,
amit akár meg is ment het tek vol na. De
nem tet ték, fel rob ban tá sa mel lett dön -
töt tek. Szed ték szét a há za kat, akadt,
ame lyi kért nem is volt kár, hul lott a
tég la, szállt a por reggeltôl es tig, döm -
pe rek ro bog tak át a nagy já ból egy ut -
cás vá ro son. Ódai hang vé te lû, pá tosz -
tól sem men tes ver sek szü let tek az
épülô vá ros ról, az em ber teremtô ere-
jérôl. Pusz tí tó erejérôl nem. Min den ki
happy volt, ahogy il lik, bár ezt az an -
gol szót ak kor még nem hasz nál ták.
Én nem szok tam pub li cisz ti kai lel ke -
sült sé gû ver se ket ír ni. Tár cát ír tam a
dömperesrôl, egy-két halk, ész re vét len
ver set ar ról, ami el tûnt és fo lya ma to -
san el tû nik: Me se vá ros, Mi van a
Karancson, Új hold a Men ház ut cá -
ban, Le bont ják a ré gi ut cát, Le bon tott
zsi na gó gá ra, A vá ros szí ve és még né -
há nyat. Ös  sze vé ve, születôben volt a
kor szak épí té sze ti leg, szer ke ze ti leg
leg át gon dol tabb vá ro sa a modernitás
je gyé ben. Elsôsorban a Fôtér mu tat ja,
hogy nem csak ön ma guk ban is tér -
plasz ti kai ér té kû épü le tek szü let tek,
ha nem ezek ös  szes sé gük ben is lét re -
hoz tak egy önál ló tér be li for mát, ami -
re már va ló ban csak az építômûvészet
ké pes. Er re nincs is má sik pél da Ma -
gyar or szá gon. Ez még ak kor is igaz,
ha az épí tés nem fejezôdött be, és ma -
nap ság, a poszt mo dern idôkben, vi lág -
szer te más épí té sze ti fel fo gá sok ural -
kod nak, pél dá ul na gyobb fi gyel met
for dí ta nak a he lyi tör té ne ti fo lya ma -
tos ság ra. Itt vi szont el tûnt – és ez az
érem má sik ol da la – a te le pü lés múlt -
já nak ép pen az a ré sze, amely em lé -
kez tet ne, hogy mind ez ar ra a gaz da sá -
gi, ke res ke del mi, kul tu rá lis alap ra
épült, amit meg ha tá ro zó mér ték ben a
zsi dók hoz tak lét re. El tûnt a zsi dó Sal -
gó tar ján. El tün tet ték. Ezt is tud ni kell.

Örök ség és ha gya ték
Két év ti zed a sal gó tar já ni hit köz ség ben

Vé let len, hogy le bon tot ták még a zsi -
na gó gát is? Tény leg. Kit ke res sünk
most? És hol? Tud juk, a kö vek be szél -
nek, de itt nin cse nek kö vek. A mo dern
vá ros nak azért le he tett örül ni. Te gyük
hoz zá, hogy Sal gó tar ján Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lés ének ha tá ro za ta alap -
ján a holokauszt 70., va la mint az
1902-ben épült mû em lék zsi na gó ga
le bon tá sá nak 45. év for du ló ja al kal má -
ból fe ke te grá nit em lék táb lát he lyez -
tek el a haj da ni rep re zen ta tív épü let
he lyén, a Bem ut ca 8. szám, az úgy ne -
ve zett Csil lag ház épü le té nek fa lán. A
táb la mé re te: 80x120 cm. A táb lán
szereplô gra fi ka a zsi na gó ga épü le té -
nek sti li zált áb rá zo lá sa a ko ra be li fo tó -
do ku men tá ci ók alap ján. Fel ira ta:
„Ezen a he lyen állt 1902–1969 kö zött
a Szvoboda Gyu la ter vei alap ján épült
sal gó tar já ni zsi na gó ga. Ál lí tot ta a
holokauszt 70. év for du ló ján Sal gó tar -
ján Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za -
ta 2014”. Errôl, va la mint elôtte a
Fôposta fa lán el he lye zett em lék táb lá -
nál tar tott ha gyo má nyos vá ro si
megemlékezésrôl a Vá ro sunk – Új Ké -
pes Ma ga zin „Me men tó az egy ko ri
zsi na gó ga he lyén” cím mel kö zölt
fény ké pes be szá mo lót (2014. jú ni us
20.). Amint azt a tu dó sí tás ban ol vas -
hat juk: „...a résztvevôk a Csil lag ház -
hoz vo nul tak, mely nek he lyén egy kor a
zsi na gó ga állt. Itt Székyné dr. Sztrémi
Me lin da pol gár mes ter és Tóth Klá ra, a
Sal gó tar já ni Zsi dó Hit köz ség el nö ke
ün ne pé lye sen em lék táb lát lep le zett le.
A le lep le zés nél Bódi Tóth Elem ér költô
mû kö dött köz re.” A kö zölt fo tog rá fi án
a pol gár mes ter és Klá ri ka lát ha tó a le -
lep le zés pil la na tá ban. Én rö vid be szé -
det mond tam, ami késôbb az Új Élet -
ben je lent meg, és pár ver sem mel em -
lé kez tem a le bon tott zsi na gó gá ra, az
el tün te tett ut cák ra és haj da ni zsi dó la -
kó i ra. A he lyi te le ví zió nem tu dó sí tott
az em lék táb la ava tá sá ról. A vá ro si
em lé ke zé sek be va ló te vé keny be kap -
cso ló dás, azok se gí té se te hát szin tén a
ha gya ték ré sze, hi szen nem csak a zsi -
dók em lé kez nek, és ez így jó, így ter -
mé sze tes. Egyéb ként is, min den, ami
tör té nik egy vá ros ban, együtt tör té nik
ve lünk, ha nem is egy for mán érint. Így
volt a múlt ban, így lesz a jövôben is.
Egy he lyi amatôr festô, Bajcsik Jó zsef
kéz zel írt em lé ke zé se i vel együtt rám
ha gyott egy 1965-ben ké szült tus raj zot
a zsi na gó gá ról, ami alá ezt ír ta: „Zsi -
na gó ga és a Winter-ház, je len leg ezen
a (he lyen – BTE) Csil lag há zak és
elôtte lévô szé les út te rül el”. 

Mit ha gyott ránk Klá ri ka? Ugyan -
csak a ha gya ték hoz tar to zik az idô fo -
lya ma tá ban adó dó öröm is. Pél dá ul a
kö zös ség épí tés ben a leg si ke re sebb nek
bi zo nyult 2019-ig – utol já ra ezt ren dez -
het te Klá ri ka – a Tar ján ren dez vény -
köz pont ban és vendéglôben tar tott, a
sok kis gye rek szá má ra kü lö nö sen nagy
örö möt jelentô, já ték kal, aján dék kal já -
ró ün nep, a hanuka, ami nek sa já tos sá ga
Sal gó tar ján ban a rö vid, de nap ra kész
tör té net is mer te tés és a ma gas szín vo na -
lú ze nei mû sor volt. Szá munk ra kü lön
is adó dott egy kis csa lá di jel le ge, hi -
szen a tör té net me sé lést a fi unk (Tóth
Sán dor, a zsi dó val lás tu do mány dok to -
ra), a ze nei rész össze ál lí tá sát a fe le sé -
ge (Tóth-Takáts Ju dit egy ház ze nei dok -
tor, elôadómûvész) vál lal ta, a fellépôk
kö zött töb ben a Liszt Fe renc Ze ne mû -
vé sze ti Egye te men vég zett mu zsi ku sok
vol tak, és töb bek kö zött két gyer mek is
a kö zön ség elé lé pett. Tóth Jo na tán (6
éves) a gáonok ko rá ból szár ma zó imát
(Hánérot halalu) adott elô, amit köz vet -
le nül a hanukai gyer tyák meg gyúj tá sa
után éne kel nek. Tóth Ra fa el (9 éves)
Händel: Jú dás Makkabeus cí mû ora tó -
ri u má nak gyôzelmi in du ló ját éne kel te
hé ber nyel vû szö veg gel (Chává
nárimá). Rafi egyéb ként a 2018-as

hanukai ün ne pen ült elôször nyil vá no -
san a zon go rá hoz, hanukai da lo kat ját -
szott, ez volt az elsô kon cert fel lé pé se.
Mind ket ten a mi kis uno ká ink. Ter mé -
sze te sen a hanuka is ma rad, Klá ri ka
ment el. De még min dig a ha gya ték ról
szól va, a Sal gó tar já ni Zsi dó Hit köz ség
2012. már ci us 11-én csat la ko zott a Kö -
zép- és Ke let-eu ró pai Zsi dó Hit köz sé -
gek és Szer ve ze tek Egye sü le té hez
Deb re cen ben. Az errôl szó ló ok mányt a
sze ces  szi ós ré gi me gye há za dísz ter mé -
ben ír ták alá az ala pí tók, köz tük Klá ri -
ka. A meg fo gal ma zott cé lok kö zött
sze re pel a zsi dó ér té kek meg óvá sa, a
val lá si és örö költ ha gyo má nyok ôrzése
és to vább adá sa a következô ge ne rá ci -
ók nak.

Mit ha gyott ránk Klá ri ka? Mi ként ez
már az ed dig le ír tak ból is lát ha tó, a töb -
bi kö zött egy olyan kap cso lat rend szert,
ami jó val meg ha lad ja a saj nos fo lya ma -
to san fo gyó kis hit köz ség mé re te it.
Nem csak a vá ro sok ve ze té sé vel, tár sa -
dal mi és kul tu rá lis szer ve ze te i vel volt
fo lya ma to san ki egyen sú lyo zott a kap -
cso lat – amint az már szó ba ke rült, Sal -
gó tar já non kí vül az or szág más te le pü -
lé se in la kó túlélôk ké ré sé re a szécsényi
temetô gon do zá sát és a mártírmegem-
lékezések szer ve zé sét is el vál lal ta a hit -
köz ség –, ha nem a tu do má nyos és a
min den ko ri po li ti kai élet több jelentôs
képviselôje is el lá to ga tott az el múlt
évek ben a pa rá nyi hit köz ség be. Utób -
bi ak kö zül pél dá ul járt itt Ilan Mor, Iz -
ra el Ál lam nagy kö ve te, vagy leg utóbb
Sol tész Mik lós, a Mi nisz ter el nök ség ál -
lam tit ká ra, aki úgy szól ván azon nal két -
mil lió fo rin tot aján lott fel és jut ta tott el
a hit köz ség nek Deutsch Mó zes, a „rab -
bi bá csi” sír já nak fel újí tá sá ra, lát ván
an nak rom ló ál la po tát. Ami pe dig a
leg fon to sabb – és ezt pá tosz nél kül
mon dom –, hogy ránk hagy ta az ôrkö-
dô fi gyel met. Szin te éle té nek utol só
per cé ig in téz te a hit köz ség ügye it. Már
ha lá los be te gen pá lyá zott és nyert 33
mil lió fo rin tot a Mo dern vá ro sok prog -
ram ke re té ben a Beth len Gá bor Ala pít -
vány tól, amit a töb bi kö zött az ima ház,
a szer tar tá si te rem, a gond no ki la kás fû -
té sé nek kor sze rû sí té sé re, nap ele mek
fel sze re lé sé re, a víz- és csa tor na há ló zat
tel jes fel újí tá sá ra kí vánt for dí ta ni, nem
so ro lom to vább. Ez a pénz is meg ér ke -
zett, sôt a ter ve zé si mun ka is elôreha-
ladott ál la pot ban volt. Klá ri ka a jövôbe
va ló be fek te tés nek szán ta a 33 mil lió
fo rin tot is. Ez zel hit köz sé gi el nö ki te -
vé keny sé gét ko ro náz ta vol na meg, hi -
szen a következô cik lust már nem vál -
lal ta vol na. Meg is fo gal maz ta az ér te -
sí tést a hit köz ség tag ja i nak. El kül de ni
már nem tud ta. Ezért áll jon itt emlékez-
tetôül azok nak, akik majd lát hat ják a
meg újult hit köz sé gi épü le te ket és a sír -
ker tet. Ô te rem tet te meg en nek gaz da -
sá gi alap ját. Ô nem lát hat ja erôfeszíté-
sei ered mé nyét. Pe dig na gyon ké szült
rá. A le vél az utol só üze net.

Tóthné Rômer Klá ra

FEL HÍ VÁS
Ked ves Min den ki!
Tá jé koz tat lak Ti te ket, hogy a Mo -

dern vá ro sok prog ram já ban pá lyáz -
tunk és nyer tünk 33 mil lió fo rin tot,
ame lyet az aláb bi pro jekt meg va ló sí -
tá sá ra for dít ha tunk:

– ima te rem és gond no ki la kás fû té -
sé nek kor sze rû sí té se

– Ausch witz-em lék mû szi ge te lé se,
ku po la ja ví tá sa vagy cse ré je

– em lék fal be ázá sá nak meg szün te -
té se, szük sé ges ja ví tá sok, fes tés
stb.

– fa ki vá gás
– út ja ví tás
A mun ká la tok már ci us 20-tól jú ni -

us kö ze pé ig tar ta nak. Remélhetôleg
az idôjárás, a ví rus hely zet nem szól
köz be, és az elôütemezett mun ká kat a
kivitelezô el tud ja vé gez ni.

Fel hí vom a fi gyel me te ket a fo ko -
zott óva tos ság ra, a bal eset men tes
temetôlátogatásra!

Jó len ne, ha a mártírmegem-
lékezésen (ha a jár vány hely zet en ge -
di) együtt néz nénk meg a fel újí tás
ered mé nyét. Még egy szer ké rek min -
den kit az épí té si te rü le ten a fo ko zott
óva tos ság ra!

Vi gyáz za tok ma ga tok ra! Vi gyáz za -
tok egy más ra!

Sal gó tar ján, 2021. már ci us 12.
TÓTHNÉ RÔMER KLÁ RA

Klá ri ka már ci us 21-én már nem élt.
De ez nem pon tos. Él, amíg én élek.

Él, amíg a kis csa lá dunk él.
(Rész let Bódi Tóth Elem ér Klá ri ka

cí mû készülô könyvébôl)
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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

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

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te -
ményt, pos tai ké pes levelezôlapot.
0620/522-5690, 061/322-8439.

Ki adó 1. eme le ti, 72 m2 alap te rü -
le tû, 2 szo bás, tel jes kö rû en be ren de -
zett és gé pe sí tett la kás a Do hány ut -
cá ban, a zsi na gó gá val szem ben. Bér -
le ti díj: 200.000 Ft/hó + re zsi. Érd.:
06-30-415-9036.

Élet já ra dé ki szerzôdést köt ne
kö zép ko rú, le in for mál ha tó vál lal ko -
zó. Hív jon bi za lom mal: 06-70-7777-
005.

NAP TÁR

Ok tó ber 6-7., szer da-csü t. Tisri 30. - Chesván 1. Új hold

Ok tó ber 8., pén tek Chesván 2. Gyer tya gyúj tás: 5.51

Ok tó ber 9., szom bat Chesván 3. Szom bat ki me ne te le: 6.53

Ok tó ber 15., pén tek Chesván 9. Gyer tya gyúj tás: 5.38

Ok tó ber 16., szom bat Chesván 10. Szom bat ki me ne te le: 6.40

Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti tá mo ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be -

te gek az aláb bi ak hoz:
Idônként szük sé ges sé vá ló, az át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé se.

Drá gább nak te kint jük a kb. 5.000 és 50.000 Ft kö zöt ti gyógy szert, min den
eset ben az igénylô jö ve del mé hez vi szo nyít va.

Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki de rí té -
sé re, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôbbi idôpontra tud ja vál lal ni.

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

Egy ar gen tí nai építôipari vál la -
lat nál dol go zott együtt Adolf
Eichmann-nal az a né met geo ló -
gus, aki a leg fon to sabb in for má ci -
ó kat szol gál tat va lehetôvé tet te a
Moszad szá má ra, hogy el fog ja ôt –
je len tet te a Süddeutsche Ze i tung
cí mû né met lap a Háárec sze rint.

A fér fi sze mély azo nos sá gát ti tok -
ban tar tot ták az óta, hogy Eichmannt
el ra bol ták és Iz ra el be vit ték, ahol el -
ítél ték és ki vé gez ték, ol vas ha tó az
ujkelet.live cik ké ben. Most, 32 év vel
a fér fi ha lá la után, csa lád ja be le egye -
zett ab ba, hogy fel fed jék ne vét és tör -
té ne tét, ami ki tün te tett he lyet szer zett
ne ki az iz ra e li tör té ne lem ben.

Gerhard Klammer Né met or szág -
ban ta nult geo ló gi át, fi lo zó fi át és tör -
té nel met. 1950-ben Ar gen tí ná ba
emig rált, hogy mun kát ta lál jon. A
sors úgy hoz ta, hogy Eichmann, a
ná cik végsô meg ol dá sá nak meg al ko -
tó ja nagy já ból ugyan ab ban az idôben
ér ke zett ál né ven az or szág ba.

Klammer a Cap ri építôipari vál la -
lat nál ta lált mun kát Tucumán tar to -
mány ban, Észak-Ar gen tí ná ban. Nem
sok kal késôbb Eichmann szin tén
csat la ko zott a cég hez Ricardo
Klement né ven.

Né hány év vel késôbb a vál la lat nál
pénz ügyi prob lé mák me rül tek fel.
Eichmann Bu e nos Ai res be köl tö zött,

Pes ti me sék: mi ért épp Do hány
lett a hí res fôvárosi ut ca ne ve?

Ha más hon nan nem, az itt ál ló hí res zsi na gó ga ré vén min den ki hal lott
már a Do hány ut cá ról, de va jon hon nan kap ta a ne vét, és mi lyen ér de -
kes sé ge ket rejt a tör té ne te?

A do hány nem épp ôshonos nö vény Ma gyar or szá gon, de a do hány zás kul -
tú rá ja sem mond ha tó épp ti pi kus ha zai ha gyo mány nak, így hát meglehetôsen
kü lö nös, hogy Pest vá ro sá nak egyik leg ré geb bi, köz pon ti ut cá ja épp ezt a
ne vet vi se li. Hisz az ilyen köz te rek jellemzôen vagy ne ves tör té nel mi ala kok -
ról kap ták a ne vü ket, vagy a ke let ke zé sük kor be töl tött funk ci ó ról, pél dá ul
hogy ho va ve ze tett az ere de ti leg ott ta lál ha tó or szág út (lásd az Üllôi, Vá ci
vagy Fe hér vá ri uta kat).

Ha a funk ció fo gal mát ki csit la záb ban ke zel jük, ak kor vé gül is ez még akár
igaz is le het a Do hány ut ca ne vé re, hi szen egy ré gen itt ál ló, az ut ca ar cu la tát
meg ha tá ro zó, nép sze rû üzletrôl és mûhelyrôl kap ta. A Do hány ut ca 211. szá -
mú ház ban ügy kö dött ugyan is Anton Prinder tu bák- és dohánykészítô mes ter,
aki nek a ter mé kei vá ros  szer te hí res nek szá mí tot tak. Ahogy Pest bel vá ro sá nak
ut cái szin te egytôl egyig, úgy az itt több ség ben élô né met aj kú la kos ság ré vén
a Do hány ut ca is elôször ger mán ne vet vi selt, és Tabakmacher Gassénak, az -
az Dohánykészítô ut cá nak hív ták. Egy rö vid ide ig az tán rá ra gadt a szin tén a
funk ci ó já ból eredô (errôl késôbb) Seiten Landstrasse, va gyis Ol dal só or szág -
út név is, de 1817-tôl már a Tabakgasse, 1850-tôl pe dig ugyan en nek ma gyar
vál to za ta, a Do hány ut ca ne vet vi se li.

Az a bi zo nyos dohánykészítô mû hely te hát a 211. szám alatt állt, a mai Do -
hány ut cá ban pe dig nem hogy 211-es ház szám nincs, de jó val ki seb bek sem,
meglehetôsen más kép pen fes tett te hát ak ko ri ban az ut ca és a köz igaz ga tá si
sza bá lyok is. Azt gon dol hat nánk ebbôl, hogy jó val hos  szabb le he tett ak ko ri -
ban az ut ca, de épp ellenkezôleg: ere de ti leg csak a mai Síp és Ka zin czy ut ca
kö zöt ti sza ka szán lé te zett. Vi szont a kez de tek óta jelentôs köz le ke dé si út vo -
nal nak szá mí tott, mi vel a Pest vá ro sát el ha gyó, az or szág ke le ti fe lé be vezetô
ko csi út, a Hat va ni (ma Rá kó czi) út mentesítô for gal ma is itt ha ladt. (Ezért
kap ta egy ide ig a már em lí tett Ol dal só or szág út ne vet is.) A re form kor ban
épült ki az tán az ut ca ma is is mert tel jes vo na la a Rottenbiller ut cá ig, de a
külsô sza kaszt egy ide ig még Felbergassénak (Fûz fa ut cá nak) hív ták, és csak
1874-tôl vi se li tel jes hos  szá ban a Do hány ut ca ne vet.

A köz le ke dé si funk ció mi att ele in te fôleg a fo ga dók és szál lók ut cá já nak
szá mí tott (a tubákkészítô mel lett), itt állt pél dá ul az Arany Szi tá hoz cím zett
mû in téz mény is, ami Dé ry né Szép pa ta ki Ró zá nak szol gált me ne dé kül a nagy
pes ti ár víz ide jén.

Pest ter jesz ke dé sé vel az tán fo ko za to san egy re in kább bel vá ro si vá lett a Do -
hány ut ca is, és a fo ga dók he lyét kis ipa ros ok mû he lyei és üz le tek vál tot ták
fel, no meg bér há zak – la kott a Do hány ut cá ban töb bek kö zött Petôfi Sán dor,
Mik száth Kál mán, és a ne vek cso dá la tos együtt ál lá sa ként egy tra fi kos csa lád -
ban Füst Mi lán is. Itt épült meg egy ha tal mas zsi na gó ga is, ami má ig az ut -
ca fô meg ha tá ro zó épü le te. A 19. szá zad má so dik fe lé ben a kör nyék re nagy
szám ban betelepülô zsi dó la kos ság szá má ra szük sé ges sé vált egy új ima hely
épí té se. A bé csi Ludwig Förster ter vei alap ján épült, mór stí lu sú neo lóg zsi-
nagógát 1859-ben avat ták fel, a ma ga kö zel 3000 fôt be fo gad ni ké pes mé re -
té vel pe dig az óta is Eu ró pa leg na gyobb ja.

A Do hány ut ca múlt ja saj nos nem csak az építésrôl és az együttélésrôl szól,
de oly sok más bu da pes ti köz te rü let hez ha son ló an a pusz tí tás ról és a tör té ne -
lem vér zi va ta ra i ról is. A má so dik vi lág há bo rú ide jén itt hú zó dott a pes ti get -
tó ha tá ra, aho vá zsi dó szár ma zá sú hon fi tár sa ink so ka sá gát zár ta be, majd hur -
col ta el ha lál tá bor ok ba a ko ra be li ál lam ha ta lom. Az ô ne ve i ket ôrzi a Do hány
ut cai zsi na gó ga ud va rán ál ló, szo mo rú fûz fát min tá zó em lék mû.

Sza ba dos Dá ni el / life.hu

Rend kí vü li irat men tés a Zsi dó
Mú ze um és az Iz ra e li Nem ze ti

Könyv tár jó vol tá ból

A meg vá sá rolt té te lek egyi ke: Szü le té si anya könyv, Putnok, 1858–1884

A Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le -
vél tár az Iz ra e li Nem ze ti Könyv -
tár ral kö zö sen meg vá sá rol ta azt a
hét, 19. és 20. szá za di, a ma gyar or -
szá gi zsi dó kö zös ség éle té vel össze-
függô do ku men tu mot, amely a
Kedem Aukciósház ka ta ló gu sá ban
buk kant fel idén au gusz tus ban. A
két in téz mény di gi ta li zál ja, majd
az interneten elérhetôvé te szi a pá -
rat lan irat anya got.

Mint ko ráb ban be szá mol tunk ró la,
az iz ra e li Kedem Aukciósház au -
gusz tu si ár ve ré sén több olyan ma -
gyar vo nat ko zá sú zsi dó do ku men tu -
mot (szü le té si, há zas sá gi, kö rül me té -
lé si anya köny vet) ter vez tek elár ve -
rez ni, ame lyek a ha zai csa lád ku ta tás
leg fon to sabb for rá sa it je len tik.

A Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le -
vél tár köz le mé nye sze rint a do ku -
men tu mo kat a Kedem Aukciósház
el adás ra szán ta, de a zsi dó örök ség
megôrzése iránt el kö te le zett sze mé -
lyek és szer ve ze tek ké ré sé re vis  sza -
von ta az ár ve ré si té te lek kö zül. El kö -
te le zett sé gü ket az iránt, hogy a zsi dó
és eu ró pai örök ség nyil vá nos tu laj -
don ba ke rül jön, a zsi dó mú ze um
szak em be rei is oszt ják, akik úgy vé -
lik: az ilyen jel le gû do ku men tu mo -
kat nem sza bad ma gán kéz ben, a
nyil vá nos ság szá má ra el ér he tet len
mó don ôrizni.

A köz le mény sze rint a Ma gyar
Zsi dó Mú ze um és Le vél tár az Iz ra e li
Nem ze ti Könyv tár ral kö zö sen meg -
vá sá rol ta azt a hét, 19. és 20. szá za -
di, a ma gyar or szá gi zsi dó kö zös ség
éle té vel összefüggô do ku men tu mot,
amely a Kedem Aukciósház ka ta ló -
gu sá ban fel buk kant. A meg vá sá rolt
irat anyag té te lei kö zött szü le té si és
ha lot ti anya köny vek is ta lál ha tók,
ame lyek kü lö nös jelentôséggel bír -
nak a zsi dó kö zös sé gek szer ve ze te i -
nek tör té ne ti fel dol go zá sa és család-
fakutatási te vé keny sé gek szem pont -
já ból.

A két együttmûködô in téz mény
sze rint a ma gán kéz ben lévô, zsi dó
örök ség gel kap cso la tos do ku men tu -
mok nak az iratmegôrzés és köz gyûj -
te mé nyi szol gál ta tá sok te rén ta pasz ta -
lat tal rendelkezô pro fes  szi o ná lis le -
vél tá rak ba és mú ze u mok ba kell ke -
rül ni ük vá sár lás vagy ado má nyo zás
út ján. A je len leg még ma gán kéz ben
lévô ira tok hos  szú tá vú megôrzése
szem pont já ból ez az ide á lis meg ol -
dás.

Ar ra bá to rí ta nak min den ér de kelt
szereplôt, hogy ha son ló ügyek ben
for dul ja nak a két in téz mény va la me -
lyik éhez vagy más pro fes  szi o ná lis

le vél tár hoz. Csak az ak tív di gi tá lis
je len lét tel rendelkezô, a zsi dó örök -
ség megôrzése iránt el kö te le zett le -
vél tá rak al kal ma sak az ilyen jel le gû
do ku men tu mok megôrzésére és ke -
ze lé sé re.

A zsi dó mú ze um és az iz ra e li
könyv tár egyút tal sze ret né meg kö -
szön ni an nak a szá mos ku ta tó nak a

mun ká ját, akik se gí tet tek fel hív ni a
köz vé le mény fi gyel mét ezek re az
ügyek re és a fel be csül he tet len ér té kû
zsi dó örök ség megôrzésének szük sé -
ges sé gé re. A ve lük va ló kö zös mun -
kát a jövôben is foly tat ni sze ret nék.
Szin tén kö szö nik a Kedem
Aukciósház és az árvereztetô együtt -
mû kö dé sét.

Egy né met geo ló gus se gít sé gé vel fog ták el Eichmannt
míg Klammer vis  sza tért Né met or -
szág ba.

Klammer elég jól is mer te a ma gát
Ricardo Klementnek nevezô fér fi va -
ló di ki lét ét. Eichmann jól is mert volt
Ar gen tí na né met kö zös sé gé ben,
amely igye ke zett se gí te ni és meg vé -
de ni ôt, és jó né hány volt ná cit al kal -
maz tak a Cap ri nál.

Csa lád ja sze rint Klammer az
1950-es évek ele jén fel vet te a kap -
cso la tot a né met ha tó sá gok kal, hogy
tá jé koz tas sa ôket Eichmann hol-
létérôl. So ha nem ka pott vá laszt.

1959-ben, Né met or szág ba va ló
vis  sza té ré se után Klammer egy kö -
ze li ba rát já nak, aki pap volt a né met
had se reg ben, me sélt Eichmannról. A
pap át ad ta az in for má ci ót püs pö ké -
nek, aki to váb bí tot ta az Eichmannra
va dá szó né met zsi dó ügyész nek,
Fritz Bauernak.

Bauer, aki a má so dik vi lág há bo rú
alatt el me ne kült Né met or szág ból, de
azu tán vis  sza tért, az ak ko ri né met jo -
gi in téz mény leg ma ga sabb ran gú zsi -
dó ja volt Hesse tar to mány ke rü le ti
ügyé sze ként. Ab ban az idôben, ami -
kor a né met szer ve zet töb bi tag ja kis -
uj ját sem moz dí tot ta Eichmann el fo -
gá sá ért, no ha is mert volt, hogy Dél-
Ame ri ká ban buj kál, Bauer volt az
egyet len, aki erôfeszítéseket tett a
há bo rús bû nös fel ku ta tá sá ra.

A Klammertôl szár ma zó in for má -
ci ók na gyon ér té ke sek vol tak. Tar tal -
maz ták Eichmann lak cím ét és egy
fény ké pet az 1950-es évek elejérôl,
ab ból az idôbôl, ami kor ô és
Klammer együtt dol goz tak az építôi-
pari vál la lat nál. A ké pen a két fér fi
egy más mel lett állt.

Bauer már szer zett né mi in for má -
ci ót Eichmannról egy Né met or szág -
ban szü le tett félzsidó fér fi tól, Lothar
Hermanntól, aki késôbb Ar gen tí ná ba

köl tö zött. Hermann lá nya ran di zott
Eichmann fi á val, aki el di cse ke dett
ap ja sze mély azo nos sá gá val.

Hermann 1957-ben el küld te ezt az
in for má ci ót Bauernek. Bauer ezt
követôen to váb bí tot ta a Moszadnak,
amely ügy nö kö ket kül dött, hogy
meg pró bál ják meg ta lál ni Eichmannt.
De az ügy nö kök üres kéz zel tér tek
vis  sza.

A Süddeutsche Ze i tung je len té se
sze rint a Klammer ál tal két év vel
késôbb meg adott ada tok rész le te seb -
bek és ér té ke seb bek vol tak, mint
Hermann rész le ges és kis sé za va ros
in for má ci ói. Kö vet ke zés kép pen
Klammer se gít sé ge tet te lehetôvé
Moszad szá má ra, hogy el fog ja
Eichmannt.

A tör té net töb bi ré sze jól is mert.
Bauer Iz ra el ben ta lál ko zott Isszer
Hárellel, a Moszad ak ko ri vezetôjé-
vel és Chájim Kohnnal, az ak ko ri
fôügyésszel, és át ad ta ne kik az in for -
má ci ó kat. Ezek alap ján si ke rült a
Moszadnak meg ta lál nia Eichmannt
1960-ban.

Ki de rült, hogy bár Eichmann va ló -
ban a Klammer ál tal meg adott cí men
la kott, ha ma ro san más hely re köl tö -
zött. A Moszad azon ban meg ta lál ta
az új cí mét, és az ügy nö kök egy cso -
port ja Rafi Eitán ve ze té sé vel el ra bol -
ta, és egy Iz ra el be tar tó repülôgépre
ül tet te. Mi u tán meg ér kez tek, bí ró ság
elé ál lí tot ták, el ítél ték, és vé gül
1962-ben fel akasz tot ták.

Bauer be tar tot ta ígé re tét, hogy
nem fe di fel az in for má ció for rá sát,
amely Eichmann el fo gá sá hoz ve ze -
tett. A Moszad is hall ga tott eb ben a
kér dés ben. Az ügy ben részt vevô
sze mé lyek kö zül sen ki sem él már.

Az iz ra e li bí ró ság ez idá ig
Eichmannon kí vül mást nem ítélt ha -
lál ra.
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Ros hásáná: 
a zsi dó kö zös ség lét szá ma 

vi lág szer te száz ezer rel bôvült
A Zsi dó Ügy nök ség ha gyo má nyo san ros hásáná elôtt köz zé tett ki mu ta tá sai

sze rint je len leg 15,2 mil lió zsi dó él vi lág szer te, ami az egy év vel ko ráb bi szá -
mok hoz ké pest azt je len ti, hogy a kö zös ség lét szá ma 100 ezer rel bôvült, ír ja
az ujkelet.live.

A fel mé rés a zsi dó ön azo nos sá gon ala pul, va gyis a ma gu kat tel jes mér ték -
ben zsi dó nak és nem más val lá sú nak val ló ál lam pol gá ro kat tar tal maz za. A
Zsi dó Ügy nök ség sze rint ha azo kat is fi gye lem be ves  szük, akik az iz ra e li
vissza té ré si tör vény ér tel mé ben, amely leg alább egy zsi dó nagyszülôt ír elô,
jo go sul tak len né nek iz ra e li ál lam pol gár ság ra, ös  sze sen mint egy 25,3 mil lió
zsi dó él a vi lá gon.

Iz ra el ben 6,93 mil lió zsi dó la kik, akik a vi lág zsi dó sá gá nak 45,3 szá za lé kát
je len tik.

Az ügy nök ség ki mu ta tá sai sze rint nap ja ink ban mint egy 8,2 mil li ó an él nek
a di asz pó rá ban, ezen be lül a leg töb ben az Egye sült Ál la mok ban (kö rül be lül 6
mil li ó an). A to váb bi sor rend: Fran cia or szág 446 ezer, Ka na da 393 500,
Nagy-Bri tan nia 292 ezer, Ar gen tí na 175 ezer, Orosz or szág 150 ezer, Né met -
or szág és Auszt rá lia 118-118 ezer sze mély.

A Zsi dó Ügy nök ség köz le mé nye alap ján a leg szû kebb zsi dó kö zös ség az
arab és muszlim ál la mok ban ta lál ha tó – mint egy 27 ezer fô. Tö rök or szág ban
14 500, Irán ban 9500, Ma rok kó ban 2000, Tu né zi á ban 1000 zsi dó él.

SPÁNN GÁ BOR

Öreg szünk? Öreg szünk!
Nem ré gi ben meg hí vást kap tam egy könyv be mu ta tó val egy be kö tött

saj tó tá jé koz ta tó ra. Mi vel az ese ményt a ma gyar saj tó egyik há zá ban
tar tot ták, az új mû szerzôje pe dig év ti ze de ken át ked ves kol lé gám volt
az egy ko ri Ma gyar Te le ví zi ó nál, min den képp el von szol tam ma gam a
tett hely re.

Már az ese mény ter mé be be lép ve is nyug táz tam, hogy itt az tán –
hogy fi no man fo gal maz zak – min den ki jo go sult har ma dik ol tás ra. Vé -
gig néz tem a résztvevôkön, el men tem egy tü kör elôtt, és önironikus hu -
mo ris ta lé nyem azt súg ta, hogy ebbôl a terembôl csak ma ga Ma dame
Tussaud hi ány zik. Az 1970-es és 80-as évek ma gyar saj tó já nak még élô
krém je je len volt. A szerzô egy bûn ügyi re gényt írt, ez a 17. köny ve, de
ahogy a ná la egy ge ne rá ci ó val fi a ta labb recenzor kezd te, ez még nem a
vég ál lo más, el vég re a jó ne vû kül po li ti kai tu dó sí tó még csak 88 éves,
így elôtte az élet.

Min den ki maszk ban volt, de leg több jü ket így is fel is mer tem, és ha
be csuk tam a sze mem, már hal lot tam is az egy ko ri Té vé hír adó, a Pa no -
rá ma, a Stú dió 80 szig nál ját, ze né jét. Az új kri mi író ja a Szov jet uni ó -
ban vé gez te az egye te met, és leg alább 2x4 évig tu dó sí tott a vi lág 1/6-
ának fôvárosából. Má ig job ban be szél oro szul, mint Jev tu sen ko fény -
ko rá ban, és szel le mi fris ses sé gé re jellemzô, hogy ami kor mél ta tó ja egy
moszk vai élet ké pet em lí tett – lé vén, hogy ô is 4 évig oda de le gált tu dó -
sí tó volt –, ki ja ví tot ta, hogy a Kutuzovszkaja ut ca foly ta tá sát nem úgy
hív ják...

Nyug táz tam, hogy a szerzô le fo gyott, nincs ha ja, er re a tí pus ra
mond ják, hogy por ce lán sze rû, tö ré keny öreg em ber. Csak hogy ami kor
meg szó lalt, a hang ja az ak ko ri tu dó sí tá sa i nak ere jé vel, hi bát lan ma -
gyar ság gal és szel le mes szi por kák kal fû sze rez ve szólt. Nem tud tunk
olyat kér dez ni tôle, ami re ka pás ból ne adott vol na szó ra koz ta tó és
kielégítô vá laszt.

A résztvevôknél már jócs kán meggyôzôdtem ar ról, hogy mind nyá -
jun kat meg rá gott az idô vas fo ga. Én ma gam ahogy be men tünk, fel is -
mer ni vél tem az egyik hölgy ben egy ko ri na gyon ked ves vágónô kol le gi -
ná mat. A maszk mi att csak ke zet csó kol tam, és már kezd tem is a nosz -
tal gi át: „Ibikém, em lék szel-e, hogy 74-ben egy szer a vá gó ban ket ten
együtt ös  sze cse rél tük egy ri port ban Koszigint Gromikóval, és 5 perc cel
adás elôtt jöt tünk rá a ba ki ra? Ha az úgy megy adás ba, ak kor mi más -
nap in dul hat tunk vol na Recsk re!” A hölgy sze me ki ke re ke dett, és azt
mond ta: „Ne ha ra gud jon, mi hon nan is mer jük egy mást? Én so ha nem
dol goz tam a té vé ben, nyug dí jas ké mia ta nár va gyok, a fér jem volt
nagy kö vet, és ilyen minôségében is mer jük a szerzôt.” Én ég tem, mint a
Reichstag, bo csá na tot kér ve sün dö rög tem el.

Ek kor ér ke zett va la ki, egy sze ren csét len idôs úr, aki csak L alak ban
tu dott köz le ked ni, mert va la mi lyen ge rinc kór súj tot ta, vi szont han go -
san rám kö szönt, hogy szer vusz, Gá bor! Na itt baj ban vol tam, mert egy
fej búb ról és hátgerincrôl 40 év táv la tá ból sen kit nem tu dok iden ti fi kál -
ni, ô meg nem tu dott ki egye ne sed ni. Le ha jol tam cipôigazgatás ürü -
gyén, de sok kal elôbbre nem ju tot tam, mert a létezô leg na gyobb maszk
volt raj ta, és az én go nosz hu mo ris ta el mém azt súg ta, hogy ezen az em -
be ren a maszk nak nincs más jelentôsége, mint hogy nem esik ki a fog -
so ra... Lát va ta nács ta lan sá go mat, ô lep lez te le ma gát: egy ko ri bon ni tu -
dó sí tó volt, és mint ilyen, so kat dol goz tunk együtt.

De a „szép ko rú ság” át ka kí sért to vább. Fe le sé gem mel vol tam együtt
a hely szí nen. A te rem végébôl egy szer csak rám ki ál tott va la ki, hogy
„Szia, Spánn Ga bi! Nem is mersz meg?” Fo gal mam nem volt, ki cso da.
„Hát tu dod, so kat for gat tunk együtt, és ar ról vol tál hí res, hogy 1 óra
alatt tud tál sze rez ni bár ki nek bár mi lyen tí pu sú bom bá zó nôt. Ap ro pó,
most is meg tud nád ten ni?” Olyan szí nû let tem, mint a ko ra be li szov -
jet szí nes té vék, és rá bök tem as  szony kám ra: „Ugye is me red a fe le sé ge -
met is?” Én ma gam is csak tôle tud tam meg, hogy az illetô úr egy kül -
föl di pro du cer, aki vel „fény ko rom ban” sok si ke res tu dó sí tást ké szí tet -
tem más or szá gok te le ví zi ói ré szé re.

Fi a tal éve im ben azt ta nul tam, hogy min den írás nak le gyen esz mei
mon da ni va ló ja. Hát en nek csu pán an  nyi, hogy ra gyog hat bár hogy a
szel lem, szü let het öreg agy ban is szép, fi a tal gon do lat, de a tes tünk ki
van szol gál tat va a geriátriának, és jó ma gam nem csak a fe le sé gem mel
vol tam je len ezen a könyv be mu ta tón, de ve lem volt ké ret len, szép ne vû
barátnôm, a Demencia is.

Biz tos va gyok ab ban, hogy a kri mi 88 éves szerzôjének nem ez az
utol só köny ve, és azért az itt ol va sott jegy ze tet én is meg ír tam, aki a
Ger gely-nap tár sze rint ami kor Önök e so ro kat ol vas sák, már több
mint 83, de ha „zsi dó ul” szá mo lok, már el múl tam 5782 éves.

Ze né vel az el fo ga dá sért
Egy ma gá val ra ga dó ze ne kar tör té ne te

Ün ne pek kö zött a Kosher Delirôl
Póth Gá bor ral, a Kosher De li vezetôjével be szél get tem.
– Egyet ért-e az zal, hogy ez a kó ser élel mi szer üz let és ét te rem föld raj zi -

lag jobb hely re nem is ke rül he tett vol na? Utal nék a Do hány ut cai zsi na -
gó ga, a mú ze um, a Mazsihisz-székház kö zel sé gé re, a Covidot megelôzô
óri á si ide gen for ga lom ra s a visszatérô nagy érdeklôdésre.

– Va ló ban, lo ká ci ó ban jó hely re ke rült a Kosher De li, és a kör nyék be li ek
már tud ják, hogy ná lunk az igé nyük nek megfelelô áru kész le tet és fi gyel mes
ki szol gá lást ta lál nak.

– Az igé nye sen ki ala kí tott por tál és belsô tér csa lo gat ja a tu da to san
vagy ép pen vé let le nül ar ra já ró kat?

– Min den ki szí ve sen tér be egy tisz ta, áttekinthetô, ren de zett bolt ba. A ki -
ala kí tás nál a fô szem pont az volt, hogy egy mai kor nak megfelelô, multi-
funkciós üz le tet hoz zunk lét re, aho vá jó be men ni. A BZSH eb ben tel jes mér -
ték ben tá mo ga tott min ket.

– A kó ser étel fé le sé gek gaz dag tár há za ta lál ha tó a pol co kon, a hûtôk-
ben: cso ma golt tôkehús, sok fé le fôzni- és süt ni va ló. Kí ván ja-e a kész le tet
bôvíteni?

– Fo lya ma to san vál to zik az áru kész le tünk, van nak ál lan dó ter mé kek, és
pró bá lunk a vá sár lók igé nye i nek meg fe lel ni.

– A Covid hos  szú ide je alatt szin te erôn felül ház hoz szál lí tást is vál lal -
tak. A késôbbiek so rán új ra igény be vehetô lesz ez a szol gál ta tás? Ki ala -
kult már sta bil vá sár ló ré teg?

– Ház hoz szál lí tá sunk a mai na pig elérhetô. A kör nyé ken mun ka tár sa im
szál lí ta nak ház hoz bi cik li vel, rol ler rel, gya log, tá vo labb ra pe dig au tó val visz -
 szük az árut kol lé gám mal. Van nak ál lan dó vá sár ló ink, de saj nos az ét te rem és
a bolt is meg síny let te a Covid idôszakát, ren ge teg ven dé günk még nem a ko -
ráb bi szo ká sa sze rint jön vá sá rol ni, so kan pe dig ha za u taz tak.

– Meg em lí te ne né hány be szál lí tó cé get?
– Ilyen má sok mel lett pél dá ul a METRO, a Helit, a Chef Market, a Jótojás.
– Men  nyi re von zó és nép sze rû a sábbáti bar che szek elôrendelési

lehetôsége?
– Egy re töb ben gon dol kod nak elôre és ren de lik meg a bar che szü ket, de ha

va la ki nek csak az utol só pil la nat ban jut na eszé be, bol tunk ban ak kor is be tud -
ja sze rez ni az ün nep egyik leg fon to sabb kel lé két.

G. J.

A Shalva ze ne kar tag jai

A ze ne egy olyan kö zös nyelv,
amit min den ki meg ért, ér kez zen a
vi lág bár mely pont já ról. Ezt mi
sem bi zo nyít ja job ban, mint az,
ami kor a kö zön ség tag jai ké nyel -
mes székükbôl fel áll va tán col ni
kez de nek egy kon cer ten, vagy
együtt éne kel nek a ze né szek kel. A
He ti Nap ló ri port ja.

A Shalva Band elôadásáról haza-
térôk a ze nei mel lett egy egé szen
más faj ta él ményt is ma guk kal vit tek.
Jeruzsálembôl ér ke zett hoz zánk az
együt tes, va gyis a nyolc tag ból csak
öten: a ko ro na ví rus-hely zet az át ol -
tott ság ban világelsô Iz ra el ben sem
egy sze rû, így hár man kény te len-kel -
let len ott hon ma rad tak. Saj nál hat ják,
hogy ki ma rad tak lá to ga tás ból – me -
sél ték a ze ne kar tag jai, aki ket egé -
szen ma gá val ra ga dott Bu da pest.

„Jár tunk a fürdôben, ami tel je sen
ki tisz tí tot ta a fe jem. Saj nos az óri ás -
ke rék zár va volt. De leg alább lesz
mit ki pró bál nunk leg kö ze lebb. El -
men tünk vá sá rol ni is, azt is na gyon
él vez tük” – osz tot ta meg ta pasz ta la -
ta it az éne kes Anael, akit el káp ráz ta -
tott a Szé che nyi gyógyfürdô.

Ta lán a leg na gyobb él ményt
Yairnak, a do bos nak je len tet te az
uta zás, aki azt sem bán ná, ha nem
kel le ne ha za men ni ük. „Yair teg nap
meg kér dez te, mi lyen is ko lá ba kell
jár nia ah hoz, hogy meg ta nul jon ma -
gya rul. Már el kez dett ilyen in téz -
ményt ke res ni ma gá nak” – ma gya -
ráz ta Sa ra, a ze ne kar gi tá ro sa.

A Shalva Band va ló já ban egy csa -
lád. Egy iga zán kü lön le ges csa lád.
Az együt tes leg több tag ja ugyan is
va la mi lyen fo gya ték kal él. A két
éne kes, Dina Samteh és Anael

Khalifa vak, az ütôhangszeres Yair
Pomburg és Tal Kima Down-szin-
drómás, Yosef Ovadia, a do bos
Williams-szindrómás, Guy Maman,
a bil len tyûs pe dig lá tás sé rült. Eb ben
a csa pat ban az épek van nak ki sebb -
ség ben: Sa ra Samuels, aki gi tá ron
ját szik és Shai Ben Shushan, aki do -
bol. Ô egyéb ként a ze ne kar meg ál -
mo dó ja is.

„Ka to na ként szol gál tam a se reg -
ben, ami kor meg sé rül tem. Egy re -
pesz el ta lált, ami majd nem az éle -
tem be ke rült. A kór ház ban az éle te -
mért küz döt tek az or vo sok. Ak kor
ott, a kór há zi ágyon fe küd ve meg fo -
gad tam, ha ezt túl élem, ak kor igyek -
szem jobb em ber len ni, igyek szem
ten ni va la mit a kö zös sé gért. Így is
lett. Hos  szú lá ba do zás után meg -
gyógy ul tam. Elsô utam egy olyan

szer ve zet hez ve ze tett, ahol fo gya ték -
kal élôket gon doz nak, ezt hív ják
Shalvának” – me sél te Shai.

A je ru zsá le mi Shalva Köz pont fo -
gya ték kal élô gyer me kek és szü le ik
életminôségének ja ví tá sát tûz te ki
cé lul. Az épü let ben he lyet kap két
me den ce, ko sár lab da pá lya, egy óri á -
si park és nem utol só sor ban egy pro -
fi ze nei stú dió is, ahol ze ne te rá pi á val
fej lesz tik a ki csi ket.

„A Shalva vezetôjéhez for dul tam,
és meg kér dez tem tôle, hogy mi ben
tu dok a se gít sé gé re len ni a szer ve zet -
nek. Ek kor jött az öt let, hogy ala pít -
sak egy együt test. Az elsô tag Yair
volt, aki Down-szindrómával szü le -
tett. Kez det ben na gyon sok idôbe
telt, két év volt, mi re meg ta nul ta az
elsô üte met, de so ha nem ad tuk fel.
Ez után Dina csat la ko zott hoz zánk,
majd pe dig Anael, és az tán jöt tek a
töb bi ek” – osz tot ta meg Shai a ze ne -
kar im már 16 év vel ezelôtti szü le té -
sé vel kap cso la tos rész le te ket. Ak kor
ta lán még ôk sem gon dol ták, hogy
egy na pon a bu da pes ti Urá nia Nem -
ze ti Film szín ház szín pa dán fog nak
áll ni.

Shai a kez de tek kap csán meg je -
gyez te, hogy sok szor ki ne vet ték
ôket. En nek el le né re nem ad ták fel.
Ki har col ták ma guk nak a si kert. Az
tör tént ugyan is, hogy ké szült egy
köz vé le mény-ku ta tás Iz ra el ben,
mely ben ar ról kér dez ték a szülôket,
mit szól ná nak ah hoz, ha gyer me kük
fo gya ték kal élô tár sak kal len ne
együtt a nap kö zi ben. A vá lasz adók
90%-a úgy vá la szolt: nem örül ne
ne ki.

„Er re vá la szul ír tunk egy dalt,
amely nek az volt a cí me, hogy The
doors should be opened, va gyis Az
aj tók nak nyit va kel le ne len ni ük. Ez
tu laj don kép pen egy kam pány volt.
Azt akar tuk, hogy min den ki hez, aki
hall ja a ze nén ket, el jus son az üze net,
amely a következô: No ha mind any -
 nyi an egy ki csit má sok va gyunk,
fon tos, hogy min den kit el fo gad junk
és sze res sük egy mást” – me sél te
Dina.

Úgy tû nik, a dal meg érin tet te az
em be rek szí vét, és szé pen las san
meg in dult a vál to zás. Errôl már
Anael be szélt, aki öt éves ko ra óta
éne kel, és gyer mek ko ri vá gya volt,
hogy egy szer pro fi le hes sen. „Az el -
fo ga dás egy fo lya mat volt, nem egy
konk rét pil la nat hoz köthetô. De azt
hi szem ak kor érez tem a vál to zást,
ami kor a har ma dik dalt elôadtuk a
ha zai elôválogatón.”

A döntôt meg is nyer ték, így
lehetôségük volt ar ra, hogy az Eu ro -
ví zi ós Dal fesz ti vá lon is meg mé res -
sék ma gu kat. Ám mi vel a ru ha pró ba
pén tek es té re esett, va gyis a zsi dó
val lás ban szent sábbát kez de té re,
ezért úgy dön töt tek: ki száll nak a
versenybôl. Egy dalt még is el éne kel -
het tek vendégelôadóként. A Million
Dreams cí mû szer ze ményt 150 mil -
lió hall ga tó elôtt ad ták elô.

Dina, aki vel édes any ja sze ret tet te
meg a ze nét, azt mond ja, ma már
meg ál lít ják ôket az ut cán Iz ra el ben,
hogy szelfit kér je nek tôlük.

atv.hu / He ti Nap ló
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