
Budai  ófár
Jó zsidónak lenni?

Dr. Verő Tamás:Dr. Verő Tamás:
Jó zsidónak lenni?Jó zsidónak lenni?

1. oldal1. oldal

ImaidőkImaidők
2. oldal2. oldal

JahrzeitekJahrzeitek
3. oldal3. oldal

Porosz Péter:Porosz Péter:
A ház falán a jelA ház falán a jel

4. oldal4. oldal

Klacsmann Borbála:Klacsmann Borbála:
„Ne várj választ egy hónapig”„Ne várj választ egy hónapig”

5-6. oldal5-6. oldal

Róbert Péter:Róbert Péter:
„Aranyszájú pap” és a cionista„Aranyszájú pap” és a cionista

embermentő unokaembermentő unoka
6-7. oldal6-7. oldal

Sámuel Péter:Sámuel Péter:
Száz éves az UlyssesSzáz éves az Ulysses

8-10. oldal8-10. oldal

Kácsor Zsolt:Kácsor Zsolt:
Gitta könyveGitta könyve
11-12. oldal11-12. oldal

Corrie ten Boom, a hollandCorrie ten Boom, a holland
órásmesternő...órásmesternő...

13-14. oldal13-14. oldal

Bennett: A Moszad múlt hónapbanBennett: A Moszad múlt hónapban
részt vett egy küldetésben...részt vett egy küldetésben...

13. oldal13. oldal

A II. világháború leghíresebb kémnőjeA II. világháború leghíresebb kémnője
14. oldal14. oldal

Idén lett 85 éves az a zsidó asszony...Idén lett 85 éves az a zsidó asszony...
15. oldal15. oldal

Kiemelt ünnepeinkKiemelt ünnepeink
Beköszönt a fák újéve, TuBisvátBeköszönt a fák újéve, TuBisvát

16. oldal16. oldal

Dr. Verő Tamás:
Jó zsidónak lenni?

1. oldal

Imaidők
2. oldal

Jahrzeitek
3. oldal

Porosz Péter:
A ház falán a jel

4. oldal

Klacsmann Borbála:
„Ne várj választ egy hónapig”

5-6. oldal

Róbert Péter:
„Aranyszájú pap” és a cionista

embermentő unoka
6-7. oldal

Sámuel Péter:
Száz éves az Ulysses

8-10. oldal

Kácsor Zsolt:
Gitta könyve
11-12. oldal

Corrie ten Boom, a holland
órásmesternő...

13-14. oldal

Bennett: A Moszad múlt hónapban
részt vett egy küldetésben...

13. oldal

A II. világháború leghíresebb kémnője
14. oldal

Idén lett 85 éves az a zsidó asszony...
15. oldal

Kiemelt ünnepeink
Beköszönt a fák újéve, TuBisvát

16. oldal

A B.Zs.H. Budai Körzetének Havilapja ® 2021-2022. December-Január ®  5782.Tévét-Svát  ® XXIII. évfolyam 9. szám

lenla

be

W

r

 l

g

u

 D

o

í

a

j 

R

* 2010 *

Linda nemrég bát micvára készülő lányok-
nak tette fel a címben feltett kérdést, és Dr. 
Kivovics Péter (a nagypapa) kereste rá a vá-
laszt. Mi tudjuk a választ? Mit érzünk, jó 
zsidónak lenni? Ha igen miért? Ha nem jó 
zsidónak lenni, akkor azt mi indokolja? 

Egy friss felmérés szerint - bár nem 
mindenki számára volt annyira váratlan - 
majd minden második Magyarországon élő 
emberben van ellenérzés a zsidókkal szem-
ben. Magyarország elnyerte azt a kétes di-
csőséget, hogy a vizsgált országok közül 
bekerült az első három nemzet közé, ahol a 
legerősebb az antiszemitizmus. Nem sok 
mindent tudunk tenni ez ellen az „ered-
mény” ellen, szinte csak az oktatás marad 
az egyetlen fegyverünk. De mi milyen vá-
laszt tudunk adni a feltett kérdésre közössé-
günkön, családunkon belül? Saját érzése-
ink és értelmi szintünk adja meg a választ.

 Az utóbbi időszaban sokszor hangozta-
tott tény, hogy Európában az egyik legna-
gyobb létszámú élő zsidó közösség Buda-
pesten található. Sajnos a vidéki zsidóságot 
deportálták, megsemmisítették, a pesti get-
tó túlélői, valamint a soá/holocaust/vész-
korszak leszármazottai adják a mostani lét-
számot. Fizikai atrocitások kisebb számban 
érik az itteni zsidókat, mint pl. francia hit-
sorsosainkat. Nagyon szomorú, hogy Len-
gyelországban zsidók nélkül is izzó a gyű-
lölet.

 Tényleges testi támadásoknak jellem-
zően nem vagyunk kitéve. Van több zsidó 
bölcsőde és óvoda, számos iskola is műkö-
dik, egyetemből is van kettő, és kóser étel-
hez is hozzájuthat bárki. Zsinagógák kíná-
latával is jól el vagyunk látva, irányzatok, 
és szigorítások színes skáláját tapasztalhat-
ja meg bárki. 

És mégis ott a kérdés: jó zsidónak len-
ni? Ez pozitív élményekben, életérzések-
ben kell/kellene  megnyilvánuljon. A cikk 
olvasása közben idézzük fel a legutóbbi jó 
élményünket, amely a zsidósághoz kapcso-
lódik. Van-e ilyen? Vagy csak szorongást 
érzünk?

A jó érzések elsősorban a zsidó ottho-
nokban kell, hogy érjék a családokat, ter-
mészetes módon legyen a lakásnak egy e-
gyedisége, egy kisugárzása, amelyben a 
zsidóság ott van. A másik közeg a zsinagó-

ga, a közösség. A tárgyi szükségletek, és a 
körülmények többé-kevésbé adottak (u-
gyan van még sok-sok javítani való), hogy 
a jó zsidó érzést a szűkebb körön kívül, a 
tágabb közegben, a közösségben is meg-
szerezzük, megéljük. Azt gondolom, hogy 
ma bárki megtalálhatja azt, ami jó érzéssel 
töltheti el.

 Vallásos és még vallásosabb helyet, tu-
dományosabb vagy liberálisabb közössé-
get, zenét, dallamokat, szellemi élménye-
ket nyújtó zsinagógákat... Ahhoz, hogy 
mindezt megtaláljuk, nekünk is kell ten-
nünk pár lépést. A közösségben, ahol ha-
sonló vagy teljesen különböző embereket 
találunk, de valami megfog és ott tart, újra, 
meg újra visszahív, akkor ott jó zsidónak 
lenni. 

Ritkán találkozom a zsidóellenesség-
gel, egyrészt mert próbálom kizárni az éle-
temből, másrészt, mert az én családi és kö-
zösségi buborékom felém csak jót sugároz. 
Mindannyian építhetünk egy védelmi vo-
nalat, mert ezt kell tennünk (ez nem olyan, 
mint amikor a strucc homokba dugja a fe-
jét), mert látjuk és tapasztaljuk a körülöt-
tünk élőkben, és a nagy társadalomban 
meglévő idegenellenességet, a zsidósággal 
szembeni ellenérzést. A mindennapokban 
olyan légkörben jó lenni, ahol pozitív visz-
szacsatolást, szeretetet, békét, békességet, 
zsidó érzést kapunk vissza. Ennek a „vé-
dőbástyái” csakis a zsidó otthon és a zsini 
lehetnek. Használjuk, építsük tudatosan, és 
akkor jó lesz zsidónak lenni. (A címben fel-
tett kérdésnek még nagyon sok vetülete 
van, de ennek kibontását más közegekben 
folytathatjuk: például nálad otthon, kedves 
olvasó, a fejedben, és nálunk a zsiniben....) 

Gondoljunk arra, hogy nekünk mi lenne 
a válaszunk, és mit tudnánk tenni annak ér-
dekében, hogy jó legyen zsidónak lenni, 
vagy még jobb lehessen zsidónak lenni. 

Kívánom magunknak, hogy legyen e-
rőnk, kedvünk minél többször jó zsidó tár-
saságban eltölteni az időnket!

 Dr.Verő Tamás
          főrabbi
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Imaidők
2021-2022. év decemberi-januári imarendje

5782. Tévét-Svát-Adar I.

5782. Tévét-Svát2021. december-január

December 01.   szerda HANUKA harmadik napja (IV plusz I)   27.
 02. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     28.
 02.   csütörtök HANUKA negyedik napja (V plusz I)   28.
 03.   péntek HANUKA ötödik napja (VI plusz I) gyertyagyújtás: 15.30 előtt  29.
 03. 18.00 péntek Kabalat sabat - szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 15.36.)  29.
 04. 10.00 szombat Ünnepi ima -MIKÉC (Hávdálá: 16.45)   30.
 04.   szombat HANUKA hatodik napja (VII plusz I) gyertyagyújtás: 16.50 után  30.
 05.   vasárnap HANUKA hetedik napja (VIII plusz I)   Tévét 01.
 06. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     02.
 06.   hétfő HANUKA nyolcadik, utolsó napja    02.
 09. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     05.
 10. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 15.34)  06.
 11. 10.00 szombat Ünnepi ima -VAJIGÁS (Hávdálá: 16.45)   07.
 13. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     09.
 14.   kedd Tévét 10. gyásznap, böjt (5.38-16.29)   10.
 16. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     12.
 17. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 15.35)  13.
 18. 10.00 szombat Ünnepi ima -VÁJHI (Hávdálá: 16.46)   14.
 20. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     16.
 23. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     19.
 24. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 15.39)  20.
 25. 10.00 szombat Ünnepi ima - SMOT (Hávdálá: 16.50)    21.
 27. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     23.
 30. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     26.
 31. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 15.44)  27.
Január 01. 10.00 szombat Ünnepi ima -VÁJÉRÁ (Hávdálá: 16.55)   28.
 03. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima    Svát 01.
 06. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     04.
 07. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 15.51)  05.
 08. 10.00 szombat Ünnepi ima - BO (Hávdálá: 17.02)   06.
 10. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     08.
 13. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     11.
 14. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 16.00)  12.
 15. 10.00 szombat Ünnepi ima - BESÁLÁH (Hávdálá: 17.10)  13.
 17. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima, TU BISVÁT - Fák Újéve   15.
 20. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     18.
 21. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 16.10)  19.
 22. 10.00 szombat Ünnepi ima - JITRO (Hávdálá: 17.19)   20.
 24. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     22.
 27. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     25.
 28. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 16.21)  26.
 29. 10.00 szombat Ünnepi ima - MISPÁTIM (Hávdálá: 17.29)  27.
 31. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     29.
Február 03. 07.02 csütörtök Sahrit - Reggeli ima    Adar I. 02.
 04. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 16.32)  03.
 05. 10.00 szombat Ünnepi ima - TRUMÁ (Hávdálá: 17.39)   04.
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nevei az 5782. év Tévét-Svátnevei az 5782. év Tévét-Svát
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A Jahrzeit-Táblán szereplő elhunytak
nevei az 5782. év Tévét-Svát
(december-január) havábanJahrzeitokJahrzeitokJahrzeitok

Beck József    Január 03.
Beck Józsefné    December 30.
Berner Miklós    December 29.
Blau Béla    Január 03.
Bloch Gyuláné   Január 30.
Bognár Jánosné   Január 27.
Czeizler Dezső   December 15.
Darvas Zoltánné (Háje bas Majse) December 10.
Dr. Bach Iván    December 06.
Dr. Garai Lászlóné   December 30.
Dr. Hüvös Endre   December 11.
Dr. Singer Ödön   December 20.
Dr. Tordai Sándor   December 20.
Dr. Tordai Sándorné   December 12.
Dr. Vértes Tibor   Január 20.
Faludi Andor    Január 11.
Faludi Imre    Január 13.
Fleischer Kálmán   Január 26.
Galambos Miklósné   December 12.
Geisler Sándor    Január 02.
Grósz Sándor    December 29.
Halász Miklósné   December 13.
Halmos József    December 15.
Hofmann Gyula   Január 10.
Horváth Lajosné   Január 09.
Imre Miklós    December 30.
József Ernő    Január 14.
Kerpen László    Január 21.

Kertész Ferencné   Január 21.
Kőnigh Jenő    Január 26.
Kőnigh Jenőné   December 26.
Krausz Adolfné   December 05.
Löffler Róbert    December 14.
Lux Magda    Január 01.
Maior Lászlóné   December 14.
Martha Beni    Január 21.
Medgyesi Ivánné   Január 05.
Medgyesi Pál    December 21.
Molnár Györgyné   Január 03.
Ományi László   Január 20.
Radó István    Január 29.
Ravits Pálné    Január 29.
Rejtő Jenő    December 29.
Robicsek György   Január 01.
Robicsek Jenőné   December 10.
Salamon Hermann   Január 22.
Sárosi (Silber) Andrásné  Január 31.
Spielmann Pál    Január 16.
Sternfeld Oszkár   December 12.
Susanna Weltner   Január 06.
Váradi Ilona    Január 06.
Weisz Tibor    Január 31.
Weisz Arnoldné   December 19.
Weisz Tiborné    Január 17.
Zsoldos Imréné   Január 04.

5782. Tévét-Svát2021. december-január

Boldog Hanukát kíván a Budai Sófár!Boldog Hanukát kíván a Budai Sófár!Boldog Hanukát kíván a Budai Sófár!
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A ház falán a jel… 
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Mindig reménykedünk, hogy az elkövetke-
zendőkben már sokkal kevesebb szót kell 
ejteni róla; ez az antiszemitizmus. Hiú áb-
ránd maradt. Ismerjük az előzményeket 
több száz évre visszamenőlegesen. Tudjuk, 
mi lett, mi volt a folytatás…, majd a leg-
súlyosabb tragédiát követően mégis ismét 
bíztunk abban, hogy soha többet nem ta-
lálkozunk szembe a zsidógyűlölet semmi-
lyen formájával. Naivak voltunk-vagyunk? 

A világégést követően, a hatmillió zsidó 
áldozat sem volt arra elég, hogy megértse a 
világ, a hiedelmek, a torz elméletek, a fel-
felkapott álhírek mire teszik képessé és mi-
vé tudják átváltoztatni az embert. A Soát 
követően továbbra is sok helyen fellobbant 
- de lehet, hogy a valóságban csak éppen to-
vább folytatódott - a gyűlölet, melynek is-
mételten számos zsidó áldozata volt. Ta-
gadnak megtörtént eseményeket és börtön-
büntetéssel fenyegetik Lengyelországban 
azt, aki a népirtás részeseként említi a len-
gyeleket; akár 1945 előtti időről, akár az azt 
követő évekről beszél. Pedig a nácinémet 
tömeggyilkosságokkal mintegy párhuza-
mosan nagyon sok zsidó esett áldozatul a 
lengyel antiszemitizmusnak, de el kell is-
merni, voltak, akik segítséget nyújtottak. 
Azt azonban nem lehet letagadni, hogy a 
németekkel dacolók közé beállni szándé-
kozó zsidókat gyakran maguk a fegyvere-
sek ölték meg, más esetben elkergették a 
csatlakozni kívánó zsidókat, ami szinte bi-
zonyosan egyet jelentett a halálos ítélettel. 

De hasonlóan a más országokban megtör-
téntekhez, ingatlanok-tulajdonok megka-
parintása érdekében a szomszédok sokszor 
buktatták le a zsidókat bújtató tisztességes 
lengyeleket, velük együtt természetesen a 
rejtőzködő zsidókat. Majd a háborút köve-
tően több helyen ismét zsidók estek ál-
dozatul a pogromoknak. Legismertebb ta-
lán az 1946 július 14-én Kielcében bekö-
vetkezett nagyon súlyos, negyvenkettő ha-
lálos áldozatot (köztük még gyerekek is!) 
követelő tömeggyilkosság (agyonlőtt és 
agyonvert zsidók), melynek a „megszo-
kott” rémhír (a vérvád) „szolgált” alapul. 
De még a ’60-as években is megmutatko-
zott az erőteljes antiszemitizmus, melynek 

„eredménye” lett, hogy a lengyelországi 
zsidók jórésze elhagyta az országot egy Go-
mulka-beszédet követően, mely számukra 
az utolsó csepp volt a pohárban. (A po-
litikus arra hivatkozott, hogy az országban 
élő cionisták az imperializmus hadoszlo-
pa.) Az alijázás mellett döntők számára a 
lengyel hatóságok megadták az engedélyt a 
távozáshoz, ám ezzel együtt megtagadták 
az esetleges visszatérés lehetőségét. (Csú-
nya megállapítás, de ez lett a lengyel végső 
megoldás). 

A Szovjetunióban anticionista hisztériá-
val heccelték az embereket. Egyebek mel-
lett zsidó orvosokat vádoltak azzal, hogy az 
életét megrövidítő félrekezeléssel akarták 
elpusztítani a Generalisszimuszt. (Tudni 
kell, Sztálin antiszemita nézeteket vallott.) 
A zsidók számára „autonóm területet” je-
löltek ki egy kietlen területen (Birobid-
zsán), s lehetetlenné tették az Ejnikejt című 
egyetlen zsidó újság létét. A magyarországi 
numerus clausushoz hasonlóan kvótát ha-
tároztak meg a felsőfokú tanintézetekbe 
felvehető zsidók számára, a személyi iga-
zolványban pedig fel kellett tüntetni a szár-
mazást: jevrej, azaz zsidó.  

Magyarországon az anticionista propa-
ganda melléktermékeként betiltották a Ma-
gyar Cionista Szövetséget, a párttagok so-
rából kizárták az ott „megbújó” cionistákat. 
Az országban a zavaros helyzetet kihasz-
nálva-felhasználva még 1956-ban is voltak 
pogromok. Csehszlovákiában is számtalan 
hasonlóról van ismeretünk.

Európában és az USA-ban már hosszú 
évek óta dolgoznak intézetek, melyek rész-
letesen feltárják, igazolják, bemutatják a 
valóságos antiszemitizmust. A korábban 
felderítetteken, megismerteken túlmenően 
(zsinagógák, temetők, rabbik, családok el-
leni támadások) léteznek a jelen időszak-
ban nem nagyon köztudottak is, melyek ha 
nem is direkt módon, de azért az antiszemi-

tizmushoz sorolhatóak: 
Potsdam díszpolgára még ma is Goeb-

bels; Lipcsében egy művészt nem engedtek 
megszállni a Westin Leipzig hotelben csak 
azért, mert Dávid csillagot hordott a nyaká-
ban (állítólag belső vizsgálatot folytattak e 
miatt, mely letagadja  a történteket - a keleti 
országrészben meglehetősen erős a szélső-
jobb és az ehhez igazodó hangulat); Ausch-
witzban gyűlölködő feliratokkal összefir-
kálták az egyik barakk falát; szabadon en-
gedték azt a 96 éves nőt, aki egy meg-
semmisítő táborban „dolgozott”; kanadai 
otthonában, 97 éves korában, békés körül-
mények között hunyt el a náci halálosztag 
egykori tagja; egy magyarországi alpolgár-
mester náci karlendítéssel fényképezkedett 
egy lengyelországi, holokausztra emlékez-
tető helyszínen; szintén Magyarországon 
választási plakátokra rajzoltak Dávid csil-
lagokat, illetve firkantottak antiszemita 
szövegeket; unokám az iskolába vezető út-
vonalán fedezett fel egy ház falára felfestett 
hatalmas Dávid csillagot (le is fényképez-
tem, mert felrémlik Gerendás Péter és 
Bródy János Százéves pályaudvar című da-
lának első kettő sora: „Vannak idők, mikor 
menni kell / Mikor feltűnik a ház falán a 
jel…”).

És végül. Számomra nem rokonszen-
ves, mikor egyes politikusok a nyilvános-
ság előtt azzal kérkednek, hogy számtalan 
olyan zsidó ismerősük van, akik törekvése-
ikkel egyetértve támogatják őt. Amennyi-
ben ez így van, eredményesebb és hitele-
sebb, ha ezen büszkélkedést követően han-
gosan elítélik az antiszemitizmus vala-
mennyi formáját, megnyilvánulását, és el is 
mondják, mit tesznek-tennének annak visz-
szaszorítása érdekében. De mi értelme is 
lenne az ilyen kijelentéseknek, ha nem lé-
tezne az országban is az antiszemitizmus; 
persze hogy azért, mert ez a valóság. 

Magyarországon ugyan tagadják az an-
tiszemitizmus létét, erősödését, de a fentiek 
mind cáfolják ezt. Továbbra is él azonban a 
remény, a vágyálom.

 Porosz Péter

A kielcei áldozatok temetéseA kielcei áldozatok temetéseA kielcei áldozatok temetése
BirobidzsánBirobidzsánBirobidzsán
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„Ne várj választ egy hónapig”
Levelek a łódźi gyermekgettóból

5782. Tévét-Svát2021. december-január

„Drága szüleim, ha tudtok, szerezzetek ne-
kem bőr csizma felsőrészt és 37-es fa cipő-
talpat, és küldjétek el nekem, mert nincs mi-
be járjak. […] Kérek még szappant és egy 
kanalat, mert nincs mivel ennem” - írta a 12 
éves Halinka Cubrzyńska 1944 februárjá-
ban a szüleinek a łódźi gyermekgettóból. 

Levelét majdnem 80 évvel később, idén 
szeptemberben találták meg történészek 
több más gyermek szüleinek, rokonainak 
küldött üzenetével együtt. E felfedezés rá-
irányította a világ figyelmét a kevéssé is-
mert gyermekgettóra és az ott fogva tartott 
gyerekek tragikus sorsára. A levelek pedig 
újabb adalékokkal szolgálnak arról, milyen 
körülmények között is éltek a nácik legfia-
talabb áldozatai.

A lengyel lakosság helyzete a második vi-
lágháború alatt

1939 szeptembere vízválasztó volt Len-
gyelország történelmében: keletről a Szov-
jetunió, nyugatról pedig a náci Németor-
szág rohanta le és szállta meg az országot. A 
kettészakított ország lakosságára több mint 
fél évtizedes háborús állapot és szenvedés 
várt. A nácik első intézkedései közé tarto-
zott a fő ellenségüknek számító lengyel zsi-
dó lakosság elszeparálása, és nem sokkal 
később kiirtása. Mintegy hárommillió zsi-
dót, a közösség 90%-át gyilkolták meg 
Lengyelországban.

A németek azonban a keresztény len-
gyel lakossággal sem bántak kesztyűs kéz-
zel. A Generalplan Ost, vagyis a kelet-eu-
rópai területekre vonatkozó náci elképzelés 
szerint a munkára fogható lengyel népessé-
get a jövőben rabszolgaként használták 
volna, míg a „nemkívánatos elemekkel” 
végeztek volna. Elsősorban a vezető szere-
pet betölteni képes emberek váltak a nácik 
céltáblájává, így például a katolikus papok, 
az értelmiségiek és az ellenállás tagjai - kö-
ülük többezret gyilkoltak meg vagy hurcol-
tak koncentrációs táborokba, börtönökbe. 
De a náci fajelmélet nem kímélte a gyer-
mekeket sem: a németek a Lebensborn 

program keretében több tízezer lengyel 
gyermeket raboltak el és vizsgálták meg, 
hogy ”faji szempontból” megfelelőek-e, le-
het-e őket „germanizálni” - sokukat ezután 
német nevelőszülőkhöz adták, hogy német-
ként neveljék fel őket. Továbbá a német 
„élettér” kiterjesztése érdekében a meg-
szállók százezerszámra telepítették ki és 
fosztották ki a helybélieket; házaikat, ja-
vaikat keletről betelepülő német családok 
kapták. Mindemellett a háborús körülmé-
nyek, az éhezés és a betegségek is megtize-
delték a lengyel lakosságot.

Összesen mintegy 5 és félmillió ember 
esett áldozatul a holokausztnak, a német 
megszállók elnyomásának és a háborúnak 
Lengyelországban.

A łódźi gettó és a gyermekgettó
A németek 1939 szeptemberében, egy 

héttel a háború kitörése után foglalták el 
Łódźot, és hamarosan átnevezték Litz-
mannstadtnak. Egyik első dolguk volt a 
gettó létrehozása: már 1940 februárjában 
160 000 zsidót zsúfoltak a város északkeleti 
részén elkerített területre, és később továb-
bi mintegy 50 000-en érkeztek ide. Ezzel a 
varsói után a łódźi lett Európa második leg-
nagyobb gettója.

Łódź már a háború előtt is ipari központ 
volt, amit a nácik is kihasználtak. Gyárakat 
telepítettek a gettóba, és azokban az ott élő 
zsidókat dolgoztatták - így jelentős, olcsó 
munkaerőre tettek szert. Habár a gettólakók 
szörnyű állapotok között éltek, Chaim 
Rumkowski, a zsidótanács hírhedt vezetője 
azt remélte, hogy nélkülözhetetlenné tudja 
tenni őket a német ipar számára. A nácik 
„végső megoldása” ennek ellenére is elérte 
a gettót: 1942 őszéig 70 000 embert depor-
táltak Chełmnóba, ahol elgázosították őket; 
a lakosság több mint 20%-a pedig a gettó-
ban vesztette életét éhezés és betegségek 
miatt. 1944 nyarán, amikorra a łódźi maradt 
az utolsó gettó a megszállt Lengyelország 
területén, az ott élő zsidókat a nácik Chełm-
nóba és Auschwitz-Birkenauba deportál-
ták; csupán 1000-1500 ember maradt, akik-
nek feladata a deportáltak holmijainak 
szortírozása volt.

Ilyen körülmények között hozták létre a 
nácik a gyermekgettót a zsidó gettón belül 
1942 decemberében, lengyel keresztény 
gyermekek számára. A bejárata a Przemys-
łowa utcában nyílt, és a tábort a látszat ked-
véért úgy alakították ki, mintha oktatási 
vagy javítóintézet lenne olyan fiataloknak, 
akiket valamilyen okból kifolyólag bűnös-

nek és a rendszerre veszélyesnek találtak. A 
valóságban azonban koncentrációs tábor 
volt eredetileg 8-tól 16 évesek számára, va-
lójában azonban nem volt ritka ennél fia-
talabb gyermekek jelenléte sem: a legfiata-
labb rabok mindössze 2 évesek voltak. 
Többségüket jelentéktelen bűncselekmé-
nyekért zárták ide, esetenként már azért is, 
ha hajléktalanok voltak vagy a szüleiket po-
litikai tevékenységük miatt ítélték el, illet-
ve többen árvaházakból kerültek a táborba. 
A németek úgy vélték, ezek a gyerekek 
rossz hatással lennének a német gyerme-
kekre.

Lengyelország minden részéből szállí-
tottak Łódźba fiatalokat; az első rabokat 
1942. december 11-én regisztrálták. Ké-
sőbb a nordikus vonásokkal rendelkezőket 
a nácik továbbvitték Németországba, ahol 
nevelőszülőkhöz adták őket. A táborban 
megfordult gyermekek számát nehéz lenne 
megállapítani, mivel a nácik 1945. január 
18-án, a Vörös Hadsereg elől menekülve 
elpusztították a nyilvántartást, becslések 
szerint azonban 3000-5000 főről lehet szó. 
A háború végén körülbelül 900 gyermekrab 
élt a barakkokban.

A gettó fennállása alatt a nácik a gyere-
keket megszámozták, és reggeltől estig dol-
goztatták, viszont igen keveset kaptak enni. 
A gyermekgettó foglyai a zsidó gettó műhe-
lyeinek segítettek, zsidó instruktorok felü-
gyelete alatt: a fiúk elsősorban szalmakala-
pokat, vesszőkosarakat, gázmaszk alkatré-
szeket készítettek és hátizsákokat javítot-
tak, míg a lányok a tábori konyhán, a moso-
dában, a kertben dolgoztak és ruhákat varr-

Sorakozó a táborbanSorakozó a táborbanSorakozó a táborban
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tak. A gyerekek táborában nem volt ritka a 
fizikai bántalmazás, verések, kegyetlen 
büntetések. A körülmények hasonlóak vol-
tak a zsidó gettóéhoz vagy egy koncentrá-
ciós táboréhoz: éhezés, kimerültség, beteg-
ségek - különösen a tífusz 1942-1943 telén 
- tizedelték a rabokat. Összesen mintegy 
300 gyerek vesztette életét a táborban. A kis 
rabok a külvilágtól teljesen elzárva éltek, 
nem volt kapcsolatuk a város „árja” részé-
vel. Amint valaki betöltötte a 16. életévét, 
átkerült a felnőttek számára létrehozott va-
lamelyik koncentrációs táborba. Łódź fel-
szabadításakor az idősebbek és akinek ott-
hona volt, hazament, a többieket szociális 
és jótékonysági szervezetek vették gondo-
zásukba.

A levelek
2021 szeptemberében a łódźi Totalita-

rianizmus Lengyel Gyermekáldozatainak 
Múzeuma dolgozói fedeztek fel nyolc, 
1944-ben a gyermekgettóból küldött leve-
let egy magángyűjteményben. Ez azért is 
különleges, mert korábban csak három i-
lyen levél volt ismert. A felfedezésről be-
számoló weboldalak több idézetet is közzé-
tettek, így például a 12 éves Jaś Spychała 
levelének egy részletét: „Drága anyukám, 
kérlek süss nekem 20 palacsintát. […] 
Küldj nekem ceruzát és radírt. Meg hagy-

mát és mustárt. És bélyegeket. […] Nye-
regkészítőként dolgozom. Küldhetsz nekem 
fotókat, de ne várj választ egy hónapig.” 
Egy fiatal lány így írt a nagynénjének: 
„Úgy hiányoztok. Úgy vágyom arra, hogy 
lássak valakit a családból!” Habár a né-
metek nagy gondot fordítottak a cenzú-
rázásra és arra, hogy csak a megfelelő üze-
netek jussanak ki a táborból, a sorok közt 
olvasva mégis fel-felbukkannak a gettóélet 
árulkodó epizódjai. Így például Gertruda 
Nowak ezt írta az öccséről: „Jerzy egészsé-
gesen jött vissza a kórházból, most ismét 
tüdőgyulladást kapott, és víz gyülemlett fel 
az oldalában. Aggódom, hogy az állapota 
romlani fog.” Egy másik levélíró, miután 
biztosította édesanyját, hogy jó dolga van a 
táborban, utolsó mondatában megkérte, 
hogy látogassa meg, „különben nem érte-
nél semmit”.

A múzeum egyik munkatársa, dr. Andr-
zej Janicki így elemezte a leveleket: „Ezek 
a levelek különleges, bizalmas kapcsolatot 
teremtenek e gyermekek valóban tragikus 
tapasztalataival. Szó szerint értelmezve, a 
német tábor legfiatalabb foglyainak levelei 
azt sugallják, hogy jók voltak a körülmé-
nyek. Folyton azt bizonygatják bennük, 
hogy a gyerekek jól vannak, mindenki e-
gészséges. De a sorok közül tragikus kép 
bontakozik ki. Olyan információkat tartal-

maznak, amik felfedik a valódi tábori hely-
zetet. A levelek tartalma nem mutatta a tel-
jes valóságot - az éhezést, veréseket, beteg-
ségeket. Minden levelet cenzúráztak, és az 
őrök diktáltak. Azonban amit a gyerekeknek 
sikerült körülírniuk, így is sokkoló.”

A közzétett részletek valóban arról ta-
núskodnak, hogy a fiatal foglyok éheztek - 
épp ezért a leggyakrabban élelmet kértek a 
szüleiktől, rokonaiktól - és a legalapvetőbb 
felszerelésben, mint ruhák, evőeszközök, is 
hiányt szenvedtek. Mindezt tetézte, hogy 
többségük a családjától elszakítva, magára 
utaltan került a táborba, ami főleg a kisebb 
gyerekek esetében ijesztő élmény lehetett. 
Az, hogy munkára fogták őket, szervesen 
illeszkedett a nácik máshol is alkalmazott 
módszereibe: a koncentrációs táborokat és 
magát a łódźi gettót is hasonló elvek men-
tén szervezték, hiszen a rabszolgamunkáért 
semmit vagy elhanyagolható összegeket 
kellett fizetniük.

Jelenleg a gyermekgettóból küldött le-
veleket konzerválják és restaurálják a mú-
zeum munkatársai. Remélhetőleg hamaro-
san mind fizikai valójukban, mind pedig 
online elérhetőek lesznek a kutatók és ér-
deklődők számára.

Klacsmann Borbála
(Forrás: ujkor.hu)

Nem sok ilyen családról tudni Magyaror-
szágon: három generáción keresztül szol-
gálták Kisvárda zsidóságát a Rosenba-
umok, akik közül kiemelkedő szónok, mártír 
fakeresedő, és hollywodi filmet is inspiráló 
hős is volt. Néző István helytörténész fog-
lalta össze a Rosenbaum-rabbik történetét.

A dinasztia magalapítója, aki 1864. au-
gusztus 14-én született Pozsonyban, apja 
Rosenbaum Gerzson Lits, tállyai rabbi. Mó-
zes Szilágysomlyóban volt rabbi, 1897. 
szeptember 7-én foglalta el kisvárdai rab-
biszékét.

Olyan időszakban volt a közösség lelki 
vezetője, amikor a település zsidósága és a 
hitközség is irányzatokra szakadt. A Kis-
várda és környéki zsidóság emlékkönyve ki-
emelte a rabbi összefogó szerepét:

„Kisvárda vallásos jellegét egyébként 
nagyrészben a chászid-irányzat adja, de a-
zért a hitközségben minden árnyalat kép-
viselve van, melyeket egyesít a főrabbi: R. 
Mozes Chájim Rosenbaum kiváló személye 

iránti tisztelet.”
Rosenbaum hosszú évtizedeken át je-

sivát is vezetett, tanítványai sorsát atyai 
gondviseléssel irányította.

Kiemelkedő voltát jól igazolja, hogy a-
mikor Tisza István 1903-ban először alakí-
tott kormányt, és az autonóm ortodox iz-
raelita hitközségek küldöttségileg tiszte-
legtek a miniszterelnöknél, akkor: „A 
deputációt Reich Kappel budai főrabbi ve-
zette, s az üdvözlő beszédet Rosenbaum 
Mór kisvárdai főrabbi tartotta.”

Az országos ortodox hitközség élén a 
száz tagból (60 világi és 40 rabbi) álló or-
szágos képviselőség, a központi bizottság 
és a központi iroda állt. A központi bizott-
ságnak 5 rabbi tagja volt, köztük a kisvárdai 
Rosenbaum Mózes. Amikor az 1926. évi 
XXVII. tc. az egyházaknak is helyet biz-
tosított a felsőházban, az ortodoxok tizen-
ötös bizottsága őt is javasolta eme megtisz-
telő posztra, ám ő visszalépett a budai fő-
rabbi javára. Amikor 1929-ben Reich Kop-
pel elhunyt, Rosenbaumot akarták az or-

todox rabbik a helyére, mert nagy tudása 
mellett kiváló szónoki képessége is volt, és 
szépen beszélte a magyar nyelvet, „arany-
szájú pap”-nak is hívták.

Ő azonban politikai meggyőződése, lel-
ki nyugalma érdekében és szerénysége mi-
att a kérést elutasította. 1935-ben megbete-
gedett és igazából soha nem épült fel telje-
sen. A főrabbi 1942. december 7-én, 78 é-
ves korában, „szívizom-elfajulás” követ-
keztében hunyt el. Sok kézirata maradt 
fenn, ezek felölelték a zsidó tudományok 
(seélot-utsuvot, halacha, agada) minden á-
gát s még életében kiadták a Lechem ráv cí-
mű művét. Végrendeletét is kinyomtatták 
és terjesztették. Rosenbaum Mózes rabbi 
óhelje a kisvárdai temetőben található, nap-
jainkban is sűrűn felkeresik.

Mózest fia, Samu (Smuel Smelke) vál-
totta a rabbiságban (1943-1944). Ő már ko-
rábban is szolgálta a közösséget, hiszen 
1937-ben adta hírül a helyi sajtó: „A kis-
várdai authonom orthodox izraelita hitköz-
ség június 20-án megtartott rendkívüli köz-

„Aranyszájú pap" és a cionista embermentő unoka
Egy kisvárdai rabbidinasztia története
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gyűlésén a hitközség gyengélkedő főrabbi-
jának, Rosenbaum Mózesnek helyettesévé 
fiát, Rosenbaum Samut választotta meg.” 
Ő 1895-ben született, felesége Birnbaum 
Samul és Feigel Birnbaum leánya, Birn-
baum Lenke (Leah) volt.

Mielőtt főrabbi lett, a Sporttelep utcán, 
az úgynevezett hármasúti megállónál fa-
raktára volt Kisvárdán, ez azonban nem gá-
tolta abban, hogy a faüzletben mindig nyi-
tott gemore mellett üljön, s amíg a maga 
„blatt gemoreját” le nem tanulta, nem fog-
lalkozott világi dolgokkal. Jellemére rávi-
lágít egy történet: 

„Egyszer bejött egy új vevő a farak-
tárba. Válogatja a neki szükséges faanya-
got, majd mikor befejezte, azt mondja a fa-
raktában dolgozó tisztviselőnek: Szeretném 
elvinni a kiválasztott faanyagot, de meg kell 
mondanom, hogy nincs pénzem annak ki-
fizetésére.

Miután a tisztviselő saját szakállára 
nem adhatta hitelbe az árut, bement meg-
kérdezni a főnököt, ki éppen mélyen el volt 
merülve a tanulásban. Jó ideig kellett vár-
nia, míg a főnöke befejezte a stúdiumot, s 
csak akkor adhatta elő a vevő kérését. A 
felelet ez volt: menjen ki és kérdezze meg a 
vevőt, hogy tudja-e a Tízparancsolatot. Ha 
azt feleli, hogy tudja, akkor adja neki oda 
nyugodtan a fát hitelbe. Meg fogja adni az 
adósságot. S a tudós, jámbor fakereskedő 
nem is csalódott.”

Az apja örökébe lépett Rosenbaum Sa-
mu, akkor lett a zsidóság vezetője, amikor 
az általa irányított hittestvérekre a pusztu-
lás várt. 1944 áprilisában, a deportálás pil-
lanatában, amikor még a teljes zsidó kö-
zösség létezett, Rosenbaum Samu volt a fő-
rabbi, Tibor nevű fia az alrabbi.

Azon kevés magyar zsidó vezető egyé-
nisége közé tartozott, akik teljességében 
felfogták a zsidóságra váró nagy tragédiát, 
mely alól nem vonhatta és nem is akarta ki-
vonni magát a rabbi, aki családja több tag-
jával együtt Auschwitzban fejezte be az éle-
tét 1944. június 3-án.

Tevékenységét, szellemét megörökítet-
te az Éle divré Smuel című mű, amelyet Ti-
bor nevű fia adott ki. A lágerekből hazatérő 
maradék zsidóságot csekély ideig a család 

újabb generációjának képviselője, Rosen-
baum Tibor (Pinkász), (1923. november 2.-
1980. október 23.) részesítette a vallás 
nyújtotta támaszban és elmélyülésben. 
Róla így írt a kortársa, Vadász Ferenc, aki 
munkaszolgálatos idejének egy részét Kis-
várdán töltötte: „Vallási tanokban és világi 
műveltségben olyannyira felkészült, hogy 
barátaimmal együtt sokszor zavarba hozott 
bennünket.”

Rosenbaum Tibornak nagy szerepe volt 
a zsidó mentőakciókban. 1944 őszétől éle-
tét társai mentésére áldozta.

Többször a Wehrmacht tiszti egyen-
ruhájába vagy nyilas egyenruhába öltözve 
járta Budapestet, tette ezt gyalog, motorral 
vagy gépkocsin, s magabiztos fellépésével, 
hamisított igazolványát kérés nélkül felmu-
tatva bement a gettóba, embereket vitt be és 
hozott ki. Ugyanígy járt-kelt a csillagos há-
zakban, a svédek és a svájciak védett há-
zaiban. Halálraítélteket szabadított ki a 
gyilkosok kezei közül.

Hamisított parancsokkal a munkaszol-
gálatos századokból is kimentett olyano-
kat, akiket a hazai cionista szervezetek erre 
kiszemeltek.

A svájci követség pesti Vadász utca 29. 
szám alatt lévő „üvegházában” kb. 2500 fő 
kapott menedéket, köztük voltak azok is, 
akiket a Duna-parti kivégzőhelyekről, a 
Bécsi úti téglagyárból, a nyilas házakból 
mentett ki a Mizrahi csoporthoz tartozó 
Rosenbaum. Ő mentette meg a kisvárdai dr. 
Schönwald Miklóst is, aki civilben jogász-
ként és bankszakemberként tevékenyke-
dett, s aki a hitközség elnöke is volt.

A vészkorszak végeztével a maradék vi-
déki zsidóság minden csapás és negatív ha-
tás ellenére közösségként is élni akart, így 
volt ez Kisvárdán is.

1946-ban 804 zsidó volt a településen, 
és ezen év április 4-én beiktatták a Rosen-
baum-dinasztia harmadik rabbiját, Tibort, a 

kisvárdai főrabbi tisztségébe.
„Nagy esemény az iktatás aktusa a ma-

gyarországi orthodox körökben, mert a 
rabbiválasztástól és Rosenbaum Pinchász 
főrabbitól, aki a ,Brit Cháculim Dátiim’ és 
a ,Cionista Szövetség Végrehajtóbizottsá-
ga’ vezetőségi tagja, a Felsőmagyarországi 
cionista élet felvirágzását remélik” - írták 
egy krónikában.

Rosenbaum megválasztása két dolgot 
jelentett. Egyrészt azt, hogy a mizrachista 
egyént a vallásos körök is elismerték, ko-
rábban ugyanis ezek a befolyásos szervek, 
egyének inkább anticionisták voltak. Más-
részt azt, hogy a helyi zsidó közösség foly-
tatni kívánta az új főrabbi nagyapja által 
megteremtett családi vonalat. Az 1948-as 
megyei címtár szerint a főrabbi még Rosen-
baum, az alrabbi Szamet Vilmos. A Magyar 
Cionista Szövetség 1948. március 14-én or-
szágos értekezletet tartott, itt a vezetőség-
ben történt változások lezajlásán túl több 
cionista helyi csoport megalakulását is be-
jelentették, köztük volt kisvárdai is.

A főrabbi a cionista mozgalom egyik 
hazai élharcosa lett, 1947 decemberében, a-
mikor Budapesten a Magyar Cionista Szö-
vetség azt az ENSZ-határozatot ünnepelte, 
amely lehetővé tette Izrael állam megala-
kulását, az ünnepi ülés elnökségében ott 
volt Rosenbaum Tibor, akinek figyelme 
mindinkább az új állam felé fordult.

Ez a magyarázata annak, hogy hamaro-
san elhagyta az országot. 1954-ben külföl-
dön szerzett diplomát, volt bankár, politi-
kus, egy nemzetközi hitelbank igazgatósá-
gának elnöke, gyárigazgató, kereskedelmi 
attasé, UNESCO kiküldött, a magyar szár-
mazású zsidók világszövetségének alelnö-
ke. Svájcban telepedett le, ahol diplomáciai 
feladatokat is elvállalt, és bankárként segí-
tette a nem sokkal korábban megalakult Iz-
raelt.

1980. október 23-án hunyta le a szemét 
Velencében, s Jeruzsálemben temették el. 
Rosenbaum Tibor zsidómentő tevékenysé-
géről 2014-ben film készült Walking with 
the enemy címmel. A film egyik főszerep-
lője Ben Kingsley, Oscar-díjas brit színész.

Forrás: bennemeloeredet.hu

A kisvárdai zsinagógaA kisvárdai zsinagógaA kisvárdai zsinagóga

Rosenbaum MózesRosenbaum MózesRosenbaum Mózes

Rosenbaum TiborRosenbaum TiborRosenbaum Tibor
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Száz éves az Ulysses
Joyce - Közép-Európából, avagy homage à Leopold Bloom 

5782. Tévét-Svát2021. december-január

Száz éve jelent meg először könyvalak-
ban James Joyce regénye, az Ulysses. A Pá-
rizsban kiadott mű az író negyvenedik szü-
letésnapján, 1922. február 2-án került az 
olvasók elé, amit az európai modernista 
irodalom talán legjelentősebb prózájaként 
tartanak számon.

Amikor Joyce megírta „fiatalkori” mű-
veit, több műfajt is kipróbált; verset, drá-
mát, novellaciklust és egy „kamasz” öné-
letrajzi regényt. Már mindent tudott iroda-
lomról és nyelvről, műfajokról és alko-
tásról, de ellentétben oly sok írótársával, 
neki az opus magnumhoz nem kellett sem 
betegség, sem haláltudat, de még katartikus 
élmény sem. Az „alapanyag”: maga Íror-
szág, már nagyon is benne van a Dubliners-
ben és az Ifjúkori önarcképben, de hogy a 
haza élménye és kihívása megnőhessen és 
megkerülhetetlen irodalmi feladattá sú-
lyosbodjon, hosszú távra kellett berendez-
kednie távol szülőhazájától, valami sajátos, 
maga választotta nyelvi és kulturális emig-
rációban.

Egy ír Odüsszeusz
Van valami felemelő abban a szintézis-

ben, ahogy magát a tényleges irodalmi mo-
dernitást szimbolizáló és reprezentáló 
„nagyregény”, mely nemcsak felvet és 
megsejt, de ókori gazdagsággal ki is fejt, 
éltető nedveit az első igazi európai klasszi-
kustól, Homérosztól szívja. Az Ulysses akár 
a maga teljességében is érthető és élvez-
hető, ha az olvasó „csak” a mondanivalóra 
figyel és a történet egy-egy mozzanatában 
elfelejti felismerni az Odüsszeia megfelelő 
epizódjait. De még annak is, aki így fogadja 
be az Ulyssest, bizalmat ébresztő tudat ez, 
olyan, mint az absztrakt festő retrospektív 
tárlatán a fiatalkori figurális művek. Az U-
lysses egyébként is valahogy úgy viszonyul 
az Odüsszeiához, mint egy szép szaxofon-
zóló az örökzöldhöz: belőle indul ki, motí-
vumai át- meg átszövik a játékot, hogy ka-
landozása után újra visszatérjen hozzá.

Eposz - prózában
Ha Joyce nem akarta volna homéroszi 

ihletettségét és kötődését címként is je-
lezni, talán „Komédia az ír létről” cím- és 
műfajmegjelölést írhatta volna prózai epo-
sza fölé. Eposzt írtunk - és nem véletlenül - 
mert az Ulyssesszel az író célja nemcsak 
egy regény megalkotása volt, nemcsak egy 
élet egynapi eseményeinek rögzítése, nem-

csak az órák múlásának vagy az emberi tu-
dat alakváltozásainak megjelenítése, de a 
lét (egynapi) teljességének ábrázolása is, 
mely természetesen csak eposzi gazdag-
sággal lehetséges.

Háromnegyed nap története
Egyszer már valakinek kísérletet kellett 

tennie arra, hogy lejegyezze mindazt, ami 
az emberi agyban megfogalmazódik nap 
nap után, hogy aztán, ha nagyon rövid időre 
is, de rendre átadja helyét az embert tényle-
gesen minősítő értelemnek. Ha Joyce eny-
nyivel beéri, nyilván nem lett volna a XX. 

század egyik legnagyobb és meghatározó 
írója. Persze, hogy többrétegű regényt írt! 
Az első réteg: maga az Odüsszeia; a má-
sodik: a kisember és a város; a harmadik: 
nemzet, haza, vallás; a negyedik: tudatunk, 
testünk és ösztöneink. A regény egy majd-
nem teljes nap története. Ez a tizennyolc 
óra úgy öleli át 1904. június 16-át és az azt 
követő hajnalt, hogy nemcsak magába zár-
ja, de még lélegezni sem nagyon engedi; 
ahogy Írországot a klérus, az ír lelket a ka-
tolicizmus, mely elhatárol és megkülön-
böztet a szomszéd szigettől, mely úgy táp-
lálja a lelkeket, hogy közben fojtogatja, 
mely úgy tartja meg a nemzetet, hogy lelki 
kalodába zárva egyúttal meg is nyomorítja, 
mely a nemzeti egyházi erkölcsöt az évszá-
zados függetlenségi vágynál is fontosabb-
nak tartva maga lehetetleníti el Parnellt, az 
ír függetlenség letéteményesét - kiheverhe-
tetlenül.

Városi utazás és tudatáram
Az Ulysses utaztató regény is, annak a 

Candide-dal induló regényfolyam(at)nak 
XX. századi testvér-regénye, mely A Tan-

ner testvéreken és Ehrenburg Julio Jurenito 
című villódzó prózai bravúrdarabján és 
Giovanni Papini regényesített naplóján át 
Kerouackig is eltart a klasszikusnak mond-
ható irodalmi modernitásban. Pedig hő-
sünk még városából sem mozdul ki, csak 
Dublin néhány jellegzetes helyszínén, illet-
ve hétköznapjainak színterein mozog. És 
mégis, minden, aminek meg kell történnie, 
megtörténik, bár Leopold Bloom csak fő-
szereplő, és nem főhős. Nem úgy, mint 
Swann vagy Hans Castorp, sokkal inkább, 
mint Marcel, a felnőtt Klim Szamgin és Ul-
rich. A dolgok körülötte történnek - sokszor 
akarata ellenére is -, de rendszerint általa 
váltódnak ki. Ő csak jelenlévő, aki sohasem 
meghatározója az eseményeknek, de vala-
hogy mégis centrális figura, sors-karakte-
réből fakadón, átlagemberként is…

Talán az Ulyssesben van az első nagy 
elmozdulás, amikor a modern regényben a 
gondolat fontosabb lesz, mint a történet. 
Joyce az ember gondolati szféráját, a való-
ságnak természetesen megfelel(tet)ve, ket-
téosztja. Ábrázoltatik tehát maga az „ép” 
gondolat: dialógusban, vitában vagy leg-
művészibben monologue intérieurben, és 
ábrázoltatik a tudatáram. A tudatáram, a-
mely egymással csak laza, felszíni kapcso-
latban lévő, mélyebb összefüggést látszó-
lag nem mutató, töredezett asszociációk, 
gondolatfoszlányok halmaza, csakhogy a 
figyelmes olvasó hamar rájöhet, hogy az 
Ulyssesben egyetlen öncélú, vagy magá-
ban álló szellemi mozzanat sincs. Itt min-
den mindennel összefügg, mindennek 
megvan a maga előzménye és visszhangja. 
Mintha tengervizet látnánk mikroszkóp a-
latt, annak megannyi mikroorganizmu-
sával. Az olvasót persze bosszanthatja ez a 
majdnem átfoghatatlan teljesség, de csodá-
latos érzés akárcsak néhányszor meglátni, 
megérezni az események, gondolatok zárt 
rendszerű összefüggéseit, lenyűgöző nyel-
vi gazdagsággal, bravúros logikával és káp-
rázatos emlékezőtehetséggel szerkesztett 
harmóniáit.

Asszimiláció vagy sem
Vannak népek, melyektől sors és tör-

ténelem megtagadta, hogy legalapvetőbb 
tulajdonságaikból alakíthassák ki konszen-
zuson alapuló nemzeti létüket, életstílusu-
kat, értékrendjüket; önmaguk megfogal-
mazását. Még bonyolultabb a helyzet ak-
kor, ha egy nép történelmileg és nosztalgi-
kusan is egy nagy kultúrához kötődik, de - 

James JoyceJames JoyceJames Joyce
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Írország esetében a kelta hagyományokat - 
sem eredeti, sem modernizált alakzataiban 
nem tudta történetében nem feladni, vi-
szont, még egykori nemzeti nyelvéről (a 
gaelről) is lemondott, soha el nem múló 
szégyenére. Mind a két fent említett nemze-
ti tudatsérülés „nemzeti bánatba” fojtja te-
hetetlenségét, önmaga megváltásának 
képtelenségét, dühét és fájdalmát, és lesz 
szükségszerűen önsorsrontó, olyan nemze-
ti neurózist indukálva, mely az egészséges 
lelkületet, az egészséges nemzeti arány-
érzéket is deformálja, megfojtja, hát még a 
tökéletlent. Nem véletlen, hanem szükség-
szerű, hogy az ifjú Stephen Dedalus (aki az 
író összetett személyiségének csak egyik 
része!) az Ifjúkori önarckép végén arra a 
következtetésre jut, hogyha józan írnek a-
kar megmaradni, emigrálnia kell, mert Íror-
szágban az egészséges lelki és szellemi élet 
csak egyfajta - lényegében létrehozhatatlan 
- kívülállással védhető meg. Csakhogy en-
nek a műnek Írországban kell játszódnia, 
minthogy nem kisebb igénnyel íródott, 
mint azzal, hogyha ez a sziget egyszer el-
pusztulna, e regény alapján nemcsak a vá-
ros, de annak népe és szellemisége is re-
konstruálható legyen. És akkor még hátra 
volt ennek a szinte megoldhatatlan „kívül-
állóságnak” ábrázolása. Ezt a kulcsfontos-
ságú, regénytechnikai szempontból is ké-
nyes feladatot még Joyce-nak is csak „belső 
import” útján sikerült megoldania, igaz, oly 
nagy bravúrral, hogy közben a XX. század 
Európájának egyik legérdekesebb és biz-
tosan legtragikusabb történetszociológiai 
kérdésének, a zsidó asszimiláció egyik as-
pektusának maradandó ábrázolására is fu-
totta művészi leleményéből. Így születik a 
regényben - e zseniális, műfajbarát(!) trou-
vaille-jal - az eposzi komédia!

Virágék Bloomja
Bloom nagyapját még Virágnak hívták, 

ő vándorolt ki Szombathelyről. Unokáját, 
Leopoldot kétszer is(!) keresztelték, protes-
tánsnak csecsemőkorában, katolikussá há-
zasságkötésekor, aki nyelvében, tudatában 
teljesen asszimilálódott, sem lélekben, sem 
tradíciókban, sem vallásban nem kötődik ő-
sei hitéhez. Sem nem büszke rá, sem nem 
tagadja, mégis számon tartja, sőt: vállalja 
származását.

De van valami, amit a legeltávolodot-
tabbak, a legérzéketlenebbek, legzártabbak 
is érzékelnek a zsidóság(uk)ból; egy külön-
leges történetből visszamaradt lényeget, 
egyfajta tudás nélküli tudást, amit elsajátí-
tani sem kell, elegendő csupán átélni, és eb-
ben a külvilág is szívesen szokott „segéd-
kezni”. A „zsidó sors” és a zsidó lét évez-
redesen tradicionális velejárójáról - a két 

Szentély lerombolása (Tisá BeÁv), Jeru-
zsálem elpusztítása, a rabszolgasors, a szét-
szóratás és egy nemzeti történelmen ala-
puló, a változó időkkel együtt élni tudó, hí-
veit közös haza nélkül is összetartani képes 
teológiájú vallás szükségszerű következ-
ményeként -, a kiszolgáltatottságról, a 
meghurcoltatásról, az önkény és zsarnok-
ság génekben is hordozott tanulságainak 
egyszerre homályos és konkrét összetételű 
történelmi és szellemi tapasztalatáról van 
szó. És ez a nehezen racionalizálható vele-
járó, ez a tudást is jól helyettesítő (szeren-
csés esetben) megtapasztalás nélküli ta-
pasztalat valahogy mégis tudássá pároló-
dik, melyet évezredek kétségbevonhatatlan 
tényei támasztanak alá, ami pont az „élet 
fele”; a férfikor egyik legfontosabb igazsá-
gának felismeréséhez és átéléséhez segíti a 
zsidót, nevezetesen az emberi lét és az em-
beri élet viszonylagosságának megértésé-
hez; tudatosulásához és tudatosításához. (A 
történelem egyébként is mindig számon 
kérte a zsidóságtól, mint közegtől e vi-
szonylagosság feladásának - néha ugyan 
csoportosnak látszó, valójában mindig 
egyéni életutakban tettenérhető - általában 
szerencsétlen kísérleteit.)

Ez a viszonylagosság természetesen 
Leopold Bloomnak is sajátja, akkor is, ha 
sohasem gondolt rá. Ez az, ami őt megkü-
lönbözteti környezetétől, ha a Bloomok 
már három generáció óta élnek is Írország-
ban. És ez a tapasztalat segíti őt, hogy a-
rányérzéke sose hagyja cserben, hogy lelki 
egészsége megőrződhessék, hogy ép lélek-
kel élhessen önpusztításra hajlamos, torzult 
nemzettudatú környezetében - jó írként.  
Így válhatott az ő zsidósága szerteágazó, 
egyéb nem kevésbé fontos jelenségek mel-
lett is az Ulysses egyik szellemi-erkölcsi 
tartópillérévé, bizonyítva, hogy Bloomnak 
nem elsősorban azért kellett zsidónak len-
nie - ahogy ezt még mértéktartó elemzések 
is említik -, mert Odüsszeusz főníciai volt. 

Test, ösztön és egy kis szürrealizmus
Joyce az az író, aki a lélek mellé felfe-

dezte az emberi tudatot, az ösztönöket és a 
testet. Ahogy Proustot, úgy őt sem érintette 
meg a freudizmus, pedig az Ulysses nagy 
része a német kultúrkör peremén született. 
Az Ulyssesszel az irodalom régi adósságát 

is törlesztette, talán elsőként a legnagyob-
bak közül adva meg az emberi testnek, ami 
a testé. Mesterien ábrázolja annak jelenva-
lóságát mindennapjainkban, legyen szó ét-
kezésről, kiválasztásról vagy nemi vágyról. 
Mert Joyce pontosan tudja, hogy a test 
nemcsak örömforrás, de tehertétel is, lé-
ünk és sorsunk számtalan kényelmetlen 
mozzanatának háza, melyet talán annyira 
megszoktunk már, hogy korlátaival jobban 
szembesülünk egy regény lapjain, mint sa-
ját életünkben.

Joyce munkájának az erotikához termé-
szetesen semmi köze, annak ellenére sem, 
hogy szinte végigvonul a regényen. Az írót 
a szexuális ösztön is izgatja, hogy tényle-
gesen mekkora tere van tudatunkban. Ha 
meghökkentő is a szembesülés, az írónak 
akkor is igaza van; a férfitudat döntő há-
nyada valahogy bizony a szexualitás körül 
kering, egyébként teljesen valószínűtlen 
testi és lelki reakciók formájában.

A regény meghaladása
Úgy tűnik, a három legnagyobb XX. 

századi európai regényt a megismerés 
társadalmi panorámába ágyazott igézete 
hatja át. Proust lélektani és időanalízise, 
Musil bölcselettel átitatott, az emberi gon-
dolkodás végső pontjait is ostromló szatiri-
kus társadalomképe között Joyce mozgás-
tere nem az értelmezés, nem az emlékezés 
(vagy az elillanni látszó ráció), hanem az 
emberi ösztön, az emberi gondolattársítás, 
valamint a nem gyógyíthatóan sérült társa-
dalom- és nemzettudat. Milyen szép, hogy 
mindhárom nagy könyv a lét teljességének 
feszülve is ténylegesen nemzeti regény, ha-
bár nem okvetlenül így tartják őket szá-
mon!

Proust is, Musil is persze kitágította a 
próza határait, messze a cselekmény és a 
szereplők adta horizonton túlra, de a re-
génynek mint műfajnak a bővítésében talán 
Joyce ment a legtovább. Ő teljesen önálló, 
önmagában is egész, más irodalmi műfajú 
alkotásokat is illesztett művébe: egy hitvi-
tát és egy színházat. A Shakespeare szemé-
lyét és szellemét, műveinek mögöttesét 
boncolgató diskurzusról az Ír Nemzeti 
Könyvtárban és a bordélyházi, szürrea-
lisztikus, átváltozásos „színházi” előadás-
ról van szó természetesen. A két betét 
önmagában is leképezi az Ulysses által be-
járt területet, a szatirikusan, komédiaként 
ábrázolt ír nemzettudatot, és az író által 
szakadatlan buzgalommal kutatott emberi 
ösztönéletet. Annak, hogy ilyen vitriolos 
Shakespeare-boncolást írhatott, talán az 
volt a legfontosabb pszichés feltétele, hogy 
nem akart konkurálni a „nagy szellemmel”. 
Belőle teljességgel hiányzik az a produkti-

Az Ír Nemzeti Könyvtár DublinbanAz Ír Nemzeti Könyvtár DublinbanAz Ír Nemzeti Könyvtár Dublinban
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vitást egyszerre gátló és serkentő ambiva-
lencia, amely Thomas Mann Goethe-kötő-
dését jellemzi. (Joyce alapvetően más lé-
lek, mint a legfejlettebb, tökéletlen törté-
nelmű ország patríciusi környezetétől telje-
sítmény- és sikerorientált, értelmiségi at-
titűdje által társadalmi beilleszkedést, köz-
életi tekintélyt és befolyást - a tradicionális 
közép-európai írószerepet is! - igénylő 
Mann.) Ő Európa egyik legszegényebb 
nemzetének tudatosan társadalmon kívüli, 
velejéig nonkonformista művésze - hogy is 
lehetne másképp Beckett mestere! -, aki te-
hát pontosan tudja, „hogy az isteneket tisz-
telni kell”, velük legföljebb évődni lehet, de 
konkurálni; legalábbis kétes értékű - ha 
nem éppen szánalomra méltó - pótcselek-
vés. 

Mint már említettük, Írország nemzet-
tudati neurózisának egyik alapköve a nem-
zeti nyelvről történt lemondás. Az angol 
számukra legfeljebb pót-anyanyelv, így 
tehát - bár anyanyelv(ük)ként érthetik Sha-
kespeare-t vagy az angol költészetet - „i-
gaz” írként sajátjuk sosem lehet. Sőt, szá-
mukra Shakespeare alakjában az angol gé-
niusz formálódik meg, mely többek között 
az ő kizsákmányolásuk által nőhetett oly 
nyomasztóan naggyá. Shakespeare művei 
és szelleme - nem személye - az ír kisebb-
rendűségi érzés és az ír elnyomástudat 
szimbóluma (Joyce értelmezésében) és 
nem az európai kultúra egyik, ha „mű-
anyanyelven” is, birtokolt fejedelme.

Az Ulysses másik nagy betétjében - 
mintegy ennek a szatirikusan intellektuális 
mini-komédiának ellentétpárjaként - újra 
az ösztönöké a főszerep. Mily kevés és kor-
látozott egy emberi lét, az egy testre szabott 
szerep, sóhajt(hat) fel az író, hogy minden, 
emberi mivoltunkból magától értetődően 
következő vágyunk - legyen az akár létünk 
korlátaiba való bele nem törődésünk is, ha 
csak a szellem, a képzelet és az ösztönök 
ábrándos játékai által is - hányszor és hány-

szor kívánná önmagunkat: testünket, lel-
künket vagy szerepeinket elhagyni, hogy 
hol áldozatok, hol mártírok, hol győzők, 
hol legyőzöttek vagy éppen zsarnokok le-
hessünk, az önmagunktól való szabadulás 
velünk született ösztönétől hajtva. 

Lélekcsere
Van az Ulyssesnek egy harmadik be-

tétje is, de ezt csak figyelmetlenségből le-
het annak nevezni; nemcsak jó értelemben 
vett túlírtsága, nemcsak művészi ereje foly-
tán, de azért is, mert ezzel fejeződik be a 
nagy mű, vagyis a próza szövete csak félig-
meddig foglalhatja magába! Bloom, ez a 
szándékosan rosszul nevezett dublini O-
düsszeusz - aki legalább annyira megsze-
mélyesítője az író énjének, mint Dedalus! -, 
ebben a fejezetben érkezik haza a felesé-
géhez. Már mindketten túl vannak egymás 
„megcsalásán”, és mind a ketten mindent 
pontosan tudnak. Molly, akit férje első ál-
mából ver fel, az álmatlanság kényszerében 
végiggondolja sorsát. Az író itt női lélekbe 
bújva, páratlan megfigyelőképességgel, 
nemi, nyelvi és tudati azonosulással ábrá-
zolja az asszonyi hiúságot, a női érzékeny-
séget, a nőkre oly jellemző érzelmi memó-
riát és sajátos alárendeltségi viszony meg-
élését. És ebben a végtelenül tárgyilagos, 
önmagával teljesen nyílt és őszinte belső 
monológban, mely harmonikusan egyesíti 
álom és ébrenlét gondolati szárnyalását; 
leltárba veszi egész életét; kamaszkorának 
gibraltári emlékeitől, nemi azonosságának 
megtalálásán át, házasságán, gyermekszü-
lésén keresztül saját jelenéig. Hasonló 
következetességgel regisztrálja férje min-
den gyengeségét, hazudozását, férfias fa-
ragatlanságait, stagnáló, önmagát felülmúl-
ni képtelen életét, ahogy a megoldásra váró 
problémákat magától eltolva mindig a 
könnyebbik utat választja, és ha maga ott is 
van, valahogy mégis mindenből kimarad…

Csakhogy Molly érzékeny, sőt okos nő, 

ha műveletlen is. Ismeri környezetét, és va-
lahogy nagyon tudja, hogy Bloom nem ké-
pes olyan rossznak lenni, hogy ne lenne va-
lamivel különb a belterjes kis világukban 
élőknél… Talán nem is egészen érti, miért 
is van így, miért kell, hogy így legyen, még-
is tisztában van vele. Ezért, hogy Bloomról 
szól az az utolsó, elhíresült, a regényt lezáró 
szó, melynek tévesen értelmezett optimiz-
musát éppen a marxista kritika gondolko-
dásmódjától vették át a kevésbé gyanak-
vók, mely lényegéből fakadó természetes-
séggel közösítette ki ezt a remekművet: 
Igen!

Kitekintés
Az európai prózatörténetet betetőző 

mindhárom nagyregény klasszikus gyöke-
rű, korszakhatáron, történelmi törésvonal 
mentén született, enciklopédikus gazdag-
sággal. Prousté talán a legszebb és legem-
beribb - balzaci és bergsoni; Joyce-é nem-
csak a legösszetettebb, de még befejezett is 
- homéroszi; míg a nietzscheánus Musil fel-
készültsége és műve több tudományág te-
rületére is kiterjed. Világuk nemcsak elkáp-
ráztató, de a teljesség igényével készült 
művészi összefoglalás is. Az olvasó - látva 
korunkat - nehezen szabadul a gondolattól: 
mintha mementónak készültek volna.

Sámuel Péter

Gitta könyve: „Még Auschwitzban is
megvolt bennem az életvágy” 

Mann-Schőner Gizella - akit mindenki Git-
tának szólít évtizedek óta - az ukrán határ 
mellett fekvő Csengeren született, s nem 
sokkal múlt tizennégy éves, amikor Ausch-
witzba került. A holokauszttúlélő, testben és 
lélekben máig erős asszony életét Shiri Zsu-
zsa újságíró írta meg a Gitta könyve című 
műben. A kötet bemutatóját a napokban 
tartották Budapesten, ebből az alkalomból 
beszélgettem Gitta nénivel. 

Egy budapesti lakásban találkozom ve-
le, aprócska asszony, aki a korához képest 
meglepően kiváló testi-szellemi állapotban 
van. Bot nélkül közlekedik, és amikor be-
toppanok hozzá, éppen az Egyesült Álla-
mokban élő fiával telefonál héberül. Aztán 
befejezi és hellyel kínál, a szeme kíváncsi, 
sőt, mosolygósan kíváncsi. Olyan érdeklő-
dő tekintettel néz rám, mintha ő volna az, 
aki interjút akar csinálni velem, pedig én 

jöttem, hogy kérdezzem. Aztán csak bámu-
lok: a beszélgetés közben egy pillanatra 
sem fárad el, s habár olykor egy-egy emlék 
kapcsán könnybe lábad a szeme, hamar erőt 
vesz magán. Azt mondja, ezért élte túl 
Auschwitzot is: erőt vett magán. Élni akart. 

- Elolvastam Shiri Zsuzsa könyvét, és 
szinte szégyellem, hogy ezt kell mondjam, 
de közben többször elsírtam magamat.

- Pedig a könyv nem szomorú.

Joyce szobra SzombathelyenJoyce szobra Szombathelyen
(Veres Gábor és Najmányi László(Veres Gábor és Najmányi László
alkotása)alkotása)

Joyce szobra Szombathelyen
(Veres Gábor és Najmányi László
alkotása)
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- Ezt hogy érti?
- Nem a könyv szomorú, hanem az, ami 

történt. Illetve nem az a jó szó, hogy szomo-
rú, hanem az, hogy tragikus. De megbir-
kóztam vele.

- Hogyan lehet egy család meggyilko-
lásával megbirtkózni? Elfelejti az ember a 
fájdalmat?

- Azt nem lehet elfelejteni. De előhozni 
sem kell mindig. Úgy látszik, az életösztön 
az, ami nagyon erős. Hogy is mondjam, az 
életre vágyás. Az élet folytatásának a vá-
gya. A fájdalom olyan nagy és olyan nehéz, 
hogy muszáj félretenni. Nem elzárni kell, 
hanem félretenni.

- Hogy kell ezt a mindennapokban el-
képzelni? Az ember tudatosan nem gondol 
a múltra?

- Az élet azt követeli az embertől, hogy 
a jövőbeli teendőire koncentráljon. Nincs 
idő a múltra. És az ember azt nem bírná el-
viselni, hogy minden egyes nap a múlton 
rágódjon. Élni kell tovább.

- Miután elment, hány év után jött visz-
sza újra Magyarországra?

- Ötvenhárom év után.
- Miért várt ilyen sokáig?
- Ez nem tőlem függött. A családi hely-

zet miatt alakult így. Ráadásul én azt érez-
tem, hogy el kell távolodni innen. Olyan 
fájdalmas volt, ami itt történt velünk, hogy 
el kellett menni, el kellett távolodni. Nem 
tudtam volna itt élni azzal a fájdalommal, a-
mit éreztem a családom elvesztése után. E-
zért döntöttünk úgy a férjemmel, hogy el-
megyünk Amerikába. Nem volt könnyű, 
nagyon nehéz volt eleinte, küszködtünk 
eleget, de talpra álltunk, mert belevágtunk a 
bőrbizniszbe és bejött. Önállósítottuk ma-
gunkat, jól ment az üzlet, két gyerekünk is 
született, egy lány és egy fiú. Fizikailag ott 
éltünk Brooklynban, de a szívünk Izraelben 
volt, úgyannyira, hogy amikor kitört a hat-
napos háború, a férjem jelentkezett önkén-
tesnek. De mire meglettek volna a szüksé-
ges papírok, a háborúnak már vége is lett. 
Megéltünk, a gyerekek megtanultak ango-
lul, a férjem gyakorolta a vallását, szóval a 
gyerekek héber iskolába jártak, cionista ne-
velést kaptak. A férjem sajnos 1974-ben 

hirtelen meghalt, nekem kellett átvennem 
az üzemet.

- A gyerekeinek mi az anyanyelve?
- A héber. Nem a magyar, nem is az an-

gol. 
- Akkor nekik Magyarország már nem 

sokat jelent.
- Szinte semmit. De eljöttek velem ide, 

hogy megnézzék, honnét származom. Mi-
után kiköltöztem Izraelbe, ők átjöttek Ame-
rikából, hogy meglátogassanak, ez három 
éve volt, akkor eljöttünk Magyarországra 
és elvittem őket Csengerbe, ahonnan indul-
tam.

- Milyen érzés volt újra látni a várost?
- Csengert 1970-ben elöntötte a nagy ár-

víz, nagyon kevés maradt meg a múltból.
- Ez Gitta néninek bizonyos szempont-

ból talán jó is, nem? Nem kellett látnia a 
múlt emlékeit.

- Nem volt jó. Csalódás volt. Mert én 
látni akartam a múltat. A nagymamámnak 
ott volt a háza a temető mellett, a kertjében 
nagyon finom almát teremtek az almafák. 
Mindent elmosott a víz.  

- Az a csengeri kislány, aki maga volt, 
gondolta volna a háború előtt, hogy a XXI. 
században Izraelben fog élni, beszél majd 
angolul, jiddisül, héberül, svédül, a gyer-
mekei meg Amerikában élnek?

- Érdekes ez, mert amikor a férjemmel 
megérkeztünk Brooklynba, a férjem elvitt 
engem a Wall Streetre, s azt kérdezte: 
Gittus, Csengerben gondoltál arra, hogy 
onnan, a világ végéről a világ pénzügyi 
központjába kerülsz? Sokat gondolkodtam 
ezen, mert sok mindent megéltem, amire 
sosem gondoltam volna. Otthonról elkerül-
tem a lágerbe, a fasizmusból aztán a kom-
munizmusba, a kommunizmusból a cioniz-
musba, a cionizmusból a demokráciába, és 
most Izraelben élhetek, amire nagyon büsz-
ke vagyok. Ezt az utat jártam be, pedig hat 
elemim van, és a magyaron kívül mégis be-
szélek négy nyelven. 

- A könyvben szó esik arról, hogy a ho-
lokauszt után sokan elhagyták a vallást, 
Gitta néninél ez hogyan és miért történt?

- A háború előtt nem is istenhívő vol-
tam, hanem istenfélő. Féltem, hogy ha rosz-
szat teszek, akkor Isten megbüntet. De ta-
lálkoztam egy fiúval, aki azt mondta, hogy 
a vallás szerinte csak álom, rábízzuk a ba-
junkat erre az álomra, és abban bízunk, 
hogy minden Isten akaratával történik. Az ő 
hatására azon kezdtem gondolkodni, hogy 
hogyan engedhette meg az Isten azt, ami 
velünk történt? Olyan nehéz sorsú ember 
volt az anyám, küszködött, hogy minket 
felneveljen. Miért érdemelte azt a bünte-
tést, hogy a halálba küldjék, az ölében egy 
gyerekkel? Mi bűnük volt azoknak, akiket 

meggyilkoltak? Semmi! Mi bűne volt a 
megölt gyerekeknek? Semmi! Mi bűne volt 
az istenhívő, vallásos zsidóknak, akiket el-
vittek és megöltek? Semmi! És sikerült en-
gem ennek a fiúnak meggyőznie. És egy-
szer azt vettem észre magamon, hogy meg-
könnyebbültem. Nem féltem többé. Más-
képp kezdtem látni a világot, mert azt érez-
tem, hogy most már én vagyok a felelős a 
saját tetteimért. Hadd kérdezzek én is va-
lamit, jó?

- Persze!
- Mit gondol a könyvről?
- Nagyon jó. Igazi emberi sorsról szó. 

Az ilyen könyveket szeretem.

- És nem szépítek benne semmit. Azt 
akartam, hogy mindent úgy mondjak el, a-
hogy megéltem. Nagyon szenvedtem, hogy 
elveszítettem a szüleimet, még a mai napig 
elgyengülök ettől. De akkor sem mondtam 
le magamról. Még Auschwitzban is meg-
volt bennem az életvágy. De most is meg-
van! Mert még látni akarom, hogy Izraellel, 
az én országommal megbékélnek a szom-
szédai. Ahogy itt Európában, az Unióban 
meg tudtak egyezni az államok, hátha oda-
haza is meg fognak egyszer egyezni. Remé-
lem, hogy megérem ezt is.

 
A Gitta könyve című kötet szerzője Shi-

ri Zsuzsa újságíró, aki az ELTE történelem-
szociológia szakán, majd a Tel-Avivi Egye-
tem film és televíziós tanszékének rendező-
producer szakán végzett. 1992 óta él Izrael-
ben, ahonnan 2003 óta tudósítja a magyar 
médiát.

Kácsor Zsolt
(Forrás: mazsihisz.hu)

Gitta néni a könyvbemutatónGitta néni a könyvbemutatónGitta néni a könyvbemutatón
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Corrie ten Boom, a holland órásmesternő története,
aki 800 zsidót mentett meg a holokauszttól 

1940 és 1944 között Corrie ten Boom és 
családja a nácik elől menekülő zsidókat rej-
tegettek az otthonukban.

A család a holland Haarlem városában, 
a Barteljorisstraaton bevásárló utcán üze-
meltetett órásüzletet, és a bolt fölötti ottho-
nukban, Corrie szobájában kialakítottak 
egy titkos szobát, ahol mintegy 800 zsidó 
talált menedékre.A ten Boom család azután 
csatlakozott a holland ellenálláshoz, miu-
tán Németország 1940-ben megszállta Hol-
landiát. Corrie, a nővére és édesapjuk hithű 
reformátusok voltak, akik tiszta szívből hit-
ték, hogy mindenki egyenlő Isten színe e-
lőtt, ezért védelmet nyújtottak azoknak a 
zsidóknak, akik bekopogtak az ajtajukon.

1944-ben azonban egy besúgó az ottho-
nukra szabadította a német titkosrendőrsé-
get, a Gestapót, és ezzel mindennek vége 
lett. Corrie-t, a nővérét, Betsie-t és az édes-
apjukat, Caspert, letartóztatták. Casper né-
hány nappal később meghalt a börtönben, a 
lányok pedig koncentrációs táborba kerül-
tek. Betsie a táborban halt meg, de Corrie 
túlélte, és miután a háború véget ért, lét-
rehozott egy rehabilitációs klinikát a holo-
kauszt túlélői számára, a megbocsátás ere-
jét hirdette, és könyvet is írt tapasztalatai-
ból.

 
Corrie ten Boom korai évei

Cornelia Arnolda Johanna „Corrie” 
ten Boom 1892. április 15-én született. Ő 
volt a legfiatalabb a család négy gyereke 
közül, vallásos, református családban nőtt 
fel. Az egész család a Casper által vezetett 
órásbolt feletti lakásban élt, és Corrie-t már 
gyerekkorában is lenyűgözte az órakészítés 
mestersége. „Mindig boldognak éreztem 
magam ebben a kis boltban, apró hangjai-
val és kis ragyogó szerkezetekkel teli pol-
caival” - írta később The Hiding Place cí-
mű memoárjában.

Anyja halála és egy sikertelen szerelem 
után úgy döntött, hogy apja nyomdokaiba 
lép, és kitanulja az órásmesterséget. „O-
lyan örömöt találtam a munkában, amiről 

soha nem is álmodtam” - írta. Az apja mel-
lett végzett munka mellett egy iskolába is 
beiratkozott, hogy ott tanulja a mesterséget, 
és 1922-ben ő lett az első okleveles női ó-
rásmester Hollandiában.

Amellett, hogy apjának segített a bolt 
vezetésében, fiatal lányok számára létreho-
zott egy ifjúsági klubot, amely vallási ok-
tatást kínált. A ten Boom család csendes bé-
kéjét azonban hamarosan feldúlta a háború.

A nácik megszállták Hollandiát
1940. május 10-én a németek megszáll-

ták Hollandiát, és május 17-ig teljesen el is 
foglalták az országot. Az ország hamarosan 
veszélyessé vált a zsidó állampolgárok szá-
mára. Az 1940-es évek elején több ezer zsi-
dót küldtek koncentrációs táborokba. Ami-
kor a zsidó állampolgárok letartóztatása 
egyre gyakoribbá vált, a ten Boom család 
vállalta, hogy házhoz szállítja zsidó meg-
rendelőinek az órákat, hogy ne nekik kell-
jen kockáztatniuk. „Bármelyik percben ko-
poghatnak ezen az ajtón” - emlékezett visz-
sza egy zsidó családnál tett látogatására 
Corrie ten Boom. - „Lehet, hogy ezeket a 
gyerekeket, ezt az anyát és ezt az apát egy 
teherautó rakterébe terelik.”

Reformátusokként ten Boomék szilár-
dan hittek abban, hogy Isten színe előtt 
minden ember egyenlő. Amikor egy Kleer-
maker nevű zsidó nő a segítségüket kérte, 
tárt karokkal fogadták. „Ebben a háztartás-
ban Isten népét mindig szívesen látják” - 
mondta Casper ten Boom. Ezután nem telt 
sok időbe, hogy híre menjen a ten Boom 
család nagylelkűségének, és egyre többen 
kerestek náluk menedéket.

A család még egy titkos szobát is kiala-
kított Corrie hálószobája mögött. A szoba 
nem volt nagyobb, mint egy szekrény, de 
körülbelül hat ember elfért benne. Szellő-
zőrendszerrel is rendelkezett, és a házban 
egy csengőt is felszereltek, hogy egy eset-
leges biztonsági ellenőrzés esetén gyorsan 
riasztani lehessen az ott tartózkodókat, 
hogy rejtőzzenek el. Az ott menedéket ke-

reső zsidók közül voltak, akik hosszabb i-
deig maradtak, mások néhány nap után to-
vábbmentek.

Az állandó veszély ellenére a ten Boom 
háztartásban általában jó hangulat uralko-
dott, és az ott bujkálók gyakran zenéltek 
közösen. Egy alkalommal még egy színda-
rabot is elpróbáltak.

A veszély azonban egyre nagyobb volt, 
és 1944. február 28-án a Gestapo kopogott 
a Boom család ajtaján, miután egy infor-
mátor feljelentette őket. A házkutatás és a 
család kihallgatása után letartóztatták Cor-
rie-t, Betsie-t és Caspert, de soha nem talál-
tak meg egyetlen zsidót sem, aki a titkos 
szobában rejtőzködött.

        
Hogy élte túl Corrie ten Boom a náci 
koncentrációs táborok borzalmait

A Gestapo végül 30 embert tartóztatott 
le, akik aznap a ten Boom család otthoná-
ban tartózkodtak, de végül, Casper, Betsie 
és Corrie kivételével mindenkit szabadon 
engedtek. A titkosrendőrök a 84 éves Cas-
pert is el akarták engedni, de az idős férfi 
azt mondta: „Ha ma hazamegyek, újból ki-
nyitom az ajtómat minden rászorulónak, 
aki bekopog.” Tíz nappal később megbete-
gedett, és a börtönben halt meg.

Corrie és Betsie néhány hónapig bör-
tönben voltak, aztán 1944 júniusában áthe-
lyezték őket a vughti koncentrációs tábor-
ba. Szeptemberben újra áthelyezték őket, a 
hírhedt ravensbrücki koncentrációs tábor-
ba, amit kifejezetten nők számára tartottak 
fenn.

A táborban Corrie és Betsie brutális kö-
rülmények között éltek a többi nővel e-
gyütt. A náci őrök rendszeresen használták 
foglyaikat különböző kegyetlen kísérletek-
hez. 1939 és 1945 között több mint 100.000 
nő halt meg a táborban. Betsie nem is élte 
túl a megpróbáltatásokat, 1944. december 
16-án, 59 éves korában meghalt. De még 
halála előtt is a keresztyén elveket vallotta: 
„Nincs olyan mély gödör, aminél Isten sze-

A ten Boom családA ten Boom családA ten Boom család

Betsie, Nollie és CorrieBetsie, Nollie és CorrieBetsie, Nollie és Corrie

Casper ten BoomCasper ten BoomCasper ten Boom



- 13 -

Budai  ófár 5782. Tévét-Svát2021. december-január

retete ne lenne mélyebb.”
Corrie a rendkívüli szerencsének, egy 

elírásnak köszönhetően menekült meg, és 
12 nappal a nővére halála után szabadult. 
Miután Corrie kiszabadult, az ő korcsoport-
jába tartozó nőket mind gázkamrába küld-
ték.

Háború utáni élete és öröksége
Miután kiszabadult a koncentrációs tá-

borból, Corrie ten Boom hazament, de az 
általa ismert város addigra teljesen megvál-
tozott. Ő azonban így sem vesztette el a hi-
tét. Rehabilitációs központot nyitott a kon-
centrációs tábor túlélői számára és tovább-
ra is a megbocsátás erejét hirdette. 1947-
ben még egy volt fogvatartójának is meg-
bocsátott. A férfi nem emlékezett rá, Corrie 
azonban igen. „Meg kellett tennem. Isten 
bocsánatának előfeltétele, hogy megbocsá-

tunk azoknak, akik bántottak minket.”

Corrie ennek a gondolatnak szentelte 
élete következő 30 évét. Több mint 60 or-
szágba ellátogatott, hogy a megbocsátás 
erejét hirdesse. 1983. április 15-én, 91 éves 

korában hunyt el, tehát ugyanazon a napon, 
amikor született. A judaizmusban ezt a 
szimmetriát áldásnak tekintik azok számá-
ra, akik teljesítették küldetésüket a Földön. 

Corrie, Betsie és Casper ten Boom erőfe-
szítéseikkel mintegy 800 életet mentettek 
meg.

Forrás: filantropikum.com

Naftali Bennett miniszterelnök a napokban, 
a Kneszet téli ülésszakának megnyitóján el-
árulta, hogy a Moszad ügynökei a múlt hó-
napban részt vettek ,,egy bátor küldetésben, 
hogy új információkat gyűjtsenek az eltűnt 
Ron Arad navigátorról”.

Az Izraeli Légierő navigátorának repü-
lőgépét 1986-ban lelőtték Libanon felett, és 
széles körben azt feltételezik, hogy már 
nem él. ,,Egy összetett, széles körű művelet 
volt. Ez minden, amit erről most mondani 
lehet” - mondta Bennett. - ,,Újabb erőfe-
szítéseket tettünk az úton, hogy megértsük, 
mi történt Ronnal.”

A miniszterelnök köszönetet mondott a 
Moszad embereinek, ígéretet téve, hogy 
„továbbra is intézkedni fogunk, hogy fiaink 
hazatérjen, bárhol is legyenek”. Az ellen-
zék néhány tagját kivezették a Kneszet ple-
náris üléséről, miután dühös bekiabásokkal 
zavarták Naftali Bennett miniszterelnök 
beszédét.

A 12-es csatorna esti riportja közzétette 
a Moszad vezetője, David Barnea zárt ajtók 
mögött elhangzott beszédét, melyen azt 
mondta a küldetésről, hogy „bátor és ösz-
szetett művelet volt - de kudarcot vallott”.

A Miniszterelnöki Hivatal ezt követően 
reagált a védelmi intézmény vezető tag-
jainak kritikájára, amiért Bennett nyilvá-
nosságra hozta a titkos akciót. ,,A Ron A-

raddal kapcsolatos hírszerzési kampány si-
keres művelet volt, amelyet kivételes ope-
ratív célok teljesítésével hajtottak végre.” 
A Miniszterelnöki Hivatal szerint „érde-
mes volt eljuttatni az információkat a Kne-
szet tagjaihoz és a nagyközönséghez, kife-
jezve a nagy erőfeszítést és elkötelezett-
séget, hogy hazahozzuk fiainkat, miután az 
ellenség elfogta őket. Minden egyéb infor-
mációterjesztés hazugság”.

Az izraeli légierő 2018 októberében két 
korábban nem publikált fotót tett közzé 
Ron Arad navigátorról a katonai szolgálata 
alatt, pontosan 32 évvel azután, hogy eltűnt 
Libanon felett. Egyikük Aradot mutatja re-
pülőruhájában, míg a másik civil öltözék-
ben ábrázolja a barátai mellett. A navigátor 
1986. október 16-án tűnt el, miután ő és 
Jisáj Aviram pilóta katapultált repülőjükből 
Dél-Libanon felett.

Aviramot nem sokkal később kimentet-
ték, de Aradot nem találták meg. Izrael úgy 

véli, hogy a síita Amál mozgalom elfogta, 
majd Libanonból Iránba vihették, majd 
vissza. Fogsága első két évében több életjel 
is érkezett róla, köztük fényképek és leve-
lek, de az utolsót 1988. május 5-én küldték. 
Nem tudni, mi történt vele ezután.

Egy 2004-es katonai bizottság megálla-
pította, hogy Arad az 1990-es években halt 
meg, miután súlyos betegsége alatt megta-
gadták tőle az orvosi ellátást, és a Beka-
völgyben temették el. 2006-ban a Hezbol-
lah vezetője, Hasszán Naszralla azt mond-
ta, a csoport úgy véli, Arad meghalt, és te-
metkezési helye ismeretlen; 2008-ban Ger-
hard Konrad német tárgyaló azt mondta Iz-
raelnek, hogy a Hezbollah szerint Arad 
1988-ban halt meg egy szökési kísérlet köz-
ben. Ennek ellenére Izrael vezetése 2009-
ben azt mondta, hogy azzal a feltételezéssel 
dolgoznak, hogy Arad életben van.

2016-ban a Moszad kémügynökség és 
az Izraeli Védelmi Erők Katonai Hírszerzé-
si Igazgatóságának közös jelentése arra a 
következtetésre jutott, hogy Arad valószí-
nűleg 1988-ban már halott volt, korábban, 
mint hitték.

Az információk nagy része titokban 
van, mivel Izrael minden biztonsági ága to-
vábbra is próbálja megoldani Arad sorsá-
nak rejtélyét.

Forrás: ujkelet.live

Bennett: A Moszad múlt hónapban részt vett
egy küldetésben, hogy információt szerezzen

Ron Arad eltűnt navigátorról

Ron AradRon AradRon Arad

A rejtekhelyA rejtekhelyA rejtekhely Az idős CorrieAz idős CorrieAz idős Corrie
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A Fehér Egér néven ismert, rettenthetetlen 
kémnő hihetetlen bátorsággal és vakmerő-
séggel hajtotta végre a legveszélyesebb fel-
adatokat is.

Nancy Wake nővérként, majd újságíró-
ként kezdte karrierjét, életét azonban tel-
jesen megváltoztatta az, hogy tanúja volt a 
nácizmus úttörésének, valamint Hitler ha-
talomra jutásának. Elborzasztották a néme-
tek tettei, és úgy döntött, nem nézheti őket 
tétlenül. Kezdetben tudósítóként tevékeny-
kedett, később viszont a francia ellenállás 
tagja lett. Férfiakat megszégyenítő erővel, 
kitartással és bátorsággal hajtotta végre az 
életveszélyes küldetéseket, és bár a Gesta-
po legkeresettebb személyévé vált, mindig 
ki tudta játszani őket. A Fehér Egérként is-
mertté vált kémnő több kitüntetést is kapott 
a II. világháború alatt végzett munkájáért.

Nővérből lett újságíró, majd kémnő
1912-ben született Új-Zélandon, a hat 

testvér közül ő volt a legfiatalabb. Család-
jával később Ausztráliába költöztek és Syd-
ney-ben telepedtek le. Édesapja hamarosan 
visszatért szülővárosukba, így anyjuk, Ella 
Wake egyedül nevelte fel a gyermekeket. 
Nancy 16 éves volt, amikor elszökött ott-
honról, majd nővérnek állt, ezt követően 
pedig a nagynénjétől örökölt pénzből New 
Yorkba és Londonba utazott és újságírónak 
tanult. Az 1930-as években Párizsban dol-
gozott tudósítóként, tanúja volt Hitler és a 
náci mozgalom felemelkedésének, vala-
mint a zsidók bántalmazásának. 1937-ben 
ismerkedett meg a gazdag francia üzletem-
berrel, Henri Edmond Fioccával, két évvel 
később pedig össze is házasodtak. A háború 
kitörésekor Marseille-ben éltek, és mind-
ketten aktív szerepet vállaltak a francia el-
lenállásban. Nancy először futári, hírvivői 
szerepet töltött be, és bár a Gestapo hamar 
felfigyelt rá, egyszerűen nem tudták elfog-
ni. Részt vett szabotázsakciókban, majd 
kémként tevékenykedett, élete állandó 
veszélyben volt. A németek kétségbeeset-
ten próbálták elfogni, 5 millió frankos vér-
díjat tűztek a fejére, és ő lett a Gestapo leg-
keresettebb személye. Ám a Fehér Egér be-
cenevet kapott hölgy mindig kicsúszott a 
markukból.

Vérdíjat tűztek a fejére, de sosem kapták 
el

A britek arra is kiképezték, hogy puszta 
kézzel öljön, karatemozdulatokat tanult, 

valamint az ejtőernyő és a gépfegyver hasz-
nálatát is elsajátította. Elképesztően bátor, 
erős és okos asszony volt, és egyben ő volt a 
legnőiesebb harcos kém is: sehová nem uta-
zott imádott Chanel rúzsa, arckrémje és vö-
rös szaténpárnája nélkül. 1943-ban letar-
tóztatták, de négy nappal később szabadon 
kellett engedniük, ő pedig a Pireneusokon 
át Spanyolországba, majd Angliába szö-
kött. Itt a Churchill által vezetett Special 
Operations Executive, azaz a Különleges 
Hadműveletek Végrehajtó Egységének tag-
ja lett. Ugyanebben az évben szörnyű tra-
gédia érte, ám ő erről a háború végéig nem 
értesült: a Gestapo elfogta férjét, megkí-
nozták, majd megölték, mert nem volt haj-
landó feladni feleségét.

1944-ben Nancy ejtőernyővel ereszke-
dett le Franciaországba, így szállított fegy-
vereket az ellenállóknak. A rettenthetetlen 
asszony volt, hogy puszta kézzel ölt meg 
nácikat, összesen több mint ezer német ka-
tonával végzett. Egyszer egy 72 órás bicik-
liutat tett meg ellenséges területen azért, 
hogy fontos információkhoz juthasson, és 
helyreállíthassa a Londonnal való rádió-
kapcsolatot. Ha kellett, kemény, kíméletlen 
döntéseket hozott, életveszélyes küldeté-
sekben vett részt, a Gestapo számára pedig 
nemcsak a legkeresettebb, hanem a leg-
misztikusabb személy is lett, ugyanis zse-
niálisan cselezte ki őket, és mesterien rej-
tőzött, menekült el előlük. Egy, a Gestapo 
központjára mért rajtaütés során 38 ember-
rel végzett. Amikor tudomására jutott, hogy 
a férfiak fogva tartanak három lányt, és sze-

xuálisan bántalmazzák, kihasználják őket, 
azonnal az elengedésükre kényszerítette ő-
ket. Észrevette azonban, hogy az egyikük 
német kém, ezért kíméletlenül kivégeztet-
te. 2001-ben egy ausztrál újságnak azt nyi-
latkozta: ő maga nem volt egy kedves, jó 
ember, és nem viselte meg nagyon a nő ha-
lála, ugyanis nem szenvedett, és ha ezt nem 
teszi meg, rá sokkal szörnyűbb sors várt 
volna. Sokszor került borzasztóan nehéz 
helyzetbe, de mindig próbálta a legjobb 
döntést hozni. Nancy Wake nem kímélte az 
ellenséget.

Élete a háború után
A kémnő a háború után értesült arról, 

hogy férjét kivégezték, a történtek nagyon 
megviselték, és soha nem bocsájtotta ezt 
meg magának. Később visszaköltözött A-
usztráliába, és politikai pályára akart lépni 
liberális jelöltként, de nem sikerült mandá-
tumot szereznie. Hamarosan ismét Angliá-
ba utazott, majd a brit hírszerzésnek dolgo-
zott. 1957-ben feleségül ment egy korábbi 
pilótához, John Forwardhoz, aki 1997-ben 
hunyt el. 1985-ben emlékiratai mellett két 
életrajz is készült róla, illetve az 1980-as é-
vek végén egy televíziós minisorozat is be-
mutatta életét.

Nancy Wake utolsó éveit egy idősek ott-
honában töltötte, és 2011-ben, 98 évesen 
hunyt el. Világháborús tevékenységét több 
kitüntetéssel jutalmazták: elnyerte a Geor-
ge Medalt 1945-ben, megkapta a Francia 
Köztársaság Becsületrendjét, az amerikai 
Szabadság-érdemrendet, valamint az ausz-
trál Companion of the Order of Australia 
nevű, civileknek adományozható legmaga-
sabb rangú állami kitüntetést is.

Váradi Melinda
(Forrás: femina.hu)

A II. világháború leghíresebb kémnője,
a Gestapo legkeresettebb személye volt

Nancy Wake férjévelNancy Wake férjévelNancy Wake férjével

Az idős NancyAz idős NancyAz idős Nancy
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Kevesen tudják, hogy közel-keleti konyha 
fogásainak nyugat-európai népszerűsége 
egy olyan zsidó asszonynak és családjának 
köszönhető, akiknek Nasszer egyiptomi el-
nök zsidóellenes intézkedései miatt kellett 
emigrálniuk Kairóból. Ezt az asszonyt Cla-
udia Rodennek hívják, idén lett 85 éves, eb-
ből az alkalomból közölt róla egy hosszú és 
méltató cikket a The New York Times.

Az, hogy a nyugat-európai emberek 
milliói kedvelik a pitát egyszerű fokhagy-
más hummuszba mártogatva, továbbá is-
merik a gyrost, a piláfot, s nem idegen tőlük 
az izraeli konyha sem, voltaképpen egy 
Londonban élő, 85 éves zsidó asszonynak, 
Claudia Rodennek és családjának köszön-
hető.

Claudia 1936-ban Kairóban született 
egy szefárd zsidó családban, Elie Douek és 
felesége, Nelly gyermekeként. Hárman vol-
tak testvérek, rajta kívül volt két bátyja is, a 
szülők kereskedők voltak, ebből tartották el 
az öt tagú családot. Claudia gyerekkorában 
sportolt és festett: 15 évesen hátúszásban 
országos bajnok lett, majd 1953-tól Párizs-
ban, később pedig Londonban, a St. Mar-
tin's képzőművészeti iskolában tanult fes-
tészetet. 

Hamarosan azonban az egész családja 
követte Angliába, ugyanis az 1956-os szu-
ezi válság idején Gamal Abdel Nasszer e-
gyiptomi elnök kiutasította a zsidókat az 
országból. A Douek család minden vagyo-
nát hátrahagyva menekült, és Londonban 
telepedtek le, ahol később Claudia ismert 
festőművész lett.

Hogy miképpen kanyarodott pályája a 
főzés, a receptkönyvkiadás és a közel-ke-
leti konyha, az arab és zsidó ételek népsze-
rűsítése felé?

Hát úgy, hogy a Douek család londoni 
otthona az 1950-60-as években az egyipto-
mi száműzött zsidók találkozóhelyévé vált. 
Míg elhagyott kairói otthonukban a főzést 
cselédek végezték a gazdag kereskedőcsa-
ládnál, az emigrációban a családtagoknak 
maguknak kellett odaállniuk a konyhapult-
hoz, ha hazai ízeket akartak kóstolni. A 
Douek család és barátaik Londonban keleti 
fűszernövényeket termesztettek és aprítot-
tak, tésztákat gyúrtak, és töltött szőlőleve-
lek és közel-keleti mézes sütemények mel-
lett nosztalgiáztak előző életükről. 

Abban az időben Közel-Keleten egy-
egy család örökbecsű receptjei a legszigo-
rúbban őrzött családi titkok közé tartoztak, 

az angliai száműzetésben azonban minden 
megváltozott. A receptek „valutává” vál-
tak, méghozzá az egymással való kapcso-
lattartás, az összetartozás és a szeretet cse-
reeszközeivé. Mint Claudia Roden nyilat-
kozta: „mindannyiunkban erős késztetés élt 
arra, hogy összegyűjtsük és feljegyezzük a 
recepteket, hiszen az ételeink a kultúránk és 
az identitásunk megőrzését jelentették, s 
tudtuk, ha nem gyűjtjük össze a családi re-
cepteket, azok el fognak tűnni”.

Több mint 1000 receptet és történetet 
gyűjtött össze. Mivel a Douekék londoni 
otthonában megforduló családok többsége 
a szefárd zsidó diaszpórához tartozott, na-
gyon sok zsidó recept gyűlt össze, de Cla-
uida mintegy tíz éven át kutatta az arab vi-
lág más részeiről származó ételeket és szo-
kásokat is.

Az így összegyűlt receptekből Claudia 
Roden (aki férje után vette fel a Roden ne-
vet) 1968-ban, 32 évesen adta ki a „A Book 
of Middle Eastern Food”, azaz „A közel-
keleti ételek könyve” című kötetét, amely 
az első híradás volt a Közel-Kelet gazdag 
konyhájáról a nem arabul beszélő világ szá-
mára. Ez a könyv több száz hagyományos 
arab és zsidó recept ismertetésével vezette 
be a nyugati szakácsokat a közel-keleti 
konyha művészetébe. 

Claudia Roden első könyve mérföldkő-
nek számított, hiszen korábban angol nyel-
ven nem lehetett ilyen átfogó és részletes 
művet találni a Közel-Kelet gasztronómi-
ájáról. Roden asszony munkája volt az első,  
amely a Közel-Kelet teljes konyhaművé-
szetét mélyrehatóan és tudományos igény-
nyel, ugyanakkor nagyon személyes mó-
don mutatta be. 

Ma már ki lehet jelenteni: a most 85 é-

ves Roden asszony 50 éves pályafutása so-
rán lényegében forradalmasította és meg-
változtatta nemcsak a brit, de az egész nyu-
gat-európai főzési és étkezési szokásokat. 
Műfajteremtőnek bizonyult a „The Book of 
Jewish Food”, azaz „A zsidó ételek köny-
ve” című munkája is, amely irodalmi igé-
nyességgel mutat be egy kultúrát, ám mégis 
gyakorlati kézikönyv a zsidó fogások el-
készítésének mikéntjéről. 

Ma, amikor egész Európában ismertek 
és népszerűek a közel-keleti arab és zsidó 
ételek, nehéz elképzelni, hogy Roden mű-
veit kezdetben furcsa ellenszenv fogadta. 
Mint egyszer nyilatkozta, amikor az embe-
rek megtudták, hogy közel-keleti ételekről 
ír, leggyakrabban azt kérdezték tőle, hogy 
„a receptek hozzávalóiban csak herék és 
állati szemgolyók vannak?”. Ráadásul 
1967-ben tört ki az arab-izraeli háború, s 
mivel Nagy-Britannia Izrael oldalán állt, az 
ellenséges kultúra ételei senkit sem érde-
keltek.

Az azóta eltelt évtizedek alatt azonban 
művei és receptjei meghódították a nyugati 
világot. Összes könyve közül a „Claudia 
Roden's Mediterranean”, azaz a „Claudia 
Roden mediterrán világa” című könyvét 
tartják a legjobbnak. 

Ennek a kötetnek a nagy rajongója a 
nálunk is jól ismert Nigella Lawson, aki 
már 1979, azaz 19 éves kora óta baráti kap-
csolatban áll Roden asszonnyal. Nigella 
szerint ez a könyv olyan, mintha Claudia 
kedves, vidám és nagylelkű jellemének 
„párlata” volna. 

- Ha ezt a könyvet olvasod, olyan, mint-
ha Claudiával beszélgetnél a kertjében - 
mondta Nigella. - Ráadásul ott van előtted 
egy csomó kis tányér különböző szószokkal, 
s mindegyik azt kéri, hogy mártogass bele 
valamit. Ettől olyan érzése támad az em-
bernek, mintha Claudia régi kairói házá-
ban ülne, és a teraszról nézné a naplemen-
tét.

A The New York Times cikke alapján   
Forrás: mazsihisz.hu

Idén lett 85 éves az a zsidó asszony,
aki forradalmasította az európai étkezést 

Claudia Roden a kertjébenClaudia Roden a kertjébenClaudia Roden a kertjében
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Beköszönt a fák újéve, TuBisvát

5782. Tévét-Svát2021. december-január

A fák újéve, TuBisvát alkalmával a termé-
szetet, a fák terméseit ünnepeljük, fo-
gyasztjuk. A Midrás örökített egy aranyos 
történetet az utókor számára, amely össze-
kapcsolódik hamarosan beköszöntő ünne-
pünkkel, TuBisváttal.

Hádriánusz római császár, Tibériásban 
sétálván, megpillantott egy öreg zsidót, aki 
éppen fügefa palántákat ültetett el. A csá-
szár megkérdezte tőle, hogy az ő korában 
minek ültet fákat, miből gondolja, hogy a-
zok gyümölcsét még élvezni fogja? Az öreg 
azt felelte a császárnak, hogy ő egész életé-
ben ezt tette, ültetett fiatalkorában is, ültet 
most is.

„Ha megélem, még enni fogok ezekből 
a fügékből. Ha nem - úgy majd a fiam eszik 
belőle. Az apám és a nagyapám is azon vol-
tak, hogy én ehessek abból, amit ők ültet-
tek…”

A bölcs magyarázatra a császár gúnyo-
san válaszolt:

„Ha megéled, és eszel is abból a fügé-
ből, akkor majd gyere el hozzám és mondd 
el nekem…”

Eltelt jó néhány év, az öreg által ültetett 

fák termőre fordultak, és sok gyümölcsöt 
adtak. A zsidónak eszébe jutott Hádriánusz 
gúnyos megjegyzése, ezért elhatározta, 
hogy elmegy hozzá. Egy kosár friss fügével 
meg is jelent Rómában, a császári palo-
tában, s mikor a császár színe elé került, 
emlékeztette őt egykori találkozásukra. 

Hádriánusz igencsak meglepődött az öreg 
zsidó láttán, akinek bölcs előrelátása így 
beteljesedett. Ezek után megparancsolta, 
hogy ültessék az öreget egy arany trónusra, 
majd töltsék meg a kosarát arany dukátok-
kal. Ezzel útjára bocsájtotta őt. A császár 
udvaroncai felettébb csodálkoztak uruk ke-
gyes cselekedetén, meg is kérdezték, miért 
tette ezt? 

„Én ne tisztelném meg - felelte -, ami-
kor a Teremtője megtiszteli?”

Alighogy az öreg hazaért Tibériásba, 

hamarosan az egész város arról a kosár a-
ranyról beszélt, amit a császártól kapott. Az 
előzményét persze senki sem ismerte, így 
aztán az egyik asszony, akit a sárga irigység 
evett ekkora gazdagság láttán, férjét kezdte 
el szidni, hogy az egy lusta disznó, aki nem 
csinál egész nap semmit, pedig ő is vihetne 
a császárnak fügét, látszik mennyire szere-
ti, hiszen egy egész kosár aranyat adott e-
gyetlen kosárért. Az embernek nem volt mit 
tenni, megtöltött egy zsákot fügével, majd 
elment ő is a palotába, hogy felajánlja a csá-
szárnak, mert az olyannyira szereti. Hádriá-
nusz feldühödött ekkora szemtelenség lát-
tán, s megparancsolta, állítsák a betolako-
dót a kapuba és saját fügéjével dobálják 
meg őt az arra járó emberek.

Amikor végre hazaért a szerencsétlen, 
szemrehányást tett a feleségének, hogy mi-
atta keveredett ekkora kalamajkába. Az 
asszony nem vette szívére a dolgot, csak 
megjegyezte, hogy örülhet, hiszen a fügék 
érettek és puhák voltak, rosszabbul is járha-
tott volna, például, ha etrogokkal dobálják 
meg. 

Forrás: bzsh.hu

A COVID 19 járvány negyedik hullámának rohamos erősödésére tekintettel, a Krízismenedzsment ajánlása alapján, a 
MAZSIHISZ és a BZSH vezetése határozottan ellenzi, hogy a taghitközségek és a körzetek, valamint az intézmények - a 
szokásos imádkozáson és a hanukai gyertyagyújtáson kívül - bármiféle (kulturális és egyéb) rendezvényt tartsanak, így a 
Micve Klub rendezvényei határozatlan ideig szünetelnek.
Megértéseteket köszönjük! Mindenkinek jó egészséget kívánunk, vigyázzatok magatokra!

Kiemelt ünnepeink (december - január)
December 1. (szerda)  HANUKA 3. napja

December 2. (csütörtök)  HANUKA 4. napja

December 3. (péntek)  HANUKA 5. napja, gyertyagyújtás: 15.30 előtt

December 4. (szombat) HANUKA 6. napja, gyertyagyújtás: 16.50 után

December 5. (vasárnap)   HANUKA 7. napja

December 6. (hétfő)    HANUKA 8. napja

December 14. (kedd)   TÉVÉT 10. GYÁSZNAP, BÖJT (5.38-16.29)

Január 17. (hétfő)   TUBISVÁT - FÁK ÚJÉVE


