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

Ott hon imád ko zik
az embermentô rab bi

Sávuot ün ne pé nek több ne ve és
több jellemzôje van. Egy részt ez a
he tek ün ne pe (in nen a ne ve: sávuot),
mi vel pon to san hét hét tel peszách
után ün ne pel jük – ez az omerszám-
lálás hét he te –, más részt ez a zsen -
gék ün ne pe (chág hábikurim), va la -
mint a gyü le ke zés ün ne pe (áceret).
Leg lé nye ge sebb jellemzôje azon ban
az, hogy ezen a na pon, sziván ha to -
di kán, több mint 3300 év vel ezelôtt
kap ták az Egyip tom ból ki sza ba du ló
hé ber tör zsek a tó rát a Szináj he gyén.
Ez a zsi dó ság „char tá ja”, „al kot má -
nya” – min de ne.

Mi ben nyil vá nul ez meg a min den -
na pi gya kor lat ban? Hi szen hi á ba tart
ben nün ket a szom széd zsi dó nak, hi á -
ba irigy ked nek a né pek, hogy mi va -
gyunk a tó ra örö kö sei, ha egy szer
nem ta nul juk és nem tud juk a tó rát.
Hi á ba va gyunk im már el is mer ve
mint az „idôsebb test vér”, ha a „fi a ta -
lab bak” job ban is me rik a bib li át,
mint mi.

***
Ilyen kor, sávuot, a tó ra adás ün ne -

pe elôtt, ön kén te le nül is fel me rül a
kér dés: mi ért be szél a tal mud a tó ra
adá sá ról (mátán torá) és nem el fo ga -
dá sá ról, átvételérôl (kábbálát
hátorá)? Mi ért de fi ni ál juk az ün ne pi
imák ban sávuotot mint „zmán mátán
toráténu”-t, és nem mint a tó ra el fo -
ga dá sá nak ün ne pét? Va jon ar ról len -
ne – Is ten ôrizz – szó, hogy az adás
té nye köz is mert tör té nel mi tény, míg
az el fo ga dás, az át vé tel, hm? nem
tel je sen egy ér tel mû? Más szó val,
ahogy a mel lé kelt áb ra mu tat ja, az
el fo ga dás aka do zott va la mi kor,
ahogy aka do zik nap ja ink ban is?

Er re utal na a tal mu di aggáda
(Sábbát, 88a), ami kor egy tó rai vers
– „Rá juk bo rí tot ta Szináj he gyét,
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Pro ject

Ez tör tént a Szináj he gyén
vág juk a tó rá tól, ez olyan, mint ha
egy szín pom pás dísz nö vényt el vág -
ná nak gyökereitôl. Ide ig-órá ig még
úgy tû nik, mint ha él ne, azu tán le hajt -
ja a fe jét, és el her vad. Volt – nincs.

Tal mu di le gen da ad ja tud tunk ra,
hogy a tó ra adás elôtt az Örök ké va ló
kí sér le tet tett ar ra, hogy a vi lág né pe -
it ér de kelt té te gye a tó rá ban, va gyis a
ben ne rejlô is te ni üze ne tet szé le sebb
ala pok ra he lyez ze, mint a kis lét szá -
mú zsi dó nép. Azon ban az ak ko ri né -
pek mind egyi ke ta lált va la mi lo gi kus
ki fo gást a tó ra el uta sí tá sá ra. Az
egyik nek a „ne pa ráz nál kodj” volt el -
fo gad ha tat lan, a má sik meg a „ne
ölj!”-t tar tot ta zse náns nak. Ek kor jött
el Iz ra el né pé hez, és tar so lyá ban az
„áru”, a tó ra, amit azok a he be hur gya
zsi dók „meg tart juk és meg hall gat -
juk” (Náásze Vönismá) köz fel ki ál -
tás sal fo gad tak el (Ávodá zárá 2a).

***
A kér dés re, hogy mi ért kel lett egy -

ál ta lán fel aján la ni a tó rát a né pek -
nek, és mi lett vol na, ha el fo gad ják,
ez eset ben mi tó ra nél kül ma rad tunk
vol na? – az exegéta meg nyug tat: ez
csu pán egy te o re ti kus lehetôség, mi -
vel a tó ra ere de ti leg a zsi dók nak volt
szán va. Ak kor meg mi re volt jó a tó -
rá val há zal ni a né pek nél? Ar ra, hogy
a zsi dó kat fél té ken  nyé te gye. Ugyan -
is ami jó a nem zsi dók nak, az kí vá -
na tos a zsi dók nak is?

Mit te he tünk, hogy a tó ra „ne he -
ver jen a sa rok ban”, ne le gyen mu ze -
á lis mû tárgy és tu dá lé kos „írás tu -
dók” ku ta tá sa i nak tár gya, ha nem élô
ta ní tás, tó rát chájim, a zsi dó nép
irány tû je, hasz ná la ti uta sí tá sa és
szol gá la ti sza bály za ta? Ta nul nunk
kell a tó rát na pon ta, reg gel és es te,
ott hon és a zsi na gó gá ban, kö zös ség -
ben és ma gá nyo san; rab bik se gít sé -
gé vel, elôadásokon, könyvekbôl, az
internetrôl is – min den nyel ven, amit
ér tünk. Zsi dó is ko lá ba, jesivába kell
kül de nünk gyer me ke in ket, hogy an -
nak ide jén ne te gye nek szem re há -
nyást: mi ért nem ta ní tot ta tok meg
apá ink örök sé gé re, a tó rá ra?

A tó ra az ün ne pek utá ni hét köz -
nap okon is ér vé nyes, ak tu á lis, ez a
mi re cep tünk a tel jes, jelentôségtel-
jes zsi dó élet re. 

Naftali Kraus

mint egy dé zsát, mond ván: ha el fo -
gad já tok, jó, ha nem, itt hal tok
meg!”– ho má lyos ér tel me zé sé re hi -
vat koz va azt mond ja, hogy a tó ra -
adás kény szer alatt tör tént? Egy má -
sik talmudbölcs (uo.) azon nal hoz zá -
te szi a nap ra kész ki fo gást: in nen a
„lo gi kus” érv a tó ra el len: ha per be
fog ják az égi ha tó sá gok a zsi dó kat,
ami ért el ha nya gol ják a tó rát, az zal
vá la szol hat nak, hogy kényszerbôl
fo gad ták el?

A kis sé mes ter kélt vá lasz az, hogy
„késôbb, Esz ter és Mordecháj ide jé -
ben, ön ként, új ra el fo gad ták a tó rát”
(uo.).

A kocki rebbének tu laj do ní tott
mon dás pró bál ja ma gya ráz ni a nem
ép pen kitûnô bi zo nyít ványt: azért tó -
ra adás, mert az egy sé ges, egy ön te tû,
min den zsi dó egy és ugyan azon
„ada got” kap ta a tó rá ból. A „ka pás”
vi szont in di vi du á lis: min den ki any -
 nyit fo gad el és bir to kol belôle,
amen  nyit el bír. Egy chászid mon dás
azt tart ja, hogy a tó ra adás egy sze ri
ese mény volt, ami nem ismétlôdik
meg, egy so ha vis  sza nem térô al ka -
lom szert ten ni ar ra a drá ga ék szer re,
míg a tó ra be fo ga dá sa 3300 éve fo -
lyik sza ka dat la nul, és még nem
fejezôdött be.

***
A tó rát iga zá ból el fo gad ni, be fo -

gad ni és meg tar ta ni va ló ban nem
kön  nyû do log. Sôt, ne héz, mint
ahogy ne héz zsi dó nak len ni. Ren ge -
teg pa ran cso lat, meg szo rí tás, ti la -
lom, és mind ez azért, hogy Is ten ne -
vét meg szen tel jük a vi lág ban. Azon -
ban a ne héz sé gek el le né re a tó ra és
tör vé nyei azok, ame lyek a zsi dó sá -
got fenn tart ják és él te tik, min den ne -
héz ség, ül döz te tés, ink vi zí ció és öl -
dök lés el le né re. Ha a zsi dó sá got el -

Meg je lent dr. Oláh Já nos új köny ve
Az ORZSE Judaisztikai Tan szék é-

nek vezetôje An gya lok, dé mo nok,
amu let tek, ada lé kok, homíliák cí mû
leg újabb köny vé ben ko ráb bi írá sa it,
be szé de it gyûj töt te ös  sze. A kö te tet a
Gabbiano Print Ki adó ad ta köz re.

A szerzô sa ját ma gá ról
„Az em ber élet út já nak felén...”[1] Ha

res pek tál juk az Örök ké va ló sza va it a
Tó rá ból, mi sze rint: „…legyen [az em ber]
éle té nek ide je száz húsz esztendô”[2],
ak kor helyt ál ló ak rám néz ve Dan te sza -
vai, ugyan is ez év ben töl töm be (Is ten
se ge del mé vel) a 60. élet évem, te hát 60
éve já rom utam, 60 éve já rok-ke lek a vi -
lág ban. Eme ok ap ro pó ján úgy gon dol -
tam, hogy ide je vol na sze mel get nem az idôk fo lya mán már va la hol meg je lent
írá sa im ból, és azo kat egy gyûj te mé nyes kö tet ben meg je len tet ni, hát ha van nak
még oly ol va sók, kik kéz be vesz nek egy vas kos kö te tet és be le is ol vas nak, sôt
hát ha van nak még oly ol va sók, kik el is ol vas sák az írá sok nagy ré szét, mert
ne tán ér de kes nek ta lál ják azo kat.

Ön, ked ves ol va sóm, már tett egy lé pést, hogy eme el kép ze lé se im meg va ló -
sul ja nak, hi szen Ön ol vas! Kö szö net ér te!

A kö tet ben hét fe je zet be (An gya lok, dé mo nok, amu let tek; Ada lé kok a zsi dó
nép rajz hoz; Ada lé kok élet hez, ha lál hoz; Ada lé kok a rabbinikus iro da lom hoz;
Ada lé kok a zsi dó tör té ne lem hez; Ada lé kok a zsi dó li tur gi á hoz és
Homíliák/drósék, zsi na gó gai be szé dek) ren dez ve ta lál ha tó meg az utób bi 15
év „ter mé sé nek” egy ré sze, a hos  szabb-rö vi debb ma gyar nyel vû írá sok, va la -
mint egy an gol és egy hé ber nyel vû írás.

Több sé gük már meg je lent nyom ta tás ban (a meg je le né si he lye ket és a bib li -
og rá fi ai ada to kat a kö tet vé gén ta lál hat ja meg ked ves ol va sóm), il let ve e he -
lyütt je len nek meg elôször a különbözô, ha tá ron be lü li és ha tá ron tú li, több -
nyi re zsi na gó gák ban el mon dott be szé de im.

Lectori salutem!

Oláh Já nos
[1] Dan te Alighieri: Is te ni szín já ték.

Po kol (Inferno). Elsô ének. A sö tét
erdôben (Ford.: Ba bits Mi hály).

[2] M.I. VI,3.

Moshe Stern 1944-ben több száz
ma gyar zsi dó éle tét men tet te meg
az Ausch witz ba tar tó egyik utol só
vo nat meg ál lí tá sá val. A ko ro na ví -
rus most a hôs rab bit is ka ran tén -
ba kényszerítette.

Moshe Stern rab bi 1922-ben szü -
le tett Ma gyar or szá gon, a holokauszt
ide jén a Zsi dó Ügy nök ség, a
Szochnut meg bí zá sá ból a föld alat ti
moz ga lom más tag ja i val együtt
zsidómentô te vé keny sé get foly ta tott.
A rab bi ismerôsei azt me sé lik, hogy
1944-ben vas utas nak öl töz ve si ke -
rült ki sik lat nia az ausch witzi ha lál tá -
bor ba tar tó utol só vo na tok egyi két.
Ez zel meg men tet te a vo nat ra fel zsú -
folt több száz em ber több sé gé nek
éle tét.

Stern a há bo rú után Je ru zsá lem ben
te le pe dett le, és a szat má ri gyö ke rû
Toldot Aharon chászid kö zös ség hez
csat la ko zott. A 97 éves rab bit né -
hány nap ja a Mea Seárim ne gyed ben
lévô la ká sa ab la ká ban, a reg ge li ima
el mon dá sa köz ben fo tóz ták le. A ko -

ro na ví rus-jár vány mi att az idôs rab bi
is kény te len ott ho ná ban, egye dül
imád koz ni.

Ki bic

Most, ami kor a ko ro na ví rus-jár -
vány ide jén zár va van nak a temp lo -
mok, a szent mi sék csak online követ-
hetôk, így a hívôk több sé ge nem tud
szent sé gek hez já rul ni, ér de mes ta -
nul ni az Ószö vet ség népétôl – ja va -
sol ja egy zsi dó szár ma zá sú je zsu i ta,
David Neuhaus SJ a The Tablet cí -
mû an gol ka to li kus he ti lap ban.

David Neuhaus SJ a szent írás tu do -
mány pro fes  szo ra, a Jé zus Tár sa sá ga
he lyi kö zös sé gé nek elöl já ró ja, 2009 és
2017 kö zött pe dig a je ru zsá le mi la tin

David Neuhaus SJ
pát ri ár ka meg bí zá sá ból a hé ber nyel -
vû ka to li ku sok lel ki pász to ra volt. A
The Tablet cí mû an gol ka to li kus he ti -
lap leg fris sebb szá má ban Ta nul ha tunk
zsi dó testvéreinktôl cím mel ar ról ír,
hogy a ko ro na ví rus-jár vány me nyi re
ne héz zé te szi a kö zös sé gi val lás gya -
kor lást. És bár az online tér nek
köszönhetôen a leg vál to za to sabb kí -
sér le tek tör tén nek a sze mé lyes je len lét
pót lá sá ra vagy leg alább is rész le ges el -
len té te le zé sé re, „sok ka to li kus el ár vul -
va ér zi ma gát az Egy ház ban, me lyet
va ló ság gal meg bé ní ta nak a ví rus ter je -
dé sé re – na gyon he lye sen – meg ho -
zott kor lá to zó in téz ke dé sek”.

Cik ké ben David Neuhaus SJ fel idé -
zi, hogy or to dox zsi dó ba rá tai min den
év ben meg hív ják a zsi dó hús vét, a
peszách meg ün nep lé sé re, és már ed -
dig is mi lyen so kat ta nult ab ból, ahogy
ôk imád koz nak az ott ho nuk ban. Most
pe dig, hogy a ke resz té nyek több sé ge

el van sza kít va a szentségektôl, még
in kább szembetûnô a kü lönb ség a zsi -
dó és a ke resz tény val lás gya kor lat kö -
zött – ír ja. Az Ószö vet ség né pé nél ko -
ráb ban ugyan csak a je ru zsá le mi nagy -
temp lom kö ré szervezôdött a val lás -
gya kor lat, és an nak Kr. u. 70-ben tör -
tént le rom bo lá sa vég ze tes csa pást
mért a pa pi kasz ton és az egy, köz pon -
ti szent he lyen ala pu ló kul tusz ra. A
rab bik ez után új ra fo gal maz ták, hogy
mit is je lent zsi dó nak len ni, és ez zel
új faj ta tu da tos ság kez dett ki ala kul ni.

Ki dol goz tak egy rend szert, amely ben
a temp lom sze re pét a zsi na gó ga és a
csa lá di ott hon vet te át, az ôsi idôk
pap ja i nak he lyé be pe dig a rab bik és a
szülôk lép tek, s ez zel két, pár hu za -
mos, egy mást kiegészítô li tur gia ala -
kult ki.

Az ott ho ni ima rá adá sul köz pon ti
jelentôséggel bír, mely nél kül a val lás -
gya kor lás nem vol na tel jes. En nek
szem lé le tes pél dá ja, hogy az egyik
leg na gyobb zsi dó ün nep, a hús vét
köz pon ti rí tu sá nak hely szí ne nem a
zsi na gó ga, ha nem a csa lá di asz tal. A
Haggáda né ven is mert szer tar tás -
könyv ön ala pu ló li tur gi át az apa ve ze -
ti, az anya se gít sé gé vel, és fel idé zik
ôseik meg sza ba du lá sát Egyip tom ból,
va la mint Is ten fo lya ma tos je len lét ét az
egy mást követô nem ze dé kek éle té -
ben. A csa lád leg if jabb tag ja ilyen kor
kér dé se ket tesz fel az ünneprôl és an -
nak szo ká sa i ról, s a vá la szo kat ap ró lé -
ko san ki dol go zott ce re mó nia ke re té -
ben kap ja meg. A szerzô fel idé zi,
hogy kis gyer mek ként mek ko ra él -
mény volt a szék re áll va fel ten ni szü -
le i nek az ilyen kor szo ká sos négy kér -
dést, s így ré szé vé vál ni az ôsök ha -
gyo má nyá nak.

De ha son ló tör té nik min den hé ten,
mielôtt a csa lád el megy a zsi na gó gá -
ba: az édes anya, gyak ran lá nyai kí sé -
re té ben, meg gyújt ja a szent nap kez -
de tét jelzô gyer tyá kat, majd a temp -
lom ból ha za tér ve is mét fon tos sze re -
pet kap az ott hon a kö zös va cso rá val,
a szom bat ke nyér meg sze gé sé vel és a
há la adás sal.

„A li tur gia meg ün nep lé se a zsi dó
ház nál a szülôvel mint celebránssal, a
gye re kek tel jes rész vé te lé vel és az ott -
hon nal mint szent hely nek az el is me ré -
sé vel olyan pél da, ame lyet mi, ka to li -
ku sok is szem elôtt tart ha tunk.”

„Ér de mes ta nul nunk zsi dó fe le ba rá -
ta ink tól, és új ra gon dol nunk az ott hon
sze re pét hit éle tünk ben. Hi szen a ke -
resz tény ség meg szü le té se kor a temp -
lom és az ott hon egy aránt köz pon ti
jelentôségû volt. »Egy szív vel-lé lek kel
min den nap ös  sze gyûl tek a temp lom -
ban. A ke nye ret há zak nál tör ték meg,
s öröm mel és egy sze rû szív vel vet ték
ma guk hoz az ételt«” – zár ja írá sát Az
apos to lok cselekedeteibôl vett idé zet -
tel David Neuhaus SJ.

Ma gyar Ku rír
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Mond juk ki: sze xu á lis erôszak tör tént
A nagy si ke rû és mell be vá gó Az ausch witzi te to vá ló szerzôje, Heather

Morris újabb re gé nyé ben egy, az elôzô könyvbôl már jól is mert ka rak -
ter, Cecilia Klein tör té ne tén ke resz tül me sél a holokauszt bor zal ma i ról és
a Vorkuta Gulag szörnyûségeirôl. A Cilka uta zá sa kö zép pont já ba az a tá -
bo rok ra jellemzô sze xu á lis zak la tás ke rül, amelyrôl egé szen idá ig szin te
sen ki nem mert be szél ni.

A Cilka uta zá sa fôszereplôje, Cecilia
Klein mind ös  sze ti zen hat éves volt, ami -
kor 1942-ben el vit ték az auschwitz-birke-
naui kon cent rá ci ós tá bor ba. A tör té ne te itt
akár vé get is ér he tett vol na, ám egy ma gas
ran gú ná ci tiszt nek meg tet szett a lány cso -
dá la tos hos  szú ha ja, ezért el kü lö ní tet te ôt
a töb bi fo goly tól. Cilka ke se rû lec kék
árán ta nul ta meg, hogy a ha ta lom kö ze lé -
ben len ni egyet je lent a túl élés sel, és tet te,
amit ten nie kel lett, hogy élet ben ma rad -
jon. Ám a leg ször nyûbb lec ke ak kor kö -
vet ke zett, ami kor már azt hit te, vég re 
vis  sza kap hat ja az éle tét. A tá bor fel sza ba -
dí tá sa után ugyan is Cilkát kol la bo ráns nak
bé lye gez ték, majd egy szi bé ri ai bün-
tetôtáborba küld ték, a Vorkuta Gulagra,
az észa ki sark kör ön túl.

„Ami kor a ne mi erôszakról ír tam – igen,
er re, ami Auschwitz-Birkenauban tör tént,
nincs más szó –, na gyon ke vés ada tot ta -
lál tam a ta nú val lo más ok film je i ben. Leg -
in kább azok ban a do ku men tu mok ban ta lál tam em lí té se ket, ame lye ket nem ré -
gi ben ír tak, és ahol nô vet te fel az in ter jút a túlélôvel, és nô kér de zett errôl a
té má ról. Fel tár ták ezt a mély szé gyent, ami vel olyan sok év ti ze den át él tek
együtt ezek a nôk, so sem be szél ve az erôszakról. Mind ed dig so sem kér dez te
meg tôlük sen ki, zak lat ták-e ôket sze xu á li san a ná cik. A szé gyen a mi énk, nem
az övék. Ôk év ti ze de ken át együtt él tek az igaz ság gal, a tén  nyel, hogy ez tör -
tént ve lük, és mé lyen el te met ték ma guk ban” – fej ti ki Heather Morris az
Animus Köny vek ál tal gon do zott Cilka uta zá sa jegy ze té ben.

„El jött az idô. Itt az idô, hogy ki mond juk, sze xu á lis erôszak tör tént, hogy ne -
vén ne vez zük. A bû nö ket gyak ran ta gad ták, mi vel ez nem volt a »hivatalos« ná -
ci po li ti ka ré sze. Meg ta lál tam, ahogy ki fe je zet ten em lí tik Schwarzhubert mint
»vigyorgó kéjenc«-et” – utal az írónô egy fo goly orvosnô vis  sza em lé ke zé sé re.
Egy má sik me mo ár ban azt ol vas ta, hogy a plety kák sze rint a re gény címsze-
replôje, Cilka együtt volt az SS Unterscharführer Taubéval. „Mi köz ben zsi dó
fér fi ak, nôk és gye re kek mil li ói hal tak meg, so kan úgy él tek túl, hogy a szen ve -
dés ter hét to vább ci pel ték, túl sá go san szé gyell ve ma gu kat ah hoz, hogy ezt el -
mond ják a csa lád juk nak, a tár suk nak. Ha az em ber ta gad ja, hogy ez meg tör -
tént, ak kor csak ho mok ba dug ja a fe jét. A ne mi erôszak rég óta is mert fegy ve -
re a há bo rú nak és az el nyo más nak. Mi ért pont a ná cik, az egyik leg ke gyet le -
nebb rend szer a vi lá gon lett vol na az, ame lyik nem al kal maz za ezt az esz közt?”

Az írónô elsô köny vé nek fôhôse, Az ausch witzi te to vá ló, az az Lale Sokolov
há rom éven át me sél te a kon cent rá ci ós tá bor ban át él te ket Heather Morrisnak,
így szü le tett meg a hi he tet len si ke re ket el ért re gény. „Cilkával nem volt ré -
szem eb ben a kü lön le ges sze ren csé ben” – utal az írónô Cecilia Kleinre, aki
már elsô re gé nyé ben is kulcs fi gu rá nak szá mí tott, éle té nek egy ap ró da rab ját
az ol va sók már is mer he tik Lale vis  sza em lé ke zé se alap ján. „El szán tam ma -
gam rá, hogy el mon dom a tör té ne tét, hogy ez zel meg tisz tel jem ôt, és meg ta -
lál jam a mód ját, hogy egy be fûz zem a té nye ket az Auschwitz-Birkenauban, il -
let ve a Vorkután ta pasz talt körülményekrôl a má sok, fôleg nôk ta nú val lo má -
sa i ból hal lot tak kal” – fej ti ki az írónô, aki a re gény ben a fik ci ós és tény ele -
mek kö zött lavírozik, a tá bo ri életrôl ol vas va és ku tat va al kot ta meg a szerep-
lôit, a va ló di életbôl vett ala kok ke ve red nek a kép ze let be li ek kel, idônként
több va lós személybôl lett ös  sze gyúr va egy-egy szereplô.

Blikk

XII. Pius pá pa tu dott
a zsi dók le mé szár lá sá ról

XII. Pius pá pa szán dé ko san hagy ta fi gyel men kí vül a holokausztról
szó ló je len té se ket, de rül ki a nem rég meg nyi tott va ti ká ni do ku men tu -
mok ból. A ku ta tók sze rint a pá pa kö ze li mun ka tár sai azon a né ze ten vol -
tak, hogy a zsi dók el tú loz zák a mé szár lás mér té két.

A pá pa va lós idôben ka pott je len té se ket a zsi dók ki ir tá sá ról, de mun ka tár -
sai két ke dés sel fo gad ták eze ket, rész ben an ti sze mi ta ér zel me ik mi att – ezt
szûr ték le a ku ta tók az elsô be te kin tés alap ján. A ku ta tó cso port kez de ti meg -
ál la pí tá sa it a Die Ze it cí mû né met he ti lap ban tet te köz zé. Ar ra ju tot tak, hogy
a ka to li kus egy ház jó val ko ráb ban tu dott a holokausztról, mint aho gyan ezt a
tu dá sát be is mer te, és úgy tû nik, hogy szán dé ko san rej tett el do ku men tu mo kat,
ame lyek be ár nyé kol hat ták vol na az egy ház jó hír ne vét. A pá pa, XII. Pius, ere -
de ti ne vén Eugenio Pacelli, a Va ti kán „kül ügy mi nisz te re” volt, míg nem 1939-
ben meg vá lasz tot ták pá pá nak, ír ja a Haaretz.com.

Az ezt követô évek ben, a má so dik vi lág há bo rú ban nem nyi lat ko zott meg a
holokauszttal kap cso lat ban. So kan „Hit ler pá pá já nak” is ne ve zik, és az zal vá -
dol ják, hogy mindenekelôtt az egy ház ér de ke it tar tot ta szem elôtt, és nem
törôdött a zsi dók sor sá val.

Hí vei sze rint azon ban azért hall ga tott, mert félt, hogy ha el íté li a tö meg gyil -
kos sá got, a né me tek bos  szút áll hat nak. Ugyan ezen hí vek azt ál lít ják, XII. Pius
sok zsi dó meg men té sé ben se gí tett, de ezt a ku lis  szák mö gött tet te.

A né met ku ta tó cso port, me lyet Hu bert Wolf pro fes  szor, a münsteri egye -
tem ka to li kus egy ház zal fog lal ko zó szakértôje ve ze tett, már ci us ele jén csu pán
a sok mil lió vo nat ko zó do ku men tum ki csiny tö re dé két tud ta meg néz ni. Meg -
ál la pí tá suk sze rint a pá pa már 1942-tôl ka pott rész le tes in for má ci ót a zsi dók
el le ni had já rat ról. A cikk rész le te sen is mer tet egy le ve let, ame lyet ere de ti leg
a Zsi dó Ügy nök ség Pa lesz ti ná ért el ne ve zé sû szer ve zet gen fi iro dá ja kül dött
az ame ri kai iro dá nak. A do ku men tu mot, amely a holokauszt ke let-eu ró pai
részleteirôl szól, Myron Charles Taylor, Frank lin Roose velt el nök sze mé lyes
meg bí zott ja ad ta át XII. Piusnak, az zal a ké rés sel, hogy a Va ti kán kö zöl je,
van-e olyan in for má ci ó ja, amely alá tá maszt ja a le vél ben fog lal ta kat, és ha az
ál lí tá sok ve ri fi kál ha tók, a Szent szék cse le ked jen a köz vé le mény meg nye ré sé -
re, és moz gó sít sa a ci vi li zált vi lá got a gyil kos sá gok meg ál lí tá sá ra.

A ku ta tók ál tal meg te kin tett ira tok ta nú sít ják, hogy a pá pa el ol vas ta a le ve -
let, és ezt követôen Luigi Maglione, a Va ti kán ak ko ri ban kül ügyek kel fog lal -
ko zó sze mé lyi sé ge, a késôbbi VI. Pál pá pa azt ír ta: „Nem hi szem, hogy vol -
na olyan in for má ci ónk, amely ezt a sú lyos hírt rész le te i ben megerôsíti. Igaz?”

A kér dés re a zsi dó gon dol ko dás -
mód, fi lo zó fia és val lá si tör vény ál -
lás pont ja sze rint az a vá lasz, hogy
az ön gyil kos ság ti los. Ez zel a rö vid
vá lasszal azon ban ma már nem
elé ged he tünk meg – vé li Frölich
Ró bert, a Do hány ut cai zsi na gó ga
fôrabbija. Az élet ko moly er köl csi
di lem má it bon col ga tó so ro za tunk
leg újabb ré szé ben az ô gon do la ta it
ol vas ha tod.

Meg kell vizs gál nunk az ön gyil -
kos ság as pek tu sa it, a ti la lom for rá sa -
it, és nem utol só sor ban a kö vet kez -
mé nye it – bár mi lyen fur csá nak is tû -
nik – az ön gyil kos ra ma gá ra vo nat -
ko zó an.

A zsi dó tör vény ke zés alap ja min -
den eset ben Mó zes Öt Köny ve, a Tó -
ra. Min den ren del ke zés, min den val -
lás tör vé nyi dönt vény ebbôl az
elsôdleges jog for rás ból in dul ki.

A Tó ra sza vai sze rint
„De a ti vé re te ket, a mely ben van a

ti él te tek, szá mon ké rem” – ol vas hat -
juk Mó zes I. Köny vé ben. Ez a vers
szol gál az ön gyil kos ság ti lal má nak
alap já ul. A zsi dó gon dol ko dás mód
sze rint ugyan is a tes tünk fe lett nem
mi ren del ke zünk: azt köl csön be kap -
tuk Istentôl, ami kor meg szü let tünk, s
ezért nem is bán ha tunk ve le tet szé -

A zsi dó Nobel-gyôztes
a pénz ju tal mat a ko ro na ví rus

el le ni harc ra for dít ja

A hó nap di lem má ja:
bûn-e az ön gyil kos ság?

A fôrabbi vá la sza

részt oly bá vé te tik, mint ha a tu laj do -
nost, Is tent ká ro sí tot tuk vol na meg,
lop tunk vol na tôle, más részt pe dig az
ön gyil kos – mi vel éle tet vesz el –
egyen ér té kû vé vá lik a gyil kos sal.
Mi vel az éle tet csak Is ten ve he ti el,
az ön gyil kos tet té vel két ség be von ja
Is ten szu ve rén jo gát az íté let re és an -
nak vég re haj tá sá ra.

A gyil kost a Tó ra tör vé nyei alap ján
ha lál lal kell bün tet ni, itt azon ban pa -
ra dox hely zet áll fenn, hi szen a bün -
te tést ön ma gán már vég re haj tot ta a
bû nös. Va la mi mó don azon ban még -
is el kell hogy nyer je bün te té sét, ez
pe dig csak egy fé le kép pen le het sé ges:
ha a ha lá la után szen ve di el. A Tal -
mud és a leg na gyobb zsi dó fi lo zó fus,
Maimonidész sze rint az ön gyil kos -
ság kö vet kez mé nye ként a bû nös el -
ve szí ti osz tály rész ét az Eljövendô
Vi lág ban. Az ön gyil kos ság te hát két -
ség kí vül bûn. A bû nös meg bán hat ja
vét ke it, meg tér het, és en gesz te lést
nyer het Istentôl. Az ön gyil kos nak ér -
te lem sze rû en esé lye sincs er re, hi -
szen a lé lek, mely er re in dí ta ná, el -
szál lott, vis  sza tért Al ko tó já hoz.

És ha már a kö vet kez mé nyek nél
tar tunk, eze ket ter mé sze te sen az élôk
is vi se lik: ön gyil kos ság ese tén a zsi -
dó val lás jo got szi go rú an vé ve nem
tar ta nak gyászt és nem imád koz nak a
ha lot tért. Szi go rú an vé ve.

Ám de a zsi dó ha gyo mány az éle tet
min den nél több re be csü li, és nem
pusz tán a fi zi kai lé tet fa vo ri zál ja, de
a lé lek, a szív mi nél jobb minôségû
lé té re tö rek szik. Az itt mar adot tak -
nak bôven elég meg küz de ni ük a
gyás  szal, nem nö vel het jük a tör vény
szi go rá val a fáj dal mu kat.

Dön tés ho zó ink ad dig vizs gál ták a
tör vényt, amíg nem ta lál tak
lehetôséget a szi gor eny hí té sé re. A
19. szá zad ban egy kiemelkedô au to -
ri tás úgy ren del ke zett, hogy az ön -
gyil kos tet tét mint egy té ve dés nek le -
het minôsíteni (mi vel vagy azt hit te,
hogy nem ti los, vagy nem volt vá -
lasz tá si lehetôsége), és így a gyá szo -
lók nak nem kell szem be sül ni ük
egyéb fáj da lom mal. Pa ra bo la ként
fel hoz ha tó Han na ese te a Tal mud
lap ja i ról: ami kor hét fi át a sze me lát -
tá ra ki vé gez ték, mert nem vol tak
haj lan dók bál vány imá dás ra, fáj dal -
má ban ön gyil kos lett. Fáj dal ma és
gyá sza nem ha gyott más utat, mint
hogy el dob ja ma gá tól az éle tet.
Ebbôl a meg fon to lás ból le het és kell
a ha lott lel ké ért imát mon da ni, ri tu á -
lis gyászt tar ta ni, a bú csúz ta tást mél -
tó ság tel jes mó don el vé gez ni.

Mind emel lett fon tos hang sú lyoz -
ni, hogy az ön gyil kos ság min den ál -
do za ta más és más okok ból, egye di,
nem uni for mi zál ha tó meg fon to lás -
ból kö ve ti el vég ze tes tet tét. Nem
tud juk és nem is áll mó dunk ban vagy
szán dé kunk ban minôsíteni az egyes
ese te ket. A zsi dó val lás jog csu pán
ar ra tud fó ku szál ni, hogy e szí vet
tépô cse le ke det nyo mán a gyá szo ló
csa lád nak kön  nyeb bé te gyék a fel -
fog ha tat lant, elviselhetôvé a szin te
el vi sel he tet lent.

Sá fár Zsófia/Dívány

sünk sze rint. A lel künk sem a mi énk,
ugyan csak Is ten kegyelmébôl tér 
vis  sza a tes tünk be min den reg gel.

Ter mé sze tes, hogy a köl csön be ka -
pott dol gok kal a lehetô leg na gyobb
gon dos ság gal és kö rül te kin tés sel
kell gaz dál kod nunk, így tes tünk re és
lel künk re – mi vel ezek a leg na gyobb
ren del ke zé sünk re ál ló ér té kek – fo -
ko zott fi gyel met kell for dí ta nunk.
Ha ezt nem tes  szük, úgy két as pek tu -
sa le het a cse le ke de te ink nek: egy -

XII. Pius pá pa

Az Ame ri ká ból ér ke zett le vél elôtt ki lenc nap pal egy Len gyel or szág ból ép -
pen ha za tért olasz üz let em ber, bi zo nyos Giovanni Battista Montini hív ta fel a
pá pa fi gyel mét a len gyel or szá gi get tók fel szá mo lá sá val zaj ló „sok ko ló lép té -
kû tö meg gyil kos ság ra”. 1942 au gusz tu sá ban pe dig Andrzej Szeptycki uk raj -
nai ér sek tá jé koz tat ta a Va ti kánt a lvo vi get tó ban ta pasz talt at ro ci tá sok ról. A
pá pa nem re a gált az ame ri kai ké rés re, ezért 1942. ok tó ber 10-én újabb ké rés
ér ke zett Ame ri ká ból. Ek kor Montini bí bo ros ja va sol ta, hogy a Szent szék azt
vá la szol ja: „hal lott a zsi dók kal va ló ke mény bá nás mód ról, de nem áll mód já -
ban ér té kel ni az in for má ció va lós vol tát”. A Va ti kán ilyen ér tel mû le ve let kül -
dött az Egye sült Ál la mok nak 1942. ok tó ber 10-én.

Ki bic

Natan Sharansky

Natan Sharansky, egy ko ri szov -
jet dis  szi dens, a 2020-as Genesis-
díj nyer te se be je len tet te, hogy az 1
mil lió dol lár ral já ró dí jat olyan
szer ve ze tek nek fog ja ado má nyoz -
ni, me lyek a koronavírus-pan-
démiával har col nak és se gí tik a
jár vány ál tal leg in kább érin tett
em be re ket.

A díj áta dó szer ve zet ál tal ki adott
nyi lat ko zat ban Sharansky ki je len ti,
hogy iz ra e li és kül föl di szer ve ze te ket
fog tá mo gat ni, né mely kö zü lük
azon na li se gít sé get nyújt az ál do za -
tok nak, má sok pe dig hos  szabb tá vú
ku ta tást foly tat nak a be teg ség el len.

„A jó szán dé kú em be rek szer te a
vi lá gon nagy lel kû en se gí tet tek a
COVID–19 ál tal súj tott szer ve ze tek -
nek és egyé nek nek. Örü lök, hogy
lehetôségem van hoz zá já rul ni eh hez
a hu ma ni tá ri us erôfeszítéshez”,
mond ta Sharansky.

A Genesis Prize Foundation sze -
rint az ado má nyok olyan szer ve ze -
tek hez ke rül nek, ame lyek Je ru zsá -
lem la ko sa i nak val lás tól füg get le nül
sürgôsségi szol gál ta tá so kat nyúj ta -
nak, és se gí te nek sú lyos fo gya té kos -

ság gal élô gyer me kek nek, csa lá don
be lü li erôszak ál do za ta i nak, Tel-
Avivban élô af ri kai be ván dor lók nak
és men tá lis egész ség ügyi el lá tás ra
szo ru ló em be rek nek.

Ezen fe lül az iz ra e li Weizmann Tu -
do má nyos In té zet, a Co lum bia
University és a New York University
ku ta tá sai mel lett a ten ge ren tú li idôs
zsi dó kö zöfs sé gek is ré sze sül nek a
tá mo ga tás ból.

A Genesis Prize Foundation de -
cem ber ben kö zöl te, hogy Sharansky-
nak ítél te a zsi dó No belt 2020-ban.
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Van a ma gyar or szá gi zsi dó ság
1949 utá ni tör té nel mé vel és tár sa dal -
má val fog lal ko zó ku ta tók kö ré ben
egy szé les kör ben el ter jedt né zet,
mely sze rint a kom mu nis ta ha ta lom -
nak há lás zsi dó ság vezetôi fel mond -
ták a tár sa dal mi szo li da ri tást – tu laj -
don kép pen a sa ját zsi dó sors tár sa ik -
kal szem ben is.

A le vél tá ri for rá sok ezt a né ze tet nem
erôsítik meg, erôsen ár nyal ják, il let ve
bo nyo lul tab bá te szik. Bár a fe le ke ze ti
élet – mely nek élén ál ta lá ban ügy nö ki
sze re pet is betöltô sze mé lyek áll tak –
rend kí vü li mó don kont rol lált volt, és
alapvetôen ügyel tek ar ra ezek a vezetôk,
hogy ki szol gál ják az ál lam ha tal mat – de
még is több al ka lom mal meg tör tént,
hogy egy-egy he lyi kö zös ség szem be -
for dult a felsô, köz pon ti aka rat tal, sôt az
is, hogy a hi e rar chia egyes po zí ci ó i ban
lévôk is vo na kod tak ki szol gál ni a felsô
ve ze tést. Az ál lam sem bíz ta a vé let len -
re a dol go kat, hi szen nem csak az El nö ki
Ta nács és az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -
tal elôzetes hoz zá já ru lá sá tól tet te füg-
gôvé (1957-tôl) a zsi dó fe le ke ze ti
csúcsvezetôi po zí ci ók betöltését[1], ha -
nem – a Bel ügy mi nisz té ri um er re sza ko -
so dott rész le ge in „ke resz tül” – igye ke -
zett mi nél több po ten ci á lis és ak tu á lis
hit köz sé gi vezetôt rá ven ni az ügy nö ki
sze rep re, amit sok szor zsa ro lás sal és
meg fé lem lí tés sel ért el. En nek el le né re
vol tak olyan ügyek, ame lyek kap csán
egy faj ta el len zé ki ma ga tar tás mód vagy
leg alább is a cent rum tól eltérô vé le mény
meg nyil vá nul ha tott. Er re na gyon jó al -
kal mat nyúj tott a zsi na gó gák el adá sa,
hi szen a kö zös sé gi imád ko zás nak és
együtt lét nek is he lyet adó épü le tek tu laj -
do ni vi szo nyá nak ra di ká lis meg vál toz ta -
tá sát, a sa ját zsi dó tu laj don ból történô
ki ke rü lé sét val lá si szem pont ból is op po -
nál ni le he tett, így nem po li ti kai mo ti vá -
ci ó jú fel lé pés ként is le he tett ér té kel ni a
tör tén te ket.

Az ér té ke sí tést ál ta lá ban he lyi ál la mi-
ön kor mány za ti erôk, ta ná csok kez de mé -
nyez ték, a MIOK vezetôi pe dig bár nem
min dig „prob lé mát la nul”, de együtt mû -
köd tek a he lyi vagy ál la mi aka rat tal. A
zsi dó ság vezetô funk ci o ná ri u sa i ban
ugyan is az ál lam nak va ló meg fe le lés
belsô és külsô kény sze re mel lett élt egy
olyan – nem is tel je sen alap ta lan – meg-
gyôzôdés, hogy a holokauszt és az
1956-os for ra da lom utá ni ki ván dor lás
mi att meg ti ze delt zsi dó ság hasz ná la tá -
ban lévô és sok szor el nép te le ne dett zsi -
na gó gá kat – me lyek „túl mé re te zet tek”
vol tak – az ál lam ke zé re kel le ne jut tat ni,
hi szen a kö zös ség nek ezek túl na gyok,
mi vel egy tel je sen más lét szá mú zsi dó -
ság szá má ra jöt tek lét re. A fo lya mat a
szo ci a lis ta tömb más or szá ga i ban is ha -
son ló mó don ment vég be, sok he lyen –
pél dá ul Cseh szlo vá ki á ban – több zsi na -
gó gát le is bontottak.[2]

1956 után te hát fel gyor sult Ma gyar -
or szá gon a hit köz sé gi in gat la nok el adá -
sá nak, oly kor át ját szá sá nak a fo lya ma -
ta. En nek egyik él har co sa ma ga Sós
End re (1905–1969), a MIOK (és a Bu -
da pes ti Iz ra e li ta Hit köz ség, avagy a
BIH) el nö ke volt, aki pél dá ul egy
1960-as je len té sé ben – mint „Sipos” fn.
ügy nök – elé ge det ten ál la pí tot ta meg,
hogy: „Min dig gon dol tunk ar ra, hogy
ál la mi ér de kek is kellôen érvényesül-
hessenek.”[3]

Azon ban több eset ben csak nagy har -
cok árán tud ták ke resz tül vin ni az aka -
ra tu kat a MIOK vezetôi. Gyön gyö sön
Sós egy évig küz dött a he lyi zsi dó ság -
gal, hogy át en ged jék a fôtéren lévô
nagy és kis zsi na gó gát. Cse ré be a vá ros
ígé re tet tett, hogy az egyik mel lék ut cá -
ban épít egy új, kis zsinagógát.[4]
Kiskôrösön a tér ség képviselôje,
Ortutay Gyu la kí ván sá gá ra en ged ték át
a zsi na gó gát az is ko la bôvítésére.[5]
Sós End re meg is je gyez te, hogy
„majd nem ki át koz tak, hogy kierôsza-
koltam” ezt, igaz, na gyon ke vés zsi dó
ma radt a vá ros ban. A MIOK ve ze té se –
az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal (ÁEH)
jó vá ha gyá sá val – szûk há rom esztendô
alatt 15 zsi na gó gát adott el az or szág -
ban. Bár a MIOK ki kö té se az volt,
hogy „kegyeletsértô” mó don nem hasz -
nál hat ják a zsi na gó gá kat, a ma gyar zsi -
dó ság szel le mi és anya gi vesz te sé gét
csak fo koz ta ez a lépés.[6]

A lágy má nyo si zsi na gó ga bel se je az át ala kí tás elôtt For rás: magyarzsido.hu

A lágy má nyo si zsi na gó ga ere de ti for má já ban For rás: magyarzsido.hu

A zsi na gó ga fel ava tá sa 1936-ban For rás: egykor.hu

Sós End re For rás: Fortepan

Hochberger Lász ló egy késôbbi fel vé te len For rás: milev.hu

Hochberger Lász ló (bal ra) és Scheiber Sán dor (kö zé pen) vélhetôleg 
az öt ve nes évek ben

„...lázítottak a temp lom el adás el len”
Vi ha ros zsinagógaeladás Lágy má nyo son (1959–1966)

Te hát egy faj ta alul ról jövô nyo más
ha mi ni má li san is, de kés lel tet ni tud ta
az in téz ke dé sek vég re haj tá sát. Nyil -
ván va ló, hogy a ha tal ma tel jé ben lévô
és az ál lam tel jes tá mo ga tá sát élvezô
MIOK ve ze té se ál ta lá ban kön  nyen át
tud ta vin ni aka ra tát (még ha az el adást
ál ta lá ban nem is ô kez de mé nyez te), de
vol tak olyan ese tek, ami kor ki fe je zet -
ten meg tor pa nás ra kény sze rült. Ez tör -
tént – a már em lí tett ese te ken túl – az
1936-ban át adott lágy má nyo si zsinagó-
ga[7] ese té ben is, amely a bu dai kör zet
– mely nek élén ak kor Ker tész Zol tán
állt – egyik leg fon to sabb zsi na gó gá ja
volt, a Du na jobb part ján élô fôvárosi
zsi dó ság egyik gyöngyszeme.[8]

A lágy má nyo si zsi na gó ga lá to ga tott -
sá ga a holokauszt után meg csap pant, az
is ten tisz te le tet és a kul tu rá lis mû so ro -
kat a temp lom alag so rá ban lévô, a
gond nok la ká sá val szom szé dos he lyi -
ség ben tar tot ták, ahol egyéb ként 1949
áp ri li sá ban a már fel osz la tott Ma gyar
Ci o nis ta Szö vet ség hez tar to zó Hanoar
Hacioni bu da pes ti és vi dé ki szer ve ze te -
i nek bú csú ese mé nye is zajlott.[9] A kö -
zös ség so ra it gya ra pí tot ták az Észak ke -
let-Ma gyar or szág ról Bu da pest re köl tö -
zött zsi dók, akik nél kül a zsi na gó ga
mû kö dé se, a hit élet fo lya ma tos sá ga ve -
szély be ke rült vol na. Az itt 1948 után
szol gá ló rab bik kö zül Benoschofsky
Im re fôrabbi, Kom lós Ottó/Jehuda –
1957-ben Iz ra el be tá vo zott (késôbb a
Jad Vasem mun ka tár sa lett) – és
Hochberger Lász ló (1914–1990) rab -
bik ne ve it kell megemlítenünk.[10]

Bár van nak olyan vélemények[11],
me lyek az 1950-es ál la mi ki sa já tí tás és
az 1966-os TIT (Tu do má nyos Ismeret-
terjesztô Tár su lat) tu laj do ná ba ke rü lés
kö zött nem tud nak más ról, az el adás
ügyletérôl szin te min den for rá sunk be -
szél. Nem iga zán is me re tes a ki sa já tí tás
tar tal ma, rá adá sul a zsi na gó ga val lá si
éle te csak jó val késôbb, az 1960-as
évek elsô fe lé ben szûnt meg.

A hát te ret te hát nem is mer jük pon to -
san, nem tud juk, ki kez de mé nyez te a
lágy má nyo si zsi na gó ga ér té ke sí té sét,
de a hiperlojális Sós End re el nök min -
den to váb bi nél kül azo no sult az ér té ke -
sí tés fo lya ma tá val.

A temp lom rab bi ja, Hochberger
Lász ló (aki hi va ta lo san rabbihelyettes
volt, de rab bi ként mû kö dött) azon ban
nem nyu go dott be le a tör tén tek ilye tén
ala ku lá sá ba, és 1959. ok tó ber 12-én
„lá zí tó” be szé det mon dott. Az ese mé -
nyek azon ban nem áll tak meg itt, az
Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal – össz -
hang ban a fe le ke ze ti ve ze tés sel – úgy
dön tött, át he lye zé sek kel old ja meg a lá -
za dó kö zös ség és a re ni tens rab bi okoz -
ta prob lé mát. Hochberger a vis  sza em -
lé ke zé sek sze rint úgy is til ta ko zott a
be zá rás el len, hogy „az is ten tisz te le te -
ket az alag sor he lyett a temp lom ban
tar tot ta. Moz gó sí tot ta a hívôket is,
hogy mi nél töb ben jöj je nek el, és ez zel
is bi zo nyít sák a temp lom meg tar tá sá -
nak szükségességét.”[12]

A lá za dást te kint ve a lágy má nyo si
rab bi nem volt egye dül; Geyer Ar túr
óbu dai rab bi (1894–1976) ál lí tó lag a

Do hány ut cai zsi na gó ga szószékérôl
von ta két ség be, hogy Ma gyar or szá gon
val lás sza bad ság van, és egyéb kri ti kus,
ha úgy tet szik, rend szert bí rá ló meg -
jegy zé se ket is tett. A BIH gyor san lé -
pett, és a rab bi kat át akar ta he lyez tet ni
más ho va, ami egyéb ként az ÁEH-nak
fon tos esz kö ze volt az ilyen konf lik tu -
sok le ren de zé sé ben. Min den bi zon  nyal
egy-két át he lye zés már ko ráb ban – és
ettôl füg get le nül is – meg volt ter vez ve,
de a tör té né sek fel gyor sí tot ták az ese -
mé nye ket. Hochbergert be hí vat ta Turai
Ist ván egy ház ügyi fôelôadó (Fôvárosi
Ta nács), aki meg ígér tet te ve le, hogy
töb bé nem „avat ko zik” be le a lágy má -
nyo si ak dol gá ba, vi szont „cse ré be” –
bár nem ma rad hat Lágy má nyo son –
nem kell vi dék re men nie, ha nem Bu da -
pes ten – igaz, a pe re men – foly tat hat ja
to vább rabbinikus mû kö dé sét.

Köz ben a lágy má nyo si kör zet ok tó -
ber 31-én va cso rát ren de zett, ahol so -
kan Hochberger mel let ti elkötelezô-
désüknek ad tak han got. A BIH no vem -
ber 8-i köz gyû lé sén pe dig 30-40 lágy -
má nyo si tün te tett rab bi ja mel lett. A
gyû lé sen dr. Lász ló Pál (az óbu dai kör -
zet egyik vezetôje) fo lya ma to san éb ren
tar tot ta az el len ál lás láng ját, hi szen ô
meg sa ját rab bi juk, dr. Geyer Ar túr ter -
ve zett át he lye zé se el len til ta ko zott. Az
el nök vé gül fel osz lat ta a gyû lést, ek kor
a résztvevôk a MIOK el nö ké nek és az
el nök ség nek a le mon dá sa mel lett de -
monst rál tak. Az Or szá gos Képviselô-
testületi Ülést is csak egy má sik he lyi -
ség ben le he tett meg tar ta ni. A hit köz ség

ve ze té se és a „szer vek” tu da tos szer vez -
ke dést lát tak az ese mé nyek mö gött, Sós
End re pe dig no vem ber 11-re is mét
meg hir det te a köz gyû lést.

A ha tal mát jog gal ve szé lyez tet ve
érzô Sós ter mé sze te sen el len lé pé se ket
fo ga na to sí tott. Mi u tán tár gya lást foly -
ta tott Olt Ká rol  lyal (1904–1985), az
Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal vezetôjével
– aki rész ben ál lam el le nes szer vez ke -
dés nek és így ren dé sze ti kér dés nek te -
kin tet te az ügyet –, meg kap ta a fel ha -
tal ma zást ar ra, hogy moz dít sa el dr.
Lász ló Pált és füg ges  sze fel az óbu dai
kör zet au to nó mi á ját. A Do hány ut cá -
ban is for ron gás volt, no vem ber 10-re
az amúgy nem kön  nyû ter mé sze tû
Fisch Hen rik (1907–1986) ös  sze hív ta a
fôrabbiellenes tá bor gyû lé sét, amely -
hez azon ban Sós nem já rult hoz zá.
Fisch Ka to na Jó zsef fôrabbi
(1909–1959) ha lá la után lett a Do hány
ut cai zsi na gó ga rab bi ja, és so kan nem
szim pa ti zál tak ve le.

Srankó And rás szá za dos (BM II/5-c
al osz tály) – „a Dok tor” fedônevû ügy -
nök (gyön gyö si szü le té sû bu dai rab bi,
eb ben az idôben a BIH fôtitkárhe-
lyettese) felsô kap cso la ta – nem akar ta
át po li ti zál ni az ese mé nye ket, és le szö -
gez te, hogy sze mé lyes szál áll az ügy
mö gött. Ugyan ak kor meg vizs gá lan dó -
nak te kin tet te, hogy va jon nem az iz ra -
e li kö vet ség áll-e a hát tér ben, amely ta -
lán in vol vá ló dott a hit köz sé gi konf lik -
tu sok ba.

(Folytatás a 7. oldalon)
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zsidó emberek életét befolyásolta, és
felvehetô a következô listába:
Exodus, a Sinai-hegy, a második
Szentély megsemmisítése és a
diaszpóra.

Szeretetkórház: „Minden
tôlünk telhetôt megteszünk”
A vírusjárvány okozta veszélyhelyzet új kihívások elé állította a

Mazsihisz Szeretetkórházát, ahol a veszélyeztetett korcsoportban és
egészségügyi állapotban lévô emberekre különösen figyelni kell. Az
elmúlt hónapok intézkedéseirôl és a jelenlegi helyzetrôl Sipos Gáborné
Erikát, az intézmény ápolási igazgatóját kérdeztük telefonon.

– Mikor hívtam, említette, hogy éppen a kórházparancsnokkal beszélt.
Milyen érzés, hogy egyenruhások járkálnak a Szeretetkórházban?

– Nálunk ketten vannak, két rendôr ôrnagy. Egyikük a logisztikai területért
felel, a másik pedig az ellenôrzésben segíti a munkánkat.

– Nem furcsa a jelenlétük?
– Nem, úgy érzem, inkább biztonságot nyújtanak.
– Mennyiben változott meg a kórház napi mûködése az elmúlt hetek-

ben?
– Inkább hónapokat mondanék, hiszen

február 4-én kaptuk az elsô tájékoztatást a
járványra való felkészülés jegyében, ami
nem kevés feladatot rótt ránk, szó szerint
minden egyes dolgozóra. Sajnos kevesebb
emberrel kell ellátni a feladatainkat, 
ugyanis voltak olyanok, akik másodállás-
ban dolgoztak nálunk, s ezt a formát a
járványveszély miatt meg kellett szüntet-
nünk. Ideiglenesen nélkülöznünk kell a 65
év fölötti dolgozóink munkáját is, ôk
otthoni karanténban vannak, mivel a ve-
szélyeztetett korcsoportba tartoznak.

– Mennyiben befolyásolta a
kórházban végrehajtott többmilliárdos
fejlesztést a járványhelyzet?

– Március elején átadtuk a 3-as belgyó-
gyászati osztály felújított épületét, amit a
helyzet miatt eléggé szûk keretek között
kellett lebonyolítani. A betegeket beköltöztettük, úgy látom, elégedettek a
megújult környezettel, hiszen a huszonegyedik századhoz méltó, korszerû
osztály jött létre. Van egy elkülönített részleg karantén céljaira, de mivel
nálunk hála Istennek nincsen sem beteg, sem dolgozó, aki elkapta volna a
Covid–19 vírust, ezt az egységet még nem kellett használni. Minden tôlünk
telhetôt megteszünk, hogy ne kerüljön be hozzánk a járvány, látogatási tila-
lom van március 8. óta, és elôírás szerint óránként fertôtlenítünk, de sajnos a
leggondosabb óvintézkedésekkel sem lehet százszázalékosan kizárni egy
esetleges fertôzôdést. Állandó kapcsolatban vagyunk a Mazsihisszel,
Valastyán László kollégánk napi rendszerességgel tájékoztatja a krízis-
menedzsmentet, s bármilyen kéréssel fordulunk a Mazsihiszhez, minden
segítséget megkapunk.

– Végül egy személyes kérdés: ápolási igazgatóként hogyan éli meg
ezeket a heteket, mennyire borult fel az életritmusa?

– Nemcsak nekem borult fel a napi rutinom, hanem minden dolgozónak,
hiszen a betegellátás mellett komoly feladatot jelentenek a megelôzô intéz-
kedések, a beszerzések, a munkaszervezés feladatai. A helyzet nemcsak fizi-
kailag, de mentálisan is roppant megterhelô számunkra.

– Mikor tud pihenni?
– Ez jó kérdés, mert ha a kórházból hazamegyek, akkor nekiállok fôzni a

családomra, ami nekem nemcsak munka, hanem pihentetô tevékenység is. A
fôzés az, ami igazán kikapcsol. Igaz, a munkaszervezés aktuális problémáit
otthonról is meg kell oldani, amikor például az egyik dolgozónk belázasodott,
és emiatt újra kellett szervezni a teljes munkabeosztást, akkor egy hétvége
alatt összesen 92 telefont bonyolítottunk le. De nézzük a dolog pozitív
oldalát: a kolléganônk nem a koronavírus miatt lázasodott be.

*
A Zsidó Világkongresszus és a Mazsihisz együttmûködésének ered-

ményeként megérkezett az Amerikai úti Szeretetkórházba a Clean Cube
fertôtlenítô automata.

Az eszköz hidrogén-peroxid-oldatos, hideg-ködös megoldást alkalmazva,
két óra alatt közel 660 m3 helyiség vírusmentesítésére alkalmas.

A készülék a jelenlegi COVID-fertôzés idôszakában kiemelten fontos, de
folyamatos – preventív – alkalmazása esetén kiválóan alkalmas a kórházi fer-
tôzések megelôzésének biztosítására a mindennapi egészségügyi ellátások
területén.

A beszerzés 4,4 millió forintos költségbôl valósult meg. A fertôtlenítô
automatát már használatba is vette a Szeretetkórház.

Kétféle járvány:
Korona és antiszemitizmus

A koronavírus nyomán jelentôsen felerôsödött az antiszemitizmus
világszerte, egyebek mellett az olyan hamis állítások miatt, amelyek
szerint a zsidók állnának a járvány mögött, írja az MTI.

A Tel-avivi Egyetem kutatóinak értékelése szerint tavaly 18 százalékkal
nôtt a célzottan zsidók ellen elkövetett támadások száma a megelôzô évhez
képest, 2020 elsô néhány hónapjában pedig további emelkedés volt látható.
Az Egyesült Államokban és Európában bizonyos szélsôjobboldali politikusok
és ultrakonzervatív lelkészek zsidók elleni hangulatkeltésre használják fel az
egészségügyi válságot, illetve az annak következtében elôálló gazdasági
nehézségeket.

„A Covid–19-világjárvány kezdete óta jelentôsen erôsödnek azok a vádak,
amelyek szerint a zsidók – egyénenként és kollektíven – állnak a vírus ter-
jedése mögött, vagy legalábbis közvetlenül profitálnak belôle” – közölte
Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus elnöke.

„A használt nyelvezet és ábrázolások nyilvánvalóan mutatják a középkori
vérvádak újjáéledését, amikor zsidókat gyanúsítottak betegségek ter-
jesztésével, kutak megmérgezésével vagy a gazdaság irányításával” –
hangsúlyozta. Hozzátette, hogy válság idején sokan keresnek bûnbakokat, és
határozott fellépésre szólította fel a nemzetközi közösség vezetôit az egyre
növekvô szélsôségesség ellen.

A jelentés szerint 2019-ben 456 súlyos, zsidók elleni erôszakcselekményt
jegyeztek fel, ez a szám 2018-ban 387 volt. Tavaly heten haltak meg anti-
szemita támadásban. Nagy-Britanniában 122, az Egyesült Államokban 111,
Franciaországban és Németországban 41, Ausztráliában 33 súlyos incidenst
regisztráltak.

A Tel-avivi Egyetem Kantor Európai Zsidóság Kortárs Tudományok
Központja minden évben jelentést tesz közzé az izraeli holokauszt-emléknap,
a jom hásoá elôtt.

Kövekkel dobálták Mea Seárimban
a Magen David Adom munkatársait

Megrongált sírkövek a franciaországi Westhoffen zsidó temetôjében 
2019 decemberében

Tennünk kell azért, hogy soha ne
fakuljon el az emlékezet!

Sajnos még a holokausztra is
csak bizonyos ideig tudunk auten-
tikusan emlékezni. Nem tudjuk,
nem tudhatjuk, mikor jön el az a
nap, hogy már elfakulnak az
emlékek, de megtörténik.

A CNN egy évvel ezelôtt készített
egy felmérést, amely kimutatta, hogy
Európában a 20–40 éves korosztály
egyötöde még soha nem hallott a
holokausztról.

Izraelben, amely a tragédia hamu-
jából éledt újjá és megesküdött a
„Soha többé” kifejezésre, nehéz
elképzelni egy ilyen szörnyû valósá-
got. De mi fog történni 20, 50 vagy
100 év múlva, amikor már az unokák
és dédunokák lesznek csak, akik
nem kapnak a családjaiktól szemé-
lyes beszámolót, visszatekintést a
holokauszt borzalmaira? Hogy fog-
nak, hogy fogunk emlékezni?

A holokauszt egy szörnyû tragédia
volt – az egyik legnagyobb, amely a

Mindezekre zsidó módon
emlékeztetünk: „Az embernek látnia
kell magát. Mintha elhagyta volna
Egyiptomot, mintha ott lennénk,
amikor a templomot lerombolták,
mintha magunk is megkaptuk volna
a tórát. Azt követeljük magunktól,
hogy a múltat a jelenben éljük, és
vegyünk részt itt és most, ezáltal a
folyamatban lévô történet részévé
váljunk.”

Menachem Begin néhai minisz-
terelnök egyszer azt javasolta, hogy
a holokauszt emléknapját kapcsolják
össze a zsidó vallási emléknapok
sorával, jelezve azt áv hónapjának 9.
napján. Begin azt akarta, hogy min-
den zsidó elképzelje, így élje át,
hogy ô is ott van a holokauszt terror-
jában.

Izraeli, magyar, vagy a világ
bármely részérôl érkezô tanulók
Lengyelországba, az egykori
haláltáborba utaztatása nagyrészt
kielégíti ezt az igényt. Több százezer
látogató tapasztalta meg az
emlékezet szellemét, de az nem elég.
Tankönyvek, filmek, kirándulások,
filmezett vallomások – ezek egyike
önmagában sem elegendô a
tényleges emlékek pótlására és
annak biztosítására, hogy örökre
megmaradjanak.

Annak érdekében, hogy minden
évben, akár 100 vagy 200 év
elteltével, továbbra is meséljük a
holokauszt történetét, hogy bemutas-
suk a gyûlölet, a rasszizmus és a
halál iparának kultúráját, valamint a
csendet és a közömbösséget, amely
lehetôvé tette annak létezését, a
holokausztot a zsidó emlékezetben
olyan rituálék révén kell rögzíteni,
amelyek lényegében hasonlóak
azokhoz, amelyek lehetôvé teszik
számunkra, hogy megemlékezzünk a
kivonulásról vagy a Szentély
megsemmisítésérôl.

Ez nem történik meg egy nap alatt,
de egy idôben el kell kezdeni dol-
gozni egy kodifikált rituálé és könyv
mellett, amely elmondja a
holokauszt történetét – mint például
a peszáchi Haggada –, amelyet min-
den házban hangosan elolvasnak.

Az elmúlt években történt néhány
ilyen kísérlet, de fôként magán-
személyek vagy különleges érdek-
csoportok kezdeményezésére, nem
pedig egy olyan központi erôfeszítés
révén, amelyben a rabbik, írók,
költôk, értelmiségiek, a nyil-
vánosság és a holokauszt túlélôi ven-
nének részt.

Ez egy nagy projekt, hosszú távú
megbízás lenne, de ha azt akarjuk,
hogy „soha ne felejtsük el”, nemcsak
ránk és közvetlen leszármazottainkra
kell vonatkoznia, hanem további
utódainkra is. Ezáltal a zsidó kötele-
zettség részévé válik, hogy évszáza-
dokon keresztül emlékezzünk,
emlékeztessünk, építsük fel és tart-
suk fent a megemlékezés rituáléját,
amely így örökre a zsidó élet részévé
válna. Csakúgy, mint a távoli múlt
fontos eseményei, az Exodus, a
Sinai-hegyi kinyilatkoztatás, a
második Szentély megsemmisítése
és a diaszpóra.

Az ultraortodox Mea Seárim
közösség lakosai kövekkel dobálták
a Magen David Adom mentôseit,
akik a koronavírustesztek be-
gyûjtése miatt érkeztek a
környékre.

Az egyik mentôs könnyû sérüléseket
szenvedett, és a jeruzsálemi önkor-
mányzatnak a tesztekhez használt
egyik jármûvében is kisebb károk
keletkeztek.

Az askenázi ultraortodox Jahadut
Hatora vezetôje, Jákov Licman
egészségügyi miniszter elítélte az inci-
denst: Határozottan elítélem a Magen
David Adom mun-
katársa elleni tá-
madást, amit egy
maroknyi jeru-
zsálemi lakos haj-
tott végre. Ez a sú-
lyos magatartás
ellentétes a zsidó
törvényekkel, és
árt azoknak, akik
szent munkát vé-
geznek a lakosság
egészsége és biz-
tonsága érdeké-
ben, miközben veszélybe sodorják
magukat, különösen egy ilyen vészhely-
zet idején.

A Likud és a Kék-Fehér egységkor-
mányának létrehozására irányuló tár-
gyalásokon a Kék-Fehér állítólag a
külügyminiszteri posztot beáldozná az
egészségügyiért.

A Jahadut Hatora Benjámin
Netanjahu ügyvivô miniszterelnök
jobboldali blokkjának szövetségese.
Netanjahu állítólag felajánlotta a
koronavírus miatt számos kritikával
illetett Licmannak a lakásügyi minisz-
tériumot, azonban a rabbitestület nem
engedélyezte a cserét.

A rendôrség nemrégiben Mea
Seárimban razziázott a gyülekezési
korlátozások megsértése miatt, az
akció során négy embert tartóztattak

le, és legalább 30 pénzbírságot szab-
tak ki.

A tisztek kora reggel vonultak be a
közösségbe ellenôrizni, hogy az
imákra a kormányrendeletekkel
összhangban kerítenek-e sort.

A mûvelet során a tisztek feloszlat-
tak több tucat fôs csoportokat és
kivezettek több száz embert, akik zsi-
nagógákban és nem hivatalos ima-
házakban gyûltek össze – nyilatkozta
a rendôrség.

Több mint 25 személy 5000 sékel
(451.000 Ft) pénzbírságot kapott a
közegészségügyi törvények megsér-

téséért, további öt embert pedig 500
sékel pénzbírsággal sújtottak, amiért
100 méternél jobban eltávolodtak az
otthonuktól.

A rendôrség szerint a Zonenfeld
utcában az egyik imaházat a bírósági
ülést követôen 30 napra bezárták,
miután a tulajdonosa megsértette a
kormány rendeleteit.

A rendôrségi mûveletek jelentôsen
csökkentették az utcán tartózkodók
számát, és a tisztek jelenléte tovább-
ra is biztosítja, hogy minden lakos
betartsa a rendeleteket.

Az akciót megörökítô felvételeken
a környék lakosai náciknak és
bûnözôknek nevezik a rendôröket, a
rendôrnôket pedig sikszének, azaz
nem zsidó nônek.

ujkelet.live
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10 meglepô tény
1. Iz ra el az egyet len olyan or szág, ahol több fa van, mint 100 év vel ezelôtt.
2. Iz ra elt az ENSZ a vi lág 10 leg in no va tí vabb or szá ga kö zött tart ja szá mon.
3. Iz ra el volt a har ma dik olyan or szág, amely nek nôi mi nisz ter el nö ke volt.

Golda Meir 1969–1974 kö zött töl töt te be ezt a po zí ci ót.
4. Iz ra el ben az egyik leg ma ga sabb a vár ha tó élet tar tam, 82,3 év.
5. 12 iz ra e li No bel-dí jas van. Ôk az iro da lom, a ké mia és a fi zi ka te rü le tén

kap ták meg az el is me rést. Iz ra el ben a leg ma ga sabb az egy fôre ju tó No bel-dí -
ja sok szá ma.

6. Iz ra el ben több mint 30 ezer ré gé sze ti lelôhely van. Egy fôre ve tít ve ez a
leg több az egész vi lá gon.

7. Iz ra el víz kész le té nek 86 szá za lé kát új ra hasz no sít ja, fôleg a mezôgaz-
daság te rü le tén.

8. Az iz ra e li ház tar tá sok több mint 85 szá za lé ka nap ener gi át hasz nál. A vi -
lág leg ma ga sabb nap ener gia-tor nya a Negev-sivatagban épült fel.

9. Leg alább 500 mil lió ma dár re pül ke resz tül Iz ra e len min den ta vasszal és
ôsszel. A több mint 200 faj Af ri ká ba, Eu ró pá ba és Ázsi á ba re pül.

10. Iz ra el ben él a leg több dip lo más em ber, a la kos ság szá má hoz vi szo nyít -
va.

Iz ra e li Nagy kö vet ség

Iz ra el – aho va vá gyunk

Iz ra e li–cseh maszk kal
a ko ro na ví rus el len

Két év alatt a dup lá já ra nôtt
a ma gyar tu ris ták szá ma

2017-ben csu pán 22.500 ma gyar tu ris tát re giszt rál tak az iz ra e li sta tisz -
ti kák ban, ez zel szem ben ta valy már 39.100-ra nôtt ez a szám. 2019-ben
min den idôk leg jobb évét zár ta a tu riz mus szem pont já ból az or szág.

Az iz ra e li tu riz mus va ló ság gal szár nyal az utób bi évek ben, tud tuk meg
Ksenija Kobyakovtól, az Iz ra e li Tu risz ti kai Mi nisz té ri um ré gi ón kért felelôs
mun ka tár sá tól az Uta zás ki ál lí tá son.

A szak em ber el mond ta, hogy 2019-ben ös  sze sen 4.551.600 kül föl di tu ris ta
ér ke zett Iz ra el be, ami 11%-os ja vu lást je lent 2011-hez ké pest, ami kor ez a
szám 4.113.000 volt.

A ven dég szám nö ve ke dé sé vel pár hu za mo san a ven dég éj sza kák szá ma is
emel ke dett ta valy, a bôvülés 5%-os volt ezen a té ren. 2019-ben így 12,1 mil -
lió ven dég éj sza ká val min den idôk leg jobb tel je sít mé nyét ér te el az iz ra e li tu -
riz mus.

A ma gyar be uta zó for ga lom még en nél is di na mi ku sabban vál to zott: 2017-
ben 22.500 hon fi tár sunk ke res te fel Iz ra elt, 2018-ban 31.200-ra nôtt a szá -
muk, ta valy pe dig 39.100-ra emel ke dett. Ez két év alatt 74, az utób bi egy év -
re ve tít ve pe dig 25%-os bôvülést je lent.

Az iz ra e li il le té ke sek – a ko ro na ví rus-jár vány ki tö ré se elôtt – az idei év re
43.000 ma gyar tu ris ta ér ke zé sé vel szá mol tak.

A szakembertôl azt is meg tud tuk, hogy a ma gyar tu ris ták 92,2%-a egyé ni -
leg uta zik Iz ra el be, 3,9%-a szer ve zett uta zá son, ugyan en  nyi en cso mag tú rán
vesz nek részt.

A ma gya rok 46%-a a lát ni va lók mi att ér ke zik, 21%-uk pi hen ni, nya ral ni
akar, 19%-uk ro ko no kat lá to gat meg, csu pán 5% az üz le ti uta zá sok és 7% a
za rán dok la tok ará nya. A leg töb ben (42%) a 41–65 év kö zöt ti kor osz tály tag -
jai. A ma gya rok át la gos tar tóz ko dá si ide je 6,64 éj sza ka, át la gos köl té sük az
út so rán 630 dol lár. 58,8%-uk elsô íz ben jár az or szág ban. A leg lá to ga tot tabb
he lyek kö zött sze re pel Je ru zsá lem, Tel-Aviv és a Holt-ten ger.

Si ra tó fal. Az egyet len hely, amely re 2020. már ci us 9-én még nem 
ér vé nyes a gyü le ke zé si ti la lom. 

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Iz ra el ben egyéb ként a szeptembertôl áp ri li sig tar tó idôszakban ér ke zik a
leg több tu ris ta, a két legkiemelkedôbb hó nap ta valy a már ci us és a no vem ber
volt.

Mi vel Ma gyar or szág mel lett a kö zép-eu ró pai ré gió töb bi or szá gá ból is
jelentôsen nôtt az iz ra e li be uta zó for ga lom az utób bi idôben, ezért a
közeljövôben a tu risz ti kai mi nisz té ri um ak tí vabb meg je le nést ter vez eze ken a
pi a co kon, en nek je gyé ben Ro má ni á ban ha ma ro san kép vi se le ti iro dát is nyit -
nak, tud tuk meg.

Szán tó Zol tán – Fucskó Hajnalka/turizmus.com

Új faj ta, az ed di gi ek nél ha té ko -
nyabb arc masz kok gyár tá sát
kezd te meg a brünni (Brno)
Respilon vál la lat egy iz ra e li cég
köz re mû kö dé sé vel. Ezek az arc -
masz kok nem csak el fog ják a ko ro -
na ví rust, de an nak el pusz tí tá sá ra
is ké pe sek az anyag ban lévô réz-
oxid nanorészecskéinek köszön-
hetôen – kö zöl te Roman Zima, a
dél-mor va or szá gi cég igaz ga tó ja
új ság írók kal.

Roman Zima sze rint az új faj ta
arc masz kok né hány hé ten be lül a
bol tok ba ke rül nek, az áruk pe dig
vár ha tó an né hány tíz ko ro na (né hány
száz fo rint) lesz.

A ha gyo má nyos pa pír ból vagy
szövetbôl ké szült arc masz kok ha té -
kony sá gát az utób bi he tek ben több
szakértô is megkérdôjelezte. A brün-
ni cég nanorészecskék fej lesz té sé re
spe ci a li zá ló dott, míg ma gá nak az

arc maszk nak a le gyár tá sát kül föl di
cé gek nél ren de li meg.

A ko ro na ví rus a kö zel múlt ban Kí -
ná ban je lent meg, a fertôzöttek szá -
ma sok ezer, s több szá zan már be le -
hal tak.

Cseh or szág ban a jár vány ki rob ba -
ná sa elôtt na pon ta mint egy száz da -
rab arc masz kot ad tak el, má ra ez a
szám több szö rö sé re emel ke dett, és
szá mos he lyen az arc masz kok már
nem is kap ha tók.

A cég igaz ga tó sze rint nem csak az
arc masz kok anya ga és szûrôje fon -
tos, ha nem az arc maszk for má ja is,
hogy min den ré szé ben jól ta pad jon
az ar choz. A Respilon elem zé se sze -
rint az ed dig hasz nált kü lön fé le 
klas  szi kus arc masz kok nem túl ha té -
ko nyak. Ha té kony sá gu kat fel ja vít ja
a nanorészecskés szûrô hasz ná la ta,
amely a na gyon ap ró ví ru so kat is ké -
pes el fog ni és el pusz tí ta ni. Az új faj -
ta arc masz kok egy sze ri hasz ná lat ra

ké szül nek, mert az arc ról va ló le vé -
tel kor fertôzôdhetnek.

A Respilon ta valy mint egy 700
ezer da rab arc masz kot adott el, elsô-
sorban Kí ná ban. Az idén már 8,5
mil lió da rab ra ka pott meg ren de lést.
„Ilyen men  nyi sé gû meg ren de lést
azon ban egye dül nem va gyunk ké pe -
sek tel je sí te ni” – je gyez te meg
Roman Zima. (MTI)

„Nem tu dok olyan mun kát el kép zel ni, ami nem köt Iz ra -
el hez” – Kb. min den má so dik ma gyar el hagy ja Iz ra elt, de
szo ros kap cso la tot ápol nak az or szág gal. Foly tat juk
Surányi Ráchel so ro za tát.

A dis  szer tá ci óm egyik in dí té ka az új ge ne rá ció Ma gyar or -
szág ra va ló ma gas ará nyú vis  sza té ré se volt. Ez alatt te hát azo -
kat a ma gyar or szá gi, ma gu kat zsi dó nak tar tó sze mé lye ket ér -
tem, akik 1989 után alijáztak, és leg alább egy év (de ál ta lá ban
hos  szabb tar tóz ko dás) után vis  sza tér tek Ma gyar or szág ra (vagy
egy har ma dik or szág ba köl töz tek). Pon tos sta tisz ti ká ink saj nos
nin cse nek, de a becs lé sek sze rint a rend szer vál tás utá ni 20-25
év ben alijázók (vagy Iz ra el be költözôk) nagy já ból fe le hagy ta
el Iz ra elt. (A becs lé sek tü kör sta tisz ti kán ala pul nak, fi gye lem -
be vé ve mind az Iz ra e li Sta tisz ti kai Hi va tal, mind a KSH szá -
ma it.) Ez a ma gas arány az 1990-es évek ele ji „nagy alijának”
is köszönhetô. A min tám ban 23-an vol tak, akik az in ter jú ide -
jén Ma gyar or szá gon él tek, és 4-en egy nyu ga ti or szág ban
(Auszt ria, Né met or szág és Észak-Ame ri ka).

„Amen  nyi re az Iz ra el be va ló ki köl tö zé sem li -
ne á ris és el tö kélt volt, a vis  sza köl tö zés en nek az
el len tett je volt”

Ahogy a mo ti vá ci ók nál már meg ír tam, a mig rá -
ció sok szor egy kacs ka rin gós út, és ez igaz a vis  sza -
té rés re is. So kan nem az zal az el ha tá ro zás sal men -
tek vis  sza Ma gyar or szág ra, hogy ott sze ret né nek
ma rad ni, ha nem – el mon dá suk sze rint – in kább ott
ra gad tak. To váb bá a vis  sza té rés re is igaz volt, hogy
több okot je löl tek meg. A leg gya ko ribb in do kok a
sze rel mi szál, a kar ri er és/vagy a pénz ügyi meg fon -
to lá sok vol tak. A sze rel mi szál több ver zi ót is ma -
gá ba fog lal. Egy részt azo kat is ide so rol tam, akik -
nek ma gyar part ne re volt (akár Ma gyar or szá gon,
akár Iz ra el ben, de utób bi vis  sza akart köl töz ni Ma -
gyar or szág ra), más részt pe dig vol tak, akik ki fe je -
zet ten el me ne kül tek Iz ra el ben élô part ne rük elôl. A
kar ri er is több fé le hely ze tet ta kar. Egy részt azo kat,
akik nek ál lást aján lot tak Ma gyar or szá gon, más -
részt azok is ide ta rtoz nak, akik nek nem volt konk rét el kép ze -
lé se, hogy mit sze ret ne kez de ni az éle té vel. Ôk több nyi re a 90-
es évek ele ji „nagy alijával” ér kez tek Iz ra el be.

Jellemzô volt rá juk az ak ko ri ci o nis ta hév, ami hát tér be szo -
rí tot ta egy faj ta ví zió ki ala kí tá sát. Ahogy egyi kük me sél te,
ami kor le sze relt a had se reg nél, nem tud ta, mit kezd jen ma gá -
val. A terv csak ad dig tar tott, hogy be vo nul ka to ná nak, de
hogy utá na mi lesz ve le, ar ra nem gon dolt elôtte. És a har ma -
dik tí pus volt Noá: „nem azért nem élek Iz ra el ben, mert nem
sze re tem Iz ra elt, vagy nem tu dom, nem ele gem lett Izraelbôl,
ha nem azért élek itt, mert zenélésbôl nem le het meg él ni Iz ra -
el ben”. (Er re per sze volt el len pél da a ku ta tás ban.) Ez ös  sze -
függ a következô in dok kal, hi szen a pénz ügyi meg fon to lá sok
is ar ról szól nak, hogy egye sek sze rint ne héz meg él ni Iz ra el -
ben. Ez ab ból is ered, hogy a ma gyar zsi dó ság jó gaz da sá gi és
tár sa dal mi hely zet ben van, míg egy be ván dor ló rit kán tud jó
stá tuszt el ér ni egy ge ne rá ci ón be lül. Több in ter jú ala nyom tól is
hal lot tam, hogy úgy si ke rült ha za rán gat ni az illetôt, hogy szü -
lei fel aján lot tak ne ki egy sa ját la kást (ami Iz ra el ben so kak szá -
má ra el kép zel he tet len). Volt, aki ki szá mol ta, hogy men  nyi vel
jár na job ban, ha Ma gyar or szá gon foly tat ná egye te mi ta nul má -
nya it, és ar ra ju tott, hogy „még az IBS is ol csóbb, mint egy iz -
ra e li fôiskola”, úgy hogy vis  sza tért Ma gyar or szág ra. „Meg pró -
bál tam ra ci o ná lis len ni” – mond ta. Egyéb mo ti vá ci ók vol tak a
vis  sza köl tö zés re a kul tu rá lis kü lönb sé gek, sze mé lyes meg fon -
to lá sok és a had se reg kibekkelése. „Tud tam, hogy nem aka rok
Iz ra el ben él ni, mert az még sem Eu ró pa” – mond ta An di.

„Egy ér tel mû en nem va gyok iz ra e li, de Iz ra elt egy ér tel -
mû en a ha zám nak tar tom”

Le gyen bár hol is az illetô, az Iz ra el lel va ló kap cso lat ápo lás
egy fon tos ka pocs. Hi á ba nem akar nak Iz ra el ben él ni, még is

fon tos he lyet fog lal el az or szág a szí vük ben. Töb -
ben em lí tet ték az iz ra e li ze ne vagy rá dió gya ko ri
hall ga tá sát, so kan iz ra e li cég nél vagy iz ra e li ek nek
dol goz nak, pá ran a hé ber nyel ven ke resz tül pró bál -
nak vis  sza kap cso lód ni az iz ra e li iden ti tá suk hoz, és
so kuk jár Iz ra el be lá to ga tó ba. Az Iz ra el irán ti vá -
gyó dás azon ban nem jár együtt az zal, hogy ott sze -
ret né nek él ni megint. An na a következôképp ma -
gya ráz ta el ezt a kettôsséget: „Nem sze ret nék ott él -
ni. Szí ve sen oda me gyek egy vagy két hét re meg lá -
to gat ni a csa lád tag ja i mat és né hány jó ba rá to mat,
akik még min dig ott él nek, de nem sze ret nék ott
éb red ni egy hó nap múl va vagy egy év múl va.”
Vol tak azon ban, akik ter ve zik a vis  sza té rést. And -
rás nak „egy nem tit kolt ter ve”, hogy Iz ra el be men -
jen nyug dí jas éve i re – ki hasz nál va a mig rá ció új
meg je le né si for má it. Má sok menekülô út vo nal ként
te kin te nek Iz ra el re: „ha a hely zet rom lik Ma gyar or -

szá gon, oda me gyek”, utal va ez zel a po li ti kai és
gaz da sá gi szi tu ra.

Esz ter, aki transz na ci o ná lis éle tet él, így old ja fel
ezt a prob lé mát: „Ami kor már na gyon bedepizem
az itt ho ni [ma gyar or szá gi] dol gok tól, ve szek egy
repjegyet, és oda me gyek.” Ám az Iz ra el hez va ló
kötôdés nem fel tét le nül jár iz ra e li iden ti tás sal. Sôt,
volt, aki nem is tart ja a ha zá já nak. Ôk vagy ke ve -
sebb idôt töl töt tek ott, és/vagy nem is vo nul tak be
a had se reg be. Ez utób bi erôs iden ti tást tud ad ni. És
ter mé sze te sen volt olyan is, aki iz ra e li nek tart ja
ma gát, és Iz ra elt is a ha zá já nak tart ja, de nem sze -
ret ne ott él ni. Gá bor nál ez az zal is ös  sze függ, hogy
so sem sze re tett iga zán Ma gyar or szá gon él ni, és
több év ti ze det töl tött Iz ra el ben. És vé gül van, aki
csak ak kor ér zi ma gát iz ra e li nek, ha Iz ra elt tá ma -
dás éri, vagy olyan ese mény van, ami Iz ra el hez
kap cso ló dik. „Ilyen kor min dig büsz ke va gyok, de a
min den nap ok ban nem [tar tom ma gam iz ra e li nek].”

Konk lú zió he lyett áll jon itt egy idé zet Mar ci tól,
aki test vé re ese tén ke resz tül pró bál ja meg ér tet ni az
iz ra e li ma gyar di asz pó ra bo nyo lult vi szo nyát: Ô ti -
pi ku san az a zsi dó, aki a vicc ben a Do hány ut cá ban
sé tál ros hásánákor szo mo rú an. „Mit vagy szo mo rú
az év leg bol do gabb nap ján?” „Mert itt sé tá lok a
Do hány ut cá ban, ahe lyett, hogy Je ru zsá lem ben
vagy Tel-Avivban sé tál nék a Diezenghoffon.” Hát
igen, ô egy itt ho ni zsi dó, mert míg Ma gyar or szá -
gon a val lá sos kö zös ség vezetôje, Iz ra el ben egy
utol só Kis Pis ta len ne. Az in ter jú ala nyok vé del mé -
nek ér de ké ben a ne ve ket meg vál toz tat tam.
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Az el fe lej tett har cos: em lé kez zünk
a „hol land Schindlerre”

Negy ven éve, 1980. már ci us
30-án halt meg a „hol land
Schindlernek” ne ve zett
Salomon Jacob Noach egy ko ri
textilkereskedô és fran cia tol -
mács, aki 1942-ben – sa ját
ma gát hol land dip lo ma tá nak
ki ad va – ös  sze sen 432 zsi dót
men tett meg Fran cia or szág -
ban ha mis pa pí rok kal. Hôsies
ma ga tar tá sa év ti ze de ken át
ho mály ban ma radt, ám a
gyer me ke i nek köszönhetôen,
akik ki de rí tet ték és a vi lág elé
tár ták ap juk múlt ját, egy re
szé le sebb kör ben is mert en -
nek a nem min den na pi em ber nek a tör té ne te.

1942 au gusz tu sá ban egy har min cas évei ele jén já ró fér fi ke res te föl a lyo ni
tör vény szé ket, s mi u tán hol land dip lo ma ta ként iga zol ta ma gát, si ke rült el ér -
nie, hogy ké ré sé re sza ba don en ged je nek 118 zsi dó fog lyot. Ugyan ez a fér fi
más nap el ment a vá ros szé lén ál ló sta di on ba, mert egy rendôrségi fü lest ka -
pott ar ról, hogy ott zsi dó me ne kül te ket tar ta nak fog va. Leg több jük len gye lül
és jid di sül kom mu ni kált, hôsünk azon ban nem be szél te eze ket a nyel ve ket,
így kény te len volt el mu to gat ni, hogy mi ért jött: olyan sze mély azo nos sá gi iga -
zo lá so kat ál lí tott ki a fog lyok nak, ame lyek alap ján hol lan dok nak minôsültek.
Ad dig ír ta a ha mis iga zo lá so kat, míg ki nem fo gyott a pa pír ból.

Ez a fér fi a va ló ság ban nem volt dip lo ma ta. Salomon Jacob Noach né ven
1909-ben szü le tett egy zsi dó csa lád ban Hol lan di á ban. Késôbb Brüs  szel ben,
majd Fran cia or szág ban élt, tex til áru ügy nök ként dol go zott. Mi vel a Sally be -
ce név re hall ga tó fér fi fo lyé ko nyan be szélt hol lan dul, an go lul és fran ci á ul, tol -
mács ként föl aján lot ta szol gá la ta it a lyo ni hol land kö vet ség nek. Ek kor men tett
meg több száz em bert a pusz tu lás tól.

Ha zá já ba vis  sza tér ve rit kán és szûk sza vú an be szélt a múlt já ról. Sze ren csé -
re a lá nya, La dy Irene Hatter és a fia, Jacques Noach ap ró lé kos ku ta tó mun -
ká val fényt de rí tet tek ap juk hôsiességére. A „hol land Schindlerrôl” az ô se gít -
sé gük kel film is ké szült El fe lej tett har cos cím mel.

Két kér dés
a sok kö zül

Az elsô kér dés:
Mi lyen ál lás pon tot fog lal ja nak el a zsi dók a Mát rá val kap cso lat ban?
E kér dést azért tet te fel 1940-ben az egy ko ri zsi dó új ság író, mert azt ol vas -

ta, a ma gyar fajvédô, an ti sze mi ta saj tó egyik je les toll for ga tó ja azt kö ve tel te
írá sá ban, hogy sürgôsen meg kell al kot ni a har ma dik zsi dó tör vényt, mert a
„Mát ra a zsi dó El do rá dó”.

A Ma gyar Zsi dók Lap já ban ol vas ha tó po lé mia cí me az, hogy „Se itt, se ott”.
Sem a fajvédô betûvetô ne ve, sem a Zsi dók Lap já ban meg je lent írás
szerzôjének ne ve nem sze re pel a cikkben…

Az vi szont igen, hogy a ma gyar Mát rát védô „hon fi” ak kor té len Parádon
járt, ahol „ki zá ró lag zsi dók kal találkozott..., sôt az egyik pan zió tu laj do no sa
szín tisz ta zsi dó, fe le sé ge jól meg ter mett zsi dó as  szony, le á nya ter met ben ver -
se nyez édes any já val...” Az ok nyo mo zó toll nok a „zsi dó El do rá dó”
vendégeirôl is be szá mol: „G. úr és ne je a Dob ut cá ból, Sz. M. divatkereskedô
a Király-uccából, B. I. dr. or vos szin tén ott lak tak a zsi dó panzióban…  Az
egyet len ke resz tény a hegy csú cson az a fiú volt, aki a sí tal pa kat felcsatolta...”
Nos e né hány idé zett sor ral in do kol ta, sür get te az an ti sze mi ta toll nok a har -
ma dik zsi dó tör vény meg al ko tá sát. 

A zsi dó lap tu dó sí tó já nak az is eszé be ju tott, hogy 39 nya rán egé szen más
tar tal mú so ro kat ol va sott egy szélsôséges lap ban a Mát rá ról. Azt, hogy „a zsi -
dók kül föld re vi szik a pén zü ket és ahe lyett, hogy a ma gyar fürdôkben nya ral -
ná nak, a he lyett ide gen or szá gok ba men nek, és en nek tu laj do nít ha tó, hogy a
ma gyar fürdôknek nem si ke rül a szezónjuk (sic )... A ha za fi at lan zsi dók (...)
el ke rü lik a Mát rát, a Ba la tont és a töb bi ha zai fürdôt...”

A mi új ság írónk kér dé se az volt: Most ak kor „mit csi nál jon a zsi dó té len és
mit csi nál jon nyá ron? Ha nyá ron nem megy a Mát rá ba, ak kor ha za fi at lan.
Ha té len el megy a Mát rá ba, ak kor újabb zsi dó tör vényt kö ve tel nek.”

A má so dik kér dés:
Mit te gyen az a zsi dó, aki szín ház ba akar jár ni?
A ko ra be li „Ma gyar ság ban”, va la mint a „Nemzetôrben” meg je lent zsi dó el -

le nes írá sok is me re té ben szü le tett e kér dés. Az egyik lap sze rint: „Men  nyi jól
öl tö zött zsi dó val ta lál ko zunk a szín há zak ban, or fe u mok ban és min de nütt,
aho vá nem az éhezôk és sze gé nyek szok tak jár ni.”

A má so dik ként em lí tett saj tó ter mék ben pe dig az je lent meg, hogy: „...a
Goldmark-teremben szín há zi elôadásokat ren dez nek a zsi dó tár su la tok és ez -
zel el von ják a szín ház ba já ró kö zön sé get a ka ma ra jó vá ha gyá sá val mûködô
színházaktól...”

A Ma gyar Zsi dók Lap já nak új ság író ja egyet len kér dést tesz fel vá la szul: a
ma gyar or szá gi zsi dó te hát „Se itt ne le gyen, se ott ne le gyen?” S meg jegy zi –
sze lí den –, sze rin te a mát rai pi he nés, a zsi dó kultúrelôadások lá to ga tá sa nem
le het bûn és nem le het vé tek, és nem le het ok ar ra, hogy újabb zsi dó tör vényt
em le ges se nek. A ko ra be li kor mány zat azon ban a saj tó ja és hí vei biz ta tá sá nak,
el vá rá sá nak ele get tett: meg sem állt a ko di fi ká lás, míg a zsi dó tár gyú tör vé -
nyek szá ma huszonkettô nem lett…

Az an ti sze mi ta toll nok – sa ját tör vé nye ik szá mát sem is mer ve – sür get te a
har ma dik zsi dó tör vény meg al ko tá sát. Rög tön felvetôdik az el len ve tés, a kor -
rek ció (de mi nek, hisz egy is sok volt!), mi sze rint a kí vánt tör vény már nem
le he tett vol na a har ma dik, hi szen a ko ra be li ma gyar tör vény ho zás 1940 ja nu -
ár já ban már túl volt a 6., az az a ha to dik zsi dó tör vény meg al ko tá sán, ki hir de -
té sén, al kal ma zá sán. Elnézhetô ilyes fé le ap ró hi ba, hi szen a „ha za fi as meg -
tisz tu lás, meg tisz tí tás” irán ti fajvédô igye ke zet volt a lényeg…

Tud juk, hogy a zsi dók el le ni 22 tör vényt és az ezek hez il lesz tett sok-sok
egyéb ren de le tet jó for mán be tû sze rint be tar tot ta a szor gal mas hi va tal no kok,
rendôrök, csendôrök, ön kén te sek, szom szé dok meg ha tá ro zó több sé ge, így az -
tán a mát rai pi he nés és a sza ba don vá lasz tott szín ház lá to ga tás lehetôségére
már azt le he tett mon da ni so ká ig, ami az írás cí me volt: „Se itt, se ott...” El ér -
te né hány év alatt az an ti sze mi ta toll nok és az ô or szá gá nak ve ze té se, hogy a
zsi dók se a Mát rá ba, se a Ba la ton mel lé, se egyéb nya ra ló he lyek re és szín ház -
ba sem jut hat tak el… Politzer Ta más

Egy nem hét köz na pi hôs
Sztehlo Gá bor embermentô te vé keny sé ge
Sztehlo Gá bor a 20. szá za di ma -

gyar szo ci á lis gon dos ko dás egyik
legkiemelkedôbb sze mé lyi sé ge.
Egész éle tét an nak szen tel te, hogy
má sok nak, il let ve má so kon se gít sen,
akár sa ját éle te árán is.

Mun kás sá gá nak há rom leg fon to sabb
pil lé re: a nép is ko la meg ala pí tá sa, a
má so dik vi lág há bo rú ban vég zett élet-
mentô te vé keny sé ge, va la mint a sze re -
tet ott ho nok meg szer ve zé se. Je len írás -
ban leg in kább életmentô te vé keny sé -
gé vel fog lal ko zom.

Sztehlo Gá bor 1909. no vem ber 25-
én szü le tett Bu da pes ten. 1915 és 1927
kö zött vé gez te el az ele mi és kö zép is -
ko lá kat. 1927-tôl Sop ron ban evan gé li -
kus te o ló gi át hall gat, ezt a sza kot
1931-ben vég zi el. Ez után egy évig
Finn or szág ban ösz tön dí jas. 1932. má -
jus 28-án D. Raffay Sán dor püs pök lel -
kés  szé szen te li. 1936-ban megnôsül,
fe le sé gül ve szi Le hel Ilo nát. 1937-ben
kez di meg a népfôiskola szer ve zé sét
finn or szá gi ta pasz ta la tai alap ján. 1938.
ok tó ber 23-án meg is ala pít ják a
népfôiskolát, mely nek a Tessedik Sá -
mu el ne vet ad ják. 

1944 már ci u sá tól kezd ve Raffay
Sán dor püs pök meg bí zá sá ból a re for -
má tus Jó Pász tor Egye sü let tel kö zö sen
el kez di a zsi dó gye re kek men té sét.
1944 ka rá cso nyá ig a sváj ci Vö rös ke -
reszt anya gi tá mo ga tá sá val meg szer -
zett csa lá di há zak ban ki ala kí tott 32 ott -
hon ban gon dos ko dik a ki csik elhe-
lyezésérôl és el lá tá sá ról. 1945 ta va -
szán az ár ván ma radt gyer me kek szá -
má ra meg szer ve zi a PAX Gyer mek ott -
hont, és is ko lát épít szá muk ra a Weiss
Manf réd ál tal fel aján lott ma gán te rü le -
ten. 1950-ben a Gyer mek ott hont ál la -
mo sít ják. Sztehlo Gá bor ez után 1951.
ok tó ber 15-éig se géd lel kész a bu da vá -
ri, a ke len föl di, majd a kôbányai gyü -
le ke zet ben. Ezt követôen va la mi vel
több mint 10 éven ke resz tül sze re tet -
ott ho no kat szer vez az evan gé li kus
egy ház ban, emel lett vezetôje a fo gya -
té kos gyer me ke ket, il let ve idôseket
gon do zó pesthidegkúti sze re tet ott hon -
nak. 1956-ban csa lád ja Svájc ba te le -
pül, ô nem tart ve lük, mert foly tat ni kí -
ván ja a sze re tet ott ho nok szer ve zé sét.
1961-ben meg lá to gat ja csa lád ját
Svájc ban, ez idô alatt szív in fark tust
kap, az or vo sok azt ja va sol ják ne ki,
hogy ma rad jon kint, ô en nek ele get is
tesz. 1969-tôl az Interlaken der
Oberhasli ke rü let pap ja ként szol gál ha -
lá lá ig, 1974. má jus 28-ig. 1972-ben
meg kap ja Iz ra el Ál la má nak leg na -
gyobb el is me ré sét, az Iga zak Jad
Vasem-érmét, fát ül tet het Je ru zsá lem -
ben, az Iga zak Li ge té ben (a fát he lyet -
te fia ül tet te el).

PAX ott ho nok
Sztehlo Gá bor gyer mek ott ho nai

PAX né ven 1945-tôl még 6 éven ke -
resz tül, az ál la mo sí tá su kig fenn ma rad -
tak. Ezek egyi ke, a Farkastanya volt a
szék he lye a Gaudiopolis If jú sá gi Ál -
lam nak. A Fi a ta lok Or szá gá nak tör -
vény köny ve is volt, mely a lehetô leg -
de mok ra ti ku sabb jog sza bá lyo kat fog -
lal ta ma gá ban. A jog sza bály gyûj te -
mény következô pont jai is ezt bi zo -
nyít ják: „Gaudiopolis az anya ál lam
min den in téz ke dé sét tisz te let ben tart ja
és azt hí ven tel je sí te ni tö rek szik, vi -
szont az ôt illetô ügyek ben ön kor -
mány za tá nak el is me ré sét és ál lás pont -
já nak meg hall ga tá sát ké ri”, „Gaudio-
polis If jú sá gi Ál lam köz tár sa ság. Élén
a pol gá rai ál tal 3 év re vá lasz tott ál lam -
el nök áll”, „Gaudiopolis ügye it a pol -
gá rok ál tal vá lasz tott s az ál lam el nök
ál tal megerôsített felelôs mi nisz ter ta -
nács in té zi”, „Gaudiopolis min den pol -
gá ra ál lam pol gár sá gi könyv vel lá tan dó
el”.

A FÉBÉ di a ko nis  sza test vé rek em -
lék irat ban fog lal ták ös  sze a Sztehlo
Gá bor gyer mek ott ho na i ban 1944 és
1948 kö zött vég zett szol gá la ta i kat.
Taschner Er zsé bet a következôképpen
em lé ke zik: „1944. de cem ber 6-án reg -
gel ér kez tünk a Fa so ri Gim ná zi um
épü le té be. Ak kor, azok ban a na pok ban
szervezôdhetett, mert mi már 8-10
óvo dás ko rú gyer me ket, 15-20 felnôttet

Sally Noach az 1940-es évek ele jén, Lyon ban

ta lál tunk ott... Sztehlo úr küld te »beu-
talóval« a gyer me ke ket Bu dá ról. Ka rá -
csony kor kb. 100 as  szony volt pi ci, pó -
lyás gyer me kek kel és kb. 24 óvo dás-
és 4-6 is ko lás ko rú gyer mek. Ka rá -
csony kor köl tö zött le a pin cé be az
egész intézmény... Sztehlo Gá bort ka -
rá cso nyig 3-szor lát tuk sze mé lye sen,
te le fo non an nál töb bet törôdött ve lünk,
majd nem min den nap kér dez te, meg -
van-e min de nünk, mi kel le ne, kik ér -
kez tek. De cem ber 10-tôl meg en ged te,
hogy aki jön, »beutaló« nél kül is be jö -
hes sen, de már ek kor alig 10 em ber
jött. A PAX gyer mek ott hon ba 1945
nya rán kerültünk... mi kor mi jöt tünk,
ak kor vált szét kor osz tály ok sze rint az
in téz mény. A leg ki seb bek kel én vol -
tam F. E.-vel. Itt elôször csak 15-20
gyer mek volt, de a kor ban nagy kü -
lönb sé gek vol tak. Sok volt a pe len kás
gyer mek, de csak 6 éve sig vol tak itt.
Mi az Ár nyas úton, egy ma gán vil lá ban

vol tunk ele in te, ott a felsô eme le ti
részt kap tuk meg. In nen köl töz tünk át
az tán, még 1945 ôszén a Nap su gár nak
ne ve zett kü lön ál ló vil lá ba. Itt már 45
gyer mek volt a ma xi mum. A kosz tot a
köz pont ból, Farkastanyáról hord ták át
kis ko csi val, itt csak a reg ge lit ké szí -
tet tük, s me le gí tet tük az ebédet... A két
há ló te rem te le volt kis vas rá csos
ágyak kal, eze ket a Já nos Kór ház tól
kap tuk egy nap. Már nem fért el min -
den ki, s jött Sztehlo úr, hogy pró bál -
junk meg he lyet ké szí te ni még 3, és is -
mét 2, is mét 3 gyer mek nek. Hi szen
ezek nek élet kér dés volt az el he lye zés.
Sok test vér pár volt... Sok szülôt
Sztehlo úr be szélt le ar ról, hogy el vi -
gye az intézetbôl rég nem lá tott vagy
most meg ta lált gyer me két, mert ezek -
nek sem megfelelô la ká suk, sem koszt -
juk nem volt. Sztehlo úr na gyon sze re -
tett át jön ni ide, a Nap su gár ba. Ilyen kor
ját szott a gyer me kek kel, vagy se gí tett
ágya kat to lo gat ni, hogy mi nél több fér -
jen be. A fel sze re lés az ágya kon kí vül
min den ke vés volt... A köz pont ba,
Farkastanyára min den hé ten egy nap
át men tünk F. E.-vel, mert ott Sztehlo úr
az ott ho nok vezetôinek meg be szé lést
tar tott, az ak tu á lis prob lé mák ke rül tek
elô. Mi, test vé rek eb ben az ott hon ban
1947. már ci us 31-ig vol tunk. Ek kor
már na gyon sok gyer me ket el vit tek, de
újak jöt tek, 28-30 gyer mek volt még.
Késôbb, 1947. szep tem be rig ezek a
gyer me kek is el ke rül tek szü le ik hez.
Akik nek nem volt sen ki jük, örök be ad -
ta Sztehlo úr. A be teg gyer me kek át ke -
rül tek a köz pont ban lévô be teg szo bák -
ba, de ez gya kor la ti lag a fertôzô be teg -
ség re vo nat ko zott. Ná lunk sok volt a
le gyen gült gyer mek, jó táp lá lék kel lett
nekik... Gyógy szer és vi ta min a hely -
zet hez ké pest bôven volt. Sok volt a
külföldrôl ka pott kon zerv is.”

Weinstock Er zsé bet ápolónô az aláb -
bi ak ra em lék szik: „Há bo rú után, 1945
ta va szán ke rül tem a Bu da ke szi úti
Gyer mek ott ho ná ba. Ott be ren dez tünk
egy vil la la kást, amit gyer mek kór ház -
nak hasz nál tunk. És ott táp lál tuk fel a
de por tált szülôk gyer me ke it, volt
olyan is, akit a ro mok kö zött ta lál tunk,
na gyon le rom lott ál la pot ban és bete-
gen... Tá mo ga tást a svéd és dán ál la -

mok tól kap tunk, ami ter mé sze tesen
sok fé le élelembôl állt.”

Csa pó Mar git így nyi lat ko zik:
„1944. ok tó ber vé gén új mun ka hely re
ke rül tem, a Bp. Vil ma királynô úti Jó
Pász tor ott hon ba, ahol a há bo rú nyo -
mo rult jai vol tak. Gyer me kek, cse-
csemôk, anyák, ár vák és me ne kül tek,
ül dö zöt tek. Oda men tet tük és ott rej te -
get tük ôket. Már a szá muk ra sem em -
lék szem, de órán ként vál to zott a
szám... Em lék szem, hogy na gyon ha tá -
ro zot tan és ke mé nyen kel lett ki áll ni
gon do zott ja ink mel lett, mi kor nyi las
meg bí zot tak jöt tek, hogy ad juk át a
név sort, vagy en ged jük ôket kö rül néz -
ni. Ezt sem mi áron sem en ged tük.”

Ko vács Er zsé bet: „Úgy em lék szem,
hogy 1944. no vem ber hó nap ele jén ke -
rül tünk a Fa so ri ott hon ba né gyen mint
di a ko nis  szák. Az én be osz tá som a gaz da -
sá gi rész volt. Fôzni kel lett kb. 60-80
sze mély re. A gon do zot tak lét szá mán kí -
vül min dig akad tak betérô éhes embe-
rek... Ezek az em be rek fôleg mun ka szol -
gá la tos, sár ga csil la gos em be rek vol tak,
akik ba ri ká do kat ké szí tet tek, késôbb
ágyú kat tol tak odébb. 1944. de cem ber
24-én, ka rá csony es té jén el né mult a te le -
fo nunk. Így meg sza kadt a kap cso la tunk a
kül vi lág gal. Ettôl kezd ve pin ce la kók let-
tünk... 1945. ja nu ár ele jén a get tók fel -
sza ba dul tak. Töb ben kér ték, hogy me -
hes se nek ha za. Mi vel mi nem tud tunk a
fi a tal anyák nak kellô vé del met biz to sí ta -
ni, el en ged tük ôket. Gyer me ke i vel
együtt tá vo zott, aki tu dott. A szülôk nél -
kü li gyermekekrôl kel lett gon dos kod -
nunk. Üze ne tet kap tunk a Ben czúr ut cá -
ból, hogy ot tan lé te sül egy ár va ház zsi dó
gyer me kek szá má ra, vi gyük oda az
egye dül ma radt gyer me ke ket.”

A fen ti idézetekbôl is lát ha tó, hogy a
nôvéreknek is jelentôs sze re pük volt az
ül dö zöt tek men té sé ben. Még is a
legfôbb ér dem, ha eb ben az eset ben le -
het ilyet mon da ni, Sztehlo Gá bo ré, a
szervezôé volt. 1500 gyer mek és 500
felnôtt kö szön he ti ne ki, hogy nem de -
por tál ták a má so dik vi lág há bo rú ban.
Jelentôs és pél da ér té kû mun kás sá ga el -
le né re éle té ben mind ös  sze egyet len
egy ki tün te tést ka pott, az Igaz Em ber
em lék ér met, ami vel Iz ra el 1956 óta
tisz te li meg azo kat a nem zsi dó em be -
re ket, akik éle tük koc káz ta tá sá val zsi -
dó kat men tet tek a holokauszt alatt.
Min den Vi lág Iga za ül tet egy örök zöld
fát a Jad Vasemben, amely a ne vét vi -
se li, ez zel jel ké pez ve, hogy „aki egy
em bert ment meg, egy egész vi lá got
ment meg”. (Több ma gyar is ré sze sült
eb ben az el is me rés ben, pél dá ul Raile
Ja kab, id. An tall Jó zsef és Már ton
Áron.) Svájc No bel-bé ke díj ra ter jesz -
tet te fel a hôs lel készt. Ér de kes mó don
Ma gyar or szá gon nem iga zán em lé kez -
nek meg tetteirôl.

Az ál ta la meg men tett és ne velt „gyer -
me kek” 1990 ôszén, szo ká sos évi ta lál -
ko zó ju kon el ha tá roz ták, hogy lét re hoz -
zák a Sztehlo Gá bor Gyer mek- és
Ifjúságsegítô Ala pít ványt. A szer ve zet
cél ja, hogy egy ko ri segítôjük szel le mé -
ben tá mo gas sák a baj ban lévô gyer me -
ke ket, fi a ta lo kat ne héz élet hely ze te ik -
ben, fôleg az önál ló élet kez dés ben. Cé -
lul tûz ték ki to váb bá a gyer me ke ket
nevelô in té ze tek al kal mi, cél zott meg se -
gí té sét, va la mint Sztehlo Gá bor em lé ké -
nek ápo lá sát, te vé keny sé gé nek tu do má -
nyos fel dol go zá sát és nép sze rû sí té sét.

A holokauszt 50. év for du ló ja al kal -
má ból 1994. má jus 28-án a Farkastanya
épü le té nek fa lá nál az ala pít vány em lék -
táb lát ál lí tott Sztehlo Gá bor tisz te le té re.
A 2001-es be szá mo ló sze rint 10 éves
fenn ál lá suk alatt 230 fi a talt és gyer me -
ket se gí tet tek ös  sze sen 7,3 mil lió fo rint -
tal. A tá mo ga tá sok ra for dí tott ös  szeg
nagy ré szét pá lyá za to kon nyer ték (pél -
dá ul a So ros Ala pít vány Help to Help
prog ram já tól kap tak pénzt). Min den év
má jus 30-án meg ren de zik a Sztehlo-
gyerekek em lék nap ját.

Fel hasz nált for rá sok:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sztehlo_G%C3

%A1bor
http://www.sztehlo-gabor-alapitvany.hu/
http://www1.yadvashem.org/education/hun-

garian/vilag.html
http://www.galilei.hu/sajto/evang.htm

Mik lós Dó ri
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VEGYES

APRÓ-
HIRDETÉS

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze lés
Bu da pes ten! Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák!
Dr. Bí ró An na és Lôrincz Pé ter. 06-70-
383-5004.

Órajavítás, faliórák felújítása garan-
ciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45. 
06-70-505-5620. www.jungoras.hu 

Li ci tes el já rás sal el adó a Bp. III.,
Czetz Já nos ut cá ban lévô, 30 m2-es,
önál ló ga rázs, 6.000.000 Ft in du ló áron.

Érdeklôdni le het munkaidôben a 06-30-
217-3460 te le fon szá mon.

Pe di kûr-ma ni kûr! Vár juk ked ves
ven dé ge in ket a Lollo sza lon ban, a 1085
Bp., Gyu lai Pál ut ca 6. szám alatt. Be je -
lent ke zés: pe di kûr, láb ápo lás: 06-30-
210-3271; kéz ápo lás, ma ni kûr,
mûkörömépítés: 06-30-556-4696.

Anyám
(Foly ta tás)

Em lék szem a har ma dik szü le tés -
na pom ra (56 má ju sá ban!) egy
ezüst pa pír ba cso ma golt cso kit kap -
tam a nagy apá mék tól. Hát igen,
idônként meg lá to gat tak az Etus
„nagy ma má val” (ô volt nagy apám
har ma dik as  szo nya!), ott ül tek a
ma gas tám lás szé ke ken a dup la tük -
rös öltözôszekrény elôtt – a pol gá -
ri élet nosz tal gi kus da rab ja volt,
köl tö zés kor már nem is vit te to -
vább anyám, a két szo bás la kó te le pi
la kás ban már nem fért vol na el... –,
szó val ôk ott ül tek, fe jük fönn a
ma gas ban, mert hogy én a pad lón
négy kéz láb mász kál tam kö rü löt tük
a szin tén aján dék ba ka pott lend ke -
re kes fe hér bo gár há tú au tóm mal.
Az tán ami kor anyu le kí sér te ôket a
lépcsôn (késôbb meg szá mol tam,
pon to san ki lenc ven hat lépcsô vitt
fel a har ma dik emeletre...), szó val
a két éves öcsém mel egye dül ma -
rad tunk a la kás ban, gon dol tam
egyet, és a ka pott cso ki ból a rá csos
ágy ban heverészô köly köt (a rá -
cson ke resz tül!) szé pen me ge tet -
tem (na gyon jó gye rek nek gon dol -
tam ma gam!). Né mi két sé gem csak
ak kor tá madt, ami kor hal lot tam,
hogy jön vis  sza anyu, és hát a Csa -
bi pár ná ja egy ki csit (na gyon!) cso -
kis lett, meg per sze a Csa bi fe je is,
meg úgy nagy já ból kö rü löt te min -
den. Az tán nem le szi dást, ha nem
di csé re tet kap tam. Na, az jó volt.

Egy év vel késôbb le he tett, ami -
kor men tem ki anyu hoz a kony há -
ba, és kést kér tem, de jó na gyot (ar -
ra gon dol tam, ame lyik kel a ke nye -
ret szok ta vág ni). Ugyan is „Pi ros ka
és a Far kas”-t ját szot tunk, Csa bi
volt a Far kas, én meg a va dász, így
hát kel lett a kés, hogy ki sza ba dít -
has sam a Piroskát... Kést ugyan
nem kap tam, de le to lást se…

Az tán meg az is jó po fa do log
volt, ami kor Csa bi ment ki a kony -
há ba ho mo ko zó la pá tért. No, az
tény leg kel lett vol na, mert már
egész ho mok vá rat épí tet tünk a szo -
ba sar ká ban a kály ha mö gött. Ki fi -
gyel tük ugyan is, hogy a kémény-
seprô hogy nyit ja ki azt a kis aj tót a
kályhacsô alatt... Hát szó, ami szó
egy ki csit kor mo sak le het tünk, meg
ott a szo ba sar ká ban is minden...,
vi szont nincs olyan em lé kem, hogy
le to lást kap tunk volna…

Már olyan ki lenc éves le het tem,
ami kor el di cse ked tem anyám nak a
csa var bom bám mal. Na, ezt már ô is
meg né zi, mond ta, és ki jött ve lem a
Szent Ist ván park mö göt ti ku tya -
park ba. Jó kat rob bant gat tam! (A
csa var bom ba egyéb ként egy olyan
izé, amit az em ber két, mi ni mum tí -
zes csa var ból, meg egy hoz zá juk
va ló csa var anyá ból rak ös  sze, no
meg per sze meglehetôs men  nyi sé -
gû gyu fa por ból, az tán jól a föld höz
vág ja (nu per sze, sréhen), és így
rob ba nás kor a csa va rok jó ma gas ra
fel re pül nek. Tes sék vi gyáz ni, a csa -
va ro kat ös  sze kell spár gáz ni, kü lön -
ben szét re pül nek, és nem köny  nyû
olya no kat sze rez ni! Én a há zunk
mel let ti te her au tó-ja ví tó mû hely
por tá sá tól kap tam, cse ré be he ge -

dül nöm kel lett ne ki, ami kor jöt tem
ha za fe lé az ideg be teg he ge dû ta ná -
rom tól.)

Szó val, mint mond tam anyánk -
kal nem le he tett vi tat koz ni. Már
érett sé gi re ké szül tem, és még a
temp lom ba is vit tem ma gam mal az
in nen-on nan ös  sze sze dett ma gyar
meg tör té ne lem té te le ket. Mert -
hogy ugye bár temp lom ba jár tunk,
ka to li kus (!) temp lom ba, min den
va sár nap, a ki lenc órás mi sé re.
(Az tán ami kor jó idô volt, ak kor a
mi se után men tünk ki rán dul ni a
bu dai he gyek be.) Bi zony ám, én
még bér mál koz tam is! No szó val,
eb ben a mi sén va ló té tel-ol vas ga -
tás ban volt egy kis el len ke zés, meg
föl vá gás, meg min den fé le ti né -
dzser do log, de hát anyám egy szót
se szólt el le ne. Az tán (ta lán má jus
vé ge fe lé) egy va sár nap reg gel tájt
(szó val mi se elôtt) ment ke resz tül a
kis szo bán, én meg oda men tem
hoz zá, és azt mond tam ne ki, hogy
„azt hi szem én már nem va gyok
vallásos...”. „Jól van, a te dol god.
Ak kor ma nem is jössz már temp -
lom ba.”, mond ta, és már ment is
to vább. Töb bet ez szó ba se ke rült,
pe dig szí ve sen be szél get tem vol na
ve le errôl, de hát részérôl a do log
le volt zár va.

Hát igen, anyu val be szél get ni se
volt kön  nyû. Né ha azért el me sélt
egy-két dol got. Pél dá ul a ma má ja
rá kos volt több mint tíz éven ke -
resz tül. Hát én nem tu dom, hogy ez
le het sé ges-e, de min den eset re az a
gyö nyö rû if jú nô, akirôl a kép még
Né met or szág ban ké szült, a Vi seg -
rá di ut cai ház fo lyo só ján már igen -
csak ros  szul né zett ki (bár az is
igaz, hogy köz ben el telt vagy har -
minc öt év...). Szó val 1945 ôszén,
mi u tán vé gig csi nál ták a fi a tal
anyám min den fe lé va ló dug do sá sát
az orosz ka to nák elôl (pél dá ul volt
együtt gug go lá suk az ab lak pár kány
alatt, mert hogy a fo lyo són az egyik
ked ves szom széd bíz tat ta az orosz
ka to nát, hogy itt hon kell len ni ük,
de az az tán meg elé ge dett az zal,
belôtt az ab la kon, ez zel ne kem na -
gyon ér de kes fel ada tot sze rez ve,
ugyan is a pisz toly go lyó nak a pad -
ló ból va ló ki ope rá lá sát, vagy az is
iz gal mas le he tett, ami kor anyut a
Bo ci né ni tót ma má ja el dug ta az
ágyuk ban a vis  sza haj tott duny ha
alá, és szé pen el ma gya ráz ta az
orosz ka to ná nak, hogy hát lát hat ja
itt az tán sem mi fé le fi a tal lány nem
található…), szó val a min den fé le iz -
gal mak után a nagy anyám egy re
pocsékabbul lett, így anyám nap -
köz ben az Ulrichéknál dol go zott,
éj sza ka pe dig az any ját ápol gat ta,
úgy hogy ami kor az egyik es te fe lé a
nagy ma ma úgy ér de kes ség kép pen
mond ta ne ki, hogy a láb uj já tól
kezd ve fo ko za to san hogy ve szí ti el
az ér zé ke lést, már igen csak fá radt
volt. Azt még vé gig kö vet te éb ren,
ahogy az ér zék vesz tés szé pen föl fe -
lé ha ladt, ha nem az tán ami kor el jut -
va a szí vé hez, be fe jez te föl di lé tét,
anyám bi zony úgy el aludt, hogy
csak délelôtt tíz kor éb redt.

Hát igen, tu laj don kép pen vé gig -
szol gál ta az egész csa lá dot. An nak,
hogy az ô jó kis nulla-RH-negatív
vér cso port ja ös  sze ve szett apám A-

RH-pozitív vé ré vel, ami kor az én
vé rem is RH-pozitív lett, szó val an -
nak a szin tén RH-pozitív öcsém it -
ta meg a le vét, mert hogy az RH-
összeférhetetlenség (ak kor tájt még
ke zel he tet len sé ge) mi att öcsém nek
az apánk tól meg örö költ rossz sze -
me így ka pott még egy ol dal ba rú -
gást, és az az tán anyánk nak tar tós
el fog lalt sá got biztosított…

Az egész az zal kezdôdött, hogy
mi vel a né met ro ko nok jó vol tá ból
lehetôvé tett mün che ni szak or vo si
vizs gá lat meg ál la pí tot ta a szem -
ideg sor va dást, és csak a fo lya ma tot
las sí ta ni tu dó kenôcsöt tud tak fel ír -
ni, így az öcsé met ál ta lá nos is ko la -
ként a bent la ká sos cse pe li
Gyöngénlátók In té ze té be kel lett
írat ni (csak hét vé ge ken le he tett ha -
za vin ni), ahol ta ní tó né ni je, a ked -
ves Sá ri né ni, kö zöl te anyánk kal,
hogy hát a Csa bit in kább a Va kok
In té ze té be kel le ne kül de ni (pe dig
ak kor még egész jól lá tott!), és
hogy ôneki (a Sá ri né ni nek!) ezt bi -
zony kö te les sé ge len ne kez de mé -
nyez nie. Hát igen. Ja, meg hal lot ta,
hogy ne künk van nak va la mi nyu -
gat-né met ro ko na ink, és ôk (a fér jé -
vel) meg olyan rég óta sze ret né nek
egy au tót, szó val, ha eset leg tud na
szerezni... Ter mé sze te sen meg fi zet -
nék! Nu, hát a né met ro ko nok (a
haj da ni kirchenbolandeni szép
nagy, víz ve ze té kes (!) eme le tes
ház zal (fény kép van ró la!) ren-
delkezô üve ges mes ter kin ti le szár -
ma zott jai) küld tek is egy Opel
Caravan au tót. Hát az va la mi na -
gyon szép volt! És egy egész na pig
a mi énk volt! Sá ri-né ni ék ugyan is
egy pró ba út ra el vit tek min ket va la -
ho vá Pest kör nyé ké re. A hát só ülé -
sen ül tem, és ar ra gon dol tam, hogy
go nosz egy bo szor kány ugyan ez a
Sá ri né ni, no de nél kü le most nem
tud nék egy ilyen gyö nyö rû au tó
hát só ülé sén úri mó don el ter pesz -
ked ni, úgy hogy jól el is ter pesz ked -
tem (volt hely, Sá ri-né ni ék ül tek
elöl, a fér je ve ze tett, mi meg anyu -
val há tul (Csa bi az in té zet ben la -
kott, apu meg biztosítóskodott Ceg -
lé den)). No a ka pott pénz (volt
vagy húsz ezer fo rint!) nem ment
kár ba, ab ból köl töz tünk
Angyalföldrôl Zug ló ba!

Hát szó val a Vakodát ecsém meg -
úsz ta, sôt utá na még a Köl csey
Gim ná zi u mot is vé gig csi nál ta ve le
anyánk. No, ez se volt sem mi. A
köny ve ket ugyan is fel ol vas ta,
ecsém meg jó részt végigaludta...
Ki vé ve a ma te kot, mert a négy év
ma tek köny ve it anyánk szép nagy
rost tol las be tûk kel A4-es mé re tû
vas tag fe de lû (szin tén Né met or -
szág ból im por tált!) fü ze tek be be -
má sol ta. (Drá ga do log volt ám ak -
ko ri ban a rost toll, meg nem is tar -
tott so ká ig egy darab...!) Hát eze ket
a könyv-fü ze te ket az tán a Gyön-
génlátók In té ze té nek aján dé koz ta
anyánk, a si ke res érett sé gi után.
(Ott az tán a mar ha tanarak ahe lyett,
hogy le fény má sol ták vol na, ki ad ták
a di á kok nak, akik az tán né hány év
alatt felmorzsolták...) 

Így meg lett öcsém nek az érett sé -
gi je, ha nem az tán most mit csi nál -
jon?

(Foly tat juk)

N A P T Á R
Má jus 21. csü tör tök Ijjár 27. Jajm kippur kóton

Má jus 22. pén tek Ijjár 28. Gyer tya gyúj tás: 8.05

Má jus 23. szom bat Ijjár 29. Szom bat ki me ne te le: 9.23

Új hold hir de tés

Má jus 24. va sár nap Sziván 1. Új hold

Má jus 28. csü tör tök Sziván 5. Erev sovuajsz

Má jus 29. pén tek Sziván 6. Sovuajsz 1.

Má jus 30. szom bat Sziván 7. Sovuajsz 2. MÁZKIR

Szom bat és az ün nep ki me ne te le: 9.32

Ré gi ség, fest mény, ék szer, 
ha gya ték vé te le a leg ma ga sabb 
áron, azon na li kész pénz fi ze tés sel. 
Ká rai Ga lé ria, 1077 Bu da pest,
Wes se lé nyi u. 9., a Dohány-zsi-
nagóga mö gött. Elérhetôségek: 
06-1-344-2728, 06-20-924-5370,
karaigaleria@karaigaleria.hu, 25
éve a magyar mû ke res ke de lem ben.

67 éves nô lak ha tá sért be se gí tést vál -
lal idôsgondozói vég zet ség gel. Fôzés,
sü tés, egyéb. 06-30-205-7835.

Mojzes Ivrat rovata

(Folytatás a 3. oldalról)

Az ügy 1960-ban sem nyu go dott le.
Feb ru ár 22-én je len tet te „Dok tor” – és
je len té se a lo já lis be szá mo lón kí vül üze -
ne tet is tar tal ma zott a je len tést be fo ga dó
ál la mi ha ta lom fe lé –, hogy a lágy má -
nyo si zsi na gó ga el adá sa el len so kan
lá zad nak, és „csín ján” kel le ne bán ni
az egész üg  gyel, mert ha „köz ér dek”
is a temp lom áru ba bo csá tá sa, van 
an  nyi hívô, hogy egy má sik, nagy
temp lo mot bo csás sa nak a kö zös ség
ren del ke zé sé re (pl. a ré gi Váli ut cai
„temp lo mot” kel le ne visszaadni[13]),
mert ta valy Sós el nök majd nem „be le -
bu kott” a tör tén tek be. „Dok tor” egy -
ér tel mû en Olt Kár oly ÁEH-elnök
aka ra ta ként te kin tett a zsi na gó ga el -
adá sá ra, és csak Sós el já rá sát kri ti zál -
ta. Fon tos mo men tum, hogy egy
egyéb ként a sa ját kar ri er jét ügy nö ki
te vé keny sé gé vel is elômozdítani aka -
ró – és 1962-ben kül föld re tá vo zó –
ügy nök bí rál ta fônökét, aki egyéb ként
szin tén ügy nök volt.

A lágy má nyo si ügy még 1960 feb -
ru ár já ban is iz gat ta a nagy ér de mût,
mert „Dok tor” írás ban ki je len tet te,
hogy amel lett, hogy a hit köz ség meg -
tet te aján la tát a Ta nács fe lé az el adás -
sal kap cso la to san: „A lágy má nyo si
hí vek kö zött nagy az el len ál lás, név -
te len le ve lek tö me gé vel áraszt ják el a
fe le ke ze ti élet rep re zen tán sa it, a ta ná -
csot és az ÁEH-t is.”[14]

1961 szep tem be ré ben a „Sipos”
fedônevû ügy nök büsz kén je len tet te,
hogy az utób bi két év ben 15 temp lo -
mot ad tak el az ál lam nak rak tár, kul -
túr ház vagy más célokra.[15]
„Sipos” sze rint je len leg is tár gya lá -
sok foly nak két bu da pes ti temp lom
el adá sá ról. Hoz zá te het jük, hogy va -
ló szí nû leg ezek kö zött le he tett a
lágy má nyo si zsi na gó ga is.

1962 no vem be ré ben már Hoch-
berger Lász ló sze mé lyé re re du ká ló -

dott a Lágy má nyos-vi ta, hi szen sem
a MIOK vezetôi, sem a bel ügyi szer -
vek nem fe lej tet ték el ne ki, hogy ô
volt az, aki „fel lá zí tot ta” a he lyi zsi -
dó ság tag ja it „az ál lam ér de ké ben
fon tos nak mu tat ko zó temp lom el adás
ellen”.[16] Még 1963-ban is
Hochberger Lász ló (im már kis pes ti
[17]) rab bi sze mé lyé hez kö töt ték a
lágy má nyo si ku dar cot és – ter mé sze -
te sen – Scheiber Sán dor fôrabbihoz,
az Or szá gos Rabbiképzô In té zet
igaz ga tó-pro fes  szo rá hoz, aki lehetô-
vé tet te a rabbihelyettes szá má ra,
hogy vé gül hi va ta lo san is rab bi le -
gyen. A lágy má nyo si zsi na gó ga el -
adá sa vé gül meg tör tént, 1966-ban
pe dig a TIT Ter mé szet tu do má nyi
Stú di ó ja köl tö zött oda, a hí vek pe dig
ak kor ra már évek óta a ma Bét
Sálom zsi na gó ga ként mûködô szép
vil la épü let ben, a Károli Gás pár tér 5.
sz. alatt imád koz tak tovább.[18]

A zsinagógaeladásokkal kap cso lat -
ban halachikus fenn tar tá sok, til tá sok
is van nak, ame lye ket nyil ván ne he -
zen le he tett vol na ér vé nye sí te ni a Ká -
dár-rend szer vi szo nyai kö ze pet te, hi -
szen a zsi dó ság és az ál lam vi szo nya
– ha son ló an a töb bi egy há zé hoz, fe le -
ke ze té hez – nem part ner sé gen, ha -
nem alá ve tett sé gen ala pult egy ide o -
lo gi kus párt ál lam ban. Így a zsi dó val -
lás jo gi szem pont ok alá ren delt sze re -
pet ját szot tak a fe le ke zet és az ál lam
kö zöt ti kapcsolatban.[19] Ezért is
volt olyan kü lön le ges, hogy az 1950-
es évek vé gén – a ko ráb bi tör té nel mi
ka tak liz mák és vi ha rok, va la mint a
vár ha tó re tor zi ók el le né re is – vol tak
egy ál ta lán olyan zsi na gó gai kö zös sé -
gek az or szág ban, ame lyek szót
emel tek ima he lyük el adá sa, rab bi juk
veg zá lá sa, át he lye zé se mi att.
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Novák Attila/Szombat

„...lázítottak a temp lom el adás el len”
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SPÁNN GÁ BOR

Üze net a félôknek
Ál lí tom, hogy ez a ví rus okoz ta get tó lét te remt né ha ér de kes élet -

hely ze te ket. Kezd jük elôbb a szo mo rúb bal.
Év ti ze dek óta elôször for dult elô idén, hogy a peszáchi ün ne pet le -

zá ró Mázkir imá kat itt hon ról fe le sé gem mel ket tes ben mond tam el.
Azt is be val lom, hogy el kö vet tem egy bûnt is: ha lot ta im ne vé nek fel -
so ro lá sa után egy ma gam ban mond tam ká dist. Re mé lem, a Teremtô
ezt a bû nö met sem ír ja hoz zá az égi szám lám hoz. Már csak azért
sem, mert nem hi szem, hogy van azon még sza bad hely…

Kön  nye i vel küzdô fe le sé gem nek an  nyit mond tam: törôdj be le, asz -
 szony, hogy ná lunk most már van home office és home synagogue. 

Állítom, hogy ez a ví rus okoz ta get tó lét te remt né ha ér de kes élet -
hely ze te ket.

Va la me lyik délelôtt, él ve a lehetôséggel, a Tajgetosz-
szökevényeknek en ge dé lye zett idôben ki men tünk a fe le sé gem mel au -
tó val a pi ac ra. Ter mé sze te sen a má so dik sa rok nál le me szelt a rendôr.
Be né zett a ko csi ba, és már rán col ta is a rang jel zés ét, as  szony kám ra
néz ve. Büsz ke va gyok ar ra, hogy jó nap ján tôle még a bu szon is je -
gyet kér az ellenôr.

Az tán a rendôr rám né zett, és a tö mén te len men  nyi sé gû eszé vel,
amen  nyi ne ki van, rá jött, hogy itt kik kel áll szem ben. A sza bály az
sza bály, vé gig csi nál ta ve lünk a rí tust. 

– Ho va utaz nak, ké rem, és mi lyen ügy ben?
Mi vel én va gyok a fér fi, én vá la szol tam ne ki:
– Biz tos úr! Nyug dí ja sok va gyunk, és be vá sá rol ni me gyünk a pi ac -

ra – mond tam, és a nyo ma ték ked vé ért rá bök tem a hát só ülé sen ter-
peszkedô klas  szi kus fo nott ko sár ra. Tud ják, ez olyan ko sár, mint
ami re Lédererné azt fe lel te: ab ban van a Kodelkának ke ze-lá ba. 

A kö zeg megértôen bó lin tott, és még el lá tott a gyors tal pa ló tan fo -
lyam mal:

– Az tán le gye nek óva to sak! Tes sék be tar ta ni, hogy má sik személy-
tôl leg alább két mé ter re le gye nek.

Én a hely ze tet ol dan dó, azt fe lel tem:
– Tud ja, tá bor nok úr, 40 év vel ezelôtt, ami kor el vet tem e gép ko csi

vezetôjét, azt mond ta ne kem, hogy az esküvônk nap já tól ha egy
nôszemélyhez két mé ter nél kö ze lebb ke rü lök, le sza kít ja a tö ké le tes
arcbôrömet. 

Na ezt már rendôr sem bír ta mo soly nél kül, és ka csin tott, mint Ká -
dár a létezettben…

– De ugye má ra fel ol dot ta?
– Csak an  nyi ban – fe lel tem –, hogy én ön ként ki je len tem, hogy hoz -

zám egész kö zel jö het egy nô, a fô, hogy ápolónô le gyen.
Ál lí tom, hogy ez a ví rus okoz ta get tó lét te remt né ha ér de kes élet -

hely ze te ket.
A mi pos tá sunk egy nyug díj elôtt ál ló, mac kó jel le gû, dörmögô

han gú, csu pa szív em ber, aki nek min dig van egy-két jó sza va, érdek-
lôdik a hogylétünkrôl, és fôleg de mok ra ta, ne ki csak fel adó és cím zett
lé te zik. Tud ja, hogy zsi dók va gyunk az aj tón a mezüzérôl, meg az én
zsi dó szervektôl ka pott küldeményeimrôl. Még ar ra is van gond ja,
hogy meg kér de zi: mi kor van a zsi dók nál új év, és ar ra sok bol dog sá -
got kí ván. 

A na pok ban fe lém for dult, és így szólt:
– Hall ja, szerkesztô úr! Ér de kes szo ká sa ik van nak ma guk nak.
– Ha a bor ra va ló ra gon dol, már oda ad tam.
– Nem, de hogy, nyug dí ja sok tól én kü lön ben sem vá rok! De el kell

mon da nom, hogy né hány ház zal odébb la kik egy zsi dó csa lád, szin -
tén idôs em be rek, felnôtt fi uk év ti ze dek óta Né met or szág ban dol go -
zik. Nincs szá mí tó gé pük, sze rin tem te le fon is csak vo na las van, de
pos tá juk az sok. Mi kor leg utóbb le ve let hoz tam a fi á tól elsôbbségi-
vel, ket ten együtt ol vas ták el még a je len lé tem ben. A fe le sé ge szó nél -
kül sír va fa kadt, és a Wolf úr be nyúlt egy fi ók ba, elôvett egy ol lót, és
be le vá gott a za kó ja haj tó ká já ba. Gyö nyö rû új za kó volt, én elôször
azt hit tem, hogy megzakkant.

– Tud ja, Jó zsi úr – fe lel tem ne ki –, ná lunk, zsi dók nál ha meg hal egy
kö ze li hoz zá tar to zó, ak kor a fér fi szülô be vág ja a za kó ját, ez amo -
lyan ré gi val lá si elôírás. 

– Én is va la mi baj ra gon dol tam, mert ki bu kott belôlem a kér dés:
Wolf úr ké rem! Va la ki je meg halt?

Mi re ô las san, ne héz ke sen ki bök te:
– Nem, ha nem a fi am megnôsült. 
– Jaj, ez meg kön  nyeb bü lés! Már azt hit tem, hogy megfertôzôdött.
Mi re a cím zett csak an  nyit mon dott:
– Így is le het fogalmazni…
Ál lí tom, hogy ez a ví rus okoz ta get tó lét te remt né ha ér de kes élet-

helyzeteket…

...és ide je van
a ne ve tés nek

A zsi dó gim ná zi um ze ne igaz ga tó ja
így szól a nö ven dé kek hez:

– Gye re kek, ma ün ne pel jük Mo zart
szü le tés nap ját. Kegyeletbôl a mai
na pon nem játs  szuk el egyet len da -
rab ját sem.

***
– Nem megy a bol tom, rab bi – pa -

nasz ko dik Grün. – Ve lem szem ben
van Kohn bolt ja, az meg ra gyo gó an
megy. Mi le het en nek az oka?

– Az, hogy Kohn csak a sa ját bolt -
já val törôdik, ar ra fi gyel. Te meg
egy szer re fi gye led a ma gad bolt ját
meg Kohnét. A kettô vi szont sok ne -
ked, ezért nem bol do gulsz.

***
Kohnhoz ki kül dik a vég re haj tót,

aki min den áron pénzt akar ki csi kar -
ni tôle. So ká ig küz de nek egy más sal.
Kohn vé gül fel csat tan:

– Mit erôszakoskodik? Örül jön,
hogy nem tu dok fi zet ni! Ha min den ki
fi zet ne ma gá nak, el vesz te né az ál lá sát!

Be le lép tünk
Ön in ter jú

– Rab bi úr! Ha ku tyá é ba, sze ren csénk lesz a ré gi mon dás sze rint!
– Ugyan! Csak nem gon dol ja, hogy errôl aka rok ér te kez ni!
– Hát ak kor mi be lép tünk be le?
– Mi nisz ter el nö künk két mon dá sát idé zem: ki kell lép nünk a kom fort zó -

nánk ból, a ré gi meg már nem jön vissza – ví rus után! Az az belép(t)ünk egy
új ba!

– Hát ez elég ci ki! Az év ti ze dek alatt meg szo kott dol gok után egy új
kom fort, bocs, „kom fort zó nát” kell ki ala kí ta nunk!

– Meg kön  nyí tet te vol na az át me ne tet, ha vak ci na hí ján leg alább az
Andaxint nem szün tet ték vol na meg!

– Hogy le het va la ki en  nyi re pesszi mis ta? Rab bi úr em lé kez het még a
40-es évek nagy slá ge ré re: Alles geht einmal vorbei – min den el mú lik
egy szer, éne kel te a nagy Marlene Dietrich, aki nem te he tett ró la, hogy a
ná cik ka to na dalt csi nál tak belôle! Per sze hogy ez a jár vány is el mú lik,
csak kér dés, hogy ve lünk vagy nél kü lünk!

– Ve lünk!!!
– Hon nan ez a kincs tá ri op ti miz mu sa?
– Mert a re mény hal meg utol já ra!
– És?
– Teg nap ma gya ro sí tot tam a ne vem Lefkovitsról Re mény re!

Kar dos Pé ter

Ka ran tén ból ka ran tén ba

Sacks: a ne ve tés
meg sza ba dít a félelemtôl

Lord Jonathan Sacks egy -
ko ri brit or to dox fôrabbi a vi -
lág egyik leg is mer tebb, leg -
nép sze rûbb val lá si vezetôje.
Ô is köz zé tet te gon do la ta it a
ko ro na ví rus ról, sze rin te meg
kell fej te nünk az elsô zsi dó -
nak szü le tett gyer mek, a bib -
li ai Izsák tit kát, aki nek na -
gyon ne héz volt az éle te, még -
is a nevetésrôl kap ta a ne vét.
Sacks azt re mé li, ké pe sek le -
szünk fel hí vás ként, fel szó lí -
tás ként ér te ni a ví rust. Ki vo -
na tol tuk üze ne tét.

Lon do ni ott ho nom ba be zár va
szó lok hoz zá tok (a rab bi 70-es
évei elsô fe lé ben jár – a szerk.).
Mindenekelôtt sze ret ném ki fe jez ni a
há lá mat mind azok nak, akik a front vo -
nal ban har col nak a ví rus sal. Az or vo -
sok nak, az ápo lók nak, a se géd sze -
mély zet nek, a ta ná rok nak, azok nak,
akik meg töl tik a bol tok és a pa ti kák
pol ca it. Ren ge teg hôs él kö rü löt tünk,
ve gyük ész re ôket.

Nem tu dom, ve le tek mi a hely zet, de
szá mom ra ez az idôszak na gyon szo -
ron ga tó. A vi lág egy lát ha tat lan el len -

ség gel há bo rú zik, és na gyon so kan fél -
nek, mert nem tud ni, mit hoz a jövô.
Ha te is félsz, én meg ér te lek, jó tár sa -
ság ba ke rül tél. De köz ben fan tasz ti kus
dol gok tör tén nek. A zsi dó kö zös sé gek
min den hol a vi lá gon meg ta lál ták, el ér -
ték azo kat, akik ma gá nyo sak, ve szé -
lyez te tet tek, se gít ség re szo rul nak.

Nem tu dom, ész re vet té tek-e, meny -
 nyi hu mo ros re ak ció szü le tett ar ra, ami
kö rü löt tünk, ve lünk tör té nik. A hu mor
mé lyen és egye te me sen em be ri. A zsi -

dó kö zös ség ben ilyen kor
születô vic cek még is egé szen
sa já to sak, na gyon szó ra koz ta -
tó ak. Fi gyel je tek rá juk!

A ví rus hely zet tel kap cso la -
tos vic cek vég re meg ér tet tek
ve lem va la mit a Tó rá ból, amit
so ha nem ér tet tem. Az Örök -
ké va ló ra gasz ko dott ah hoz,
hogy az elsô zsi dó nak szü le -
tett gyer mek ne ve Izsák le -
gyen, ami azt je len ti: ne vet ni
fog. Min dig el cso dál koz tam
azon, va jon min ne vet he tett
Izsák tu laj don kép pen. Rög tön
a szü le té se szét zi lál ta a csa lá -
dot, amely be ér ke zett, és
végsô so ron Hágár és Izmáel

el za va rá sá hoz ve ze tett. Az tán jött a
meg kö tö zé sé nek tra u má ja (ami kor kis
hí ján fel ál doz ta ôt Áb ra hám – a
szerk.). És még az tán idôs ko rá ban el -
árul ta ôt a fia, Já kob, ami kor sze re tett
gyer me két, Ézsaut meg akar ta ál da ni.

Még is min mu la tott olyan re me kül
Izsák eb ben az élet ben? És most hir te -
len meg ér tet tem, hogy a ne ve, ez a szó
nem csak ne ki volt szán va, ha nem az
egész zsi dó nép nek. Itt va gyunk egy
olyan egész ség ügyi vál ság kö ze pén,
amely nél nem volt sú lyo sabb az el múlt
év szá zad ban. És a zsi dók – nem ki zá -
ró lag, de kü lö nös kép pen a zsi dók – se -
gí te nek ne vet ni raj ta. És amin ne vet ni
tu dunk, azt lesz erônk túl él ni. Az nem
tart töb bé fé le lem ben min ket. Szó val
kér lek ben ne te ket, néz zé tek meg és 
os  szá tok meg a Facebookon és min den
kö zös sé gi mé dia csa tor nán az ös  szes
vic cet, ami elé tek ke rül, mert
megerôsítik, el len ál lób bá te szik a szel -
le met.

A ba rá tom, Lionel Rosenfeld rab bi
hét köz nap okon so kat baj ló dik a min-
jánnal (bi zo nyos imá kat csak 10 fel-
nôtt zsi dó em ber je len lét ében le het
mon da ni). Az egyik reg gel ké tez ren
gyûl tek most ös  sze a reg ge li imá ra
Zoomon vagy WhatsAppon vagy va la -
mi ef fé lén. A vál ság a leg na gyobb mé -
re tû minjánt ered mé nyez te, amely va -
la ha is ös  sze gyûlt hét köz nap reg gel a –
per sze vir tu á lis – zsi na gó gá ban. És
úgy kép ze lem, ha son ló kép pen van ez
most min den hol a vi lá gon.

A Vájikra hetiszakasz elsô sza va –
amelyrôl a most ol va sott könyv a ne vét
kap ta – a tó ra te ker csek ben úgy áll,
hogy a leg utol só be tû je, az álef na gyon
ap ró. Így vájikárnak is ol vas ha tó. A
Vájikra azt je len ti: hív ta – már mint az
Örök ké va ló Mó zest –, a vájikár pe dig
azt: tör tént ve le.

Mi a kü lönb ség a hí vás, szó lí tás és
akö zött, hogy va la mi csak úgy meg -
esik? Csak egy álef és az álef né ma be -
tû.

Az, ami tör té nik a vi lág ban, ve lünk,
ál ta lá ban, egyfelôl pusz ta vé let len.
Egyfelôl. En nek a jár vány nak az ese té -
ben egy vírusmutáció fejlôdött ki, vé -
let le nül át ke rült az em ber re, szét ter -
jedt, és most a fél vi lá got meg bé ní tot -
ta.

Ez pusz ta vé let len, de meg hall hat juk
ben ne a halk el hí vást, fel szó lí tást el -
zárt sá gunk ma gá nyá ban, Is ten halk
szó lí tá sát.

Né ha a ne héz idôk a szel le mi emel -
ke dés idôszakának mu tat koz nak. Köz -
ben nem így érez zük, de vis  sza te kint ve
ilyen nek mu tat koz nak. Azt, amit ezek -
ben az idôkben tu dunk ten ni, azt a jó -
tet tet so sem fe lej tik el.

Azt hi szem, ér de mes el gon dol koz ni
ezek ben az idôkben azon, ho gyan hall -
hat nánk meg Is ten min ket szó lí tó halk
hang ját, hogy megerôsítsen min ket, és
mi erôt ad has sunk má sok nak, mert az
Örök ké va ló nem csak Mó zes ta ní tón -
kat hív ta, de szó lít min dig mind an  nyi -
un kat.

Hall juk meg az Ô hang ját, és hall ja
meg Ô is a mi imán kat. Ké rünk, vess
vé get en nek a ször nyû idôszaknak, és
küldj tel jes gyógy ulást né ped és a vi lág
min den be te gé nek. És add meg ne -
künk, hogy vis  sza tér hes sünk az élet be.

Le gye tek jól!

1.
Jó né hány he te a la kos ság egé -

szé nek meg vál to zott az éle te, a na -
pi rit mu sa. Van, aki vi szony lag
kön  nye dén ve szi a be zárt sá got,
eset leg ott hon ról dol go zik, a több -
ség azon ban po ko li ne héz sé ge ken
megy ke resz tül. Egyet len kér dést
tet tem fel olyan em be rek nek, akik
jelentôs ré szét ol va só ink vagy sze -
mé lye sen, vagy hal lo más ból is mer -
nek. Ar ra vol tam kí ván csi, hogy
csak el vett a jár vány, vagy adott is
va la mit. Az aláb bi ak ban ol vas ha -
tók a vá la szok, me lyek na gyon is
em ber kö ze li ek.

Gá bor György val lás tör té nész
Nincs olyan pil la na ta az em ber

éle té nek, amely egy szer re ne ad na és
ne ven ne el va la mit (ha mást nem,
per ce ket, órá kat, na po kat) az
életünkbôl. A tör té ne lem ér tel me,
hogy meg tudd, mi re volt ké pes az
em ber a múlt ban, s ebbôl kö vet kez -
tet hetsz ar ra, hogy amit va la ha meg -
tett a múlt ban, azt ké pes lehetôség
sze rint, po ten ci á li san, bár mi kor
meg ten ni a jövôben is. Ne kem – mi -
ként so kunk nak – most volt al kal -
mam szem be sül ni az zal, ami vel ed -
di gi éle tem so rán még so sem: a tel jes
ma gány ban el töl tött be zárt ság he te i -
vel, hó nap ja i val. Ta pasz ta lat nak jó
volt, mert lá tom, hogy mi re ké pes
(vagy mi re nem ké pes) eb ben a hely -
zet ben az egyik po li ti kai ha ta lom, s
mi re ké pes (vagy nem ké pes) a má -
sik po li ti kai ha ta lom; lá tom, hogy

mi re ké pes az egyik em ber tár sam, s
mi re ké pes a má sik. S meg ta pasz tal -
hat tam, hogy mi re va gyok ké pes én,
s mi re nem. Ös  szes sé gé ben sem mi -
vel sem lá tom sö té tebb nek a vi lá got
és a va ló ság ból fa ka dó lehetôségein-
ket, mint ahogy a jár vány elôtt lát -
tam. Igaz, sem mi vel sem lá tom re -
mény te libb nek az elkövetkezendô
vi lá got an nál, amen  nyi re re mény te -
len nek tûnt már a jár vány elôtti
idôszakban.

Spánn Gá bor új ság író
Mind új ság írói, mind ol va sói ta -

pasz ta la tom sze rint egy kör kér dés re
min dig a leg jobb vá lasz az elsô gon -
do lat (ha van). Ne kem van.

El vett és adott is. El vet te pl. a tra -
gi kus tûz ben le égett, má ra ék szer do -
boz szép sé gû zsi na gó gám ban a hit -
test vé rek kel va ló együtt imád ko zás
örö mét. Köz ben ter mé sze te sen az ér -
té kes infókat ar ról, me lyik hit test vé -
rünk evett a múlt hé ten disz nó to rost
vendéglôben. A leg fá jóbb: el vet te a
peszáchkor va ló együtt lét lé lek ja ví tó
feltöltôdését.

Adott is: hogy mást ne mond jak, a
„get tó lét” ol dá sá ra éj jel-nap pal be -
kap csolt té vém mel kap cso la tos
nézôi szo ká sa i mat is meg vál toz tat ta.
Ami ó ta egyes hír adók ban élô köz ve -
tí tést ad nak az Ope ra tív
Törzsfônökök saj tó tá jé koz ta tó já ról,
so ha töb bet nem kap cso lok át olyan
csa tor ná ra, ahol stand up comedyt
közvetítenek…

Gáljuli

Herzl megint nem té ve dett: idén
mi is az er ké lyen ün ne pel tük jom

háácmáutot

Lord Jonathan Sacks Fo tó: rabbisacks.org

160 éve szü le tett
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