
Ára: 200 FO RINT

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

75. évf. 10. szám 2020. jú ni us 1.
Sziván 9. 5780

Az As si si Szent Fe renc Le á nyai
Kong re gá ció ál tal mû köd te tett Bu -
da pes ti Szent Fe renc Kór ház ud va -
rán a tár sa da lom ös  sze fo gá sát
jelképezô, az egy há zi kór há zak
jár vány ügyi vé de ke zé sét segítô
ado má nyo kat ad tak át.

Masz ko kat, Bé res Csep pe ket és
fertôtlenítôszereket ado má nyo zott
egy há zi kór há zak nak és bent la ká sos
in téz mé nyek nek a Johnson & John-
son, a Bé res Gyógy szer gyár Zrt. és a
Ro mán Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat.
Az ado má nyo kat most is, ahogy a
ve szély hely zet ki hir de té se óta a fel -
aján lá so kat fo lya ma to san, a Nem ze ti
Hu ma ni tá ri us Ko or di ná ci ós Ta nács
(NHKT) ke re té ben együttmûködô
egy há zi ka ri ta tív szer ve ze tek jut tat -
ják el az érin tet tek nek.

Az ese mé nyen az ado má nyo zó
vál la la tok és se gély szer ve ze tek, va -
la mint az egy há zi fenn tar tá sú kór há -
zak képviselôi mel lett részt vett

Herczegh Ani ta, Áder Já nos köz tár -
sa sá gi el nök fe le sé ge és Sol tész
Mik lós, a Mi nisz ter el nök ség egy há -
zi és nem ze ti sé gi kap cso la to kért
felelôs ál lam tit ká ra, a Nem ze ti Hu -
ma ni tá ri us Ko or di ná ci ós Ta nács el -
nö ke is.

Herczegh Ani ta em lé kez te tett,
hogy má jus 12-e az ápo lók vi lág nap -
ja, és ez a nap kü lö nö sen in do kol ja,
hogy kö szö ne tet és há lát mond junk a
be te ge ket gon do zók nak; ne kik szól a
Sán dor-pa lo ta ab la ká ba ki he lye zett
pi ros szív is.

Sol tész Mik lós hang sú lyoz ta, hogy
na gyon fon tos az egy há zi fenn tar tá sú
kór há zak tá mo ga tá sa is, hi szen most
azok ban és a bent la ká sos szo ci á lis in -
téz mé nyek ben na gyon in ten zív fel -
adat el lá tás va ló sul meg, és sok kal na -
gyobb te her és felelôsség há rul rá juk.
Az NHKT dön té se alap ján ezért a
masz ko kat ez út tal négy bu da pes ti
egy há zi kór ház (Bu da pes ti Szent Fe -

Ha tá ron in nen és túl, együtt volt a ma gyar neo ló gia:
há lá san kö szön jük Verô To mi nak és Bán Lin dá nak, a
Verô há zas pár nak, Nóg rá di Gergô fôkántornak, aki
az egész Kár pát-me den cé nek, Ame ri ka, Iz ra el ma -
gyar, neo lóg zsi dó i nak éne kelt úgy, ahogy csak ô tud,
és min den ki nek, aki ott volt.

Aki be je lent ke zett Zoomon, kö vet te az élô köz ve tí tést a
Facebookon, aki be szélt, éne kelt, imád ko zott. Úgy vol -
tunk együtt, ahogy még so sem, ép pen most, ami kor a leg -
na gyobb szük sé günk volt er re: egy nép, egy szív. Ma gyar
zsi dó nak len ni, ki de rült, nem mú lik el, hi á ba év ti ze dek,
nem ze dé kek, föld ré szek. Nincs tá vol ság, és a ne héz idôk-
ben mind egy más ra ta lá lunk, hogy di csér jük a Se re gek
Urát.

Kö szön jük, ma gyar zsi dó ság, kö szön jük neo ló gia, kö -
szön jük, Verô To mi fôrabbi úr, kö szön jük, Lin da, kö -
szön jük, Gergô, kö szön jük, Kökényesi Gá bor, Lantai
Dá vid, hogy ilyen ma gas minôségben ôrizhetjük ezt meg.

Az év ez red leg na gyobb kö zös imád ko zá sát, 800 em -
bert, aho gyan kö zö sen di csé rik az Urat, éne kel nek hé be -
rül és szól nak ma gya rul Ko má rom tól Sze ge dig és Sza -
bad ká ig, Jeruzsálemtôl Phi la delp hi á ig, Ko lozs vár tól Be -
reg szá szig.

Kö szön jük szé pen Nek tek, együtt ma ra dunk, ta lál ko -
zunk, nem en ged jük el egy más ke zét a ví rus után sem.

Jó he tet, ma gyar neo ló gia!
Zsi dó nak len ni jó!

Egy év szá za da Sanremóban
Sanremo, ez a szép olasz ten ger par ti üdülôvároska mint a dal fesz ti vá lok, au tó-

és vi tor lás ver se nyek szín he lye ismerôs a hí rek ol va sói, nézôi szá má ra. Pe dig szá -
munk ra kü lö nö sen ér de kes tör té nel mi ne ve ze tes sé ge is van. 1920 áp ri li sá ban az
olasz or szá gi Sanremóban volt a Szö vet sé ges Legfelsôbb Ta nács – amely ben a há -
bo rút nyert an tant ha tal mak és Ja pán fog lal tak he lyet – nem zet kö zi ülé se. Kon fe -
ren ci á juk té má ja a há bo rút vesz tett Tö rök or szág bir to ka i nak fel osz tá sa volt, ame -
lyek na gyobb ré szét Ang lia és Fran cia or szág kap ta ún. man dá tu mok for má já ban.

A ta nács ko zás elôkészítésében sok cél és szem pont ke resz tez te egy mást. A két
nagy ha ta lom egy aránt mi nél na gyobb be fo lyá si öve ze tet akart meg sze rez ni, kü lö -
nös te kin tet tel a nem rég fel fe de zett fon tos nyers anyag for rás ra, az olaj ra. A te rü -
let több sé gi la kói, az ara bok önál ló ál la mot re mél tek az an go lok mel let ti elsô vi -
lág há bo rús fel ke lé sük ju tal ma ként. És meg je lent újabb igény, egy olyan cso port,
amely nem ren del ke zett sem ál lam mal, sem önál ló had se reg gel, és csak tör pe ki -
sebb ség volt az ál ta luk kért te rü le ten: a ci o nis ták kép vi sel te zsi dó ság.

Hogy tud ták ér vé nye sí te ni ér de ke i ket az egyes fe lek? Leg jobb hely zet ben a
gyôztes or szá gok vol tak, Tö rök or szág te rü le té nek há rom ne gyed ét igé nyel ték.
Ang lia az ál ta la lét re ho zott Irakot és Pa lesz ti nát (amely a mai Jor dá ni át is ma gá -
ban fog lal ta) kér te – és kapta... Fran cia or szág Szí ri át igé nyel te né mi tö rök or szág -
ré szek kel, nagy ré sze az övé is lett, mi u tán le ver te a la kos ság fel ke lé sét. Bo nyo -
lul tabb volt az ara bok hely ze te, ne kik ugyan is egy nagy bi ro dal mat ígér tek, a kö -
zép kor ban lé te zett ka li fá tus min tá já ra. Hus  sze in ki rály, a si va ta gi törzsfô és fia,
Fej szál emír en nek let tek vol na ural ko dói Da masz kusz, il let ve Bag dad fôvárossal.

Vé gül a zsi dó szer ve ze tek nek is vol tak igé nye ik Pa lesz tin ára mint az 1917 no -
vem be ré ben a Balfour-deklaráció ál tal ígért „zsi dó nem ze ti ott hon ra” és az an gol
had se reg ben har co ló Zsi dó Lé gió ér de mei el is me ré se kép pen. Ér de kes em lí te ni,
hogy ek ko ri ban (saj nos rö vid ide ig) az arab ve ze tés haj lan dó volt a ter ve zett nagy
arab ál lam mel lett egy kis zsi dó ál la mot el is mer ni. Hus  sze in ki rály ezt ír ta a zsi -
dó be ván dor lás ról: „Min den különbözôség el le né re ez az or szág ere de ti fi ai szá -
má ra szent és sze re tett ha za.” Fia, Fej szál emír 1919. ja nu ár 3-án mint a pá ri zsi
bé ke kon fe ren cia arab kül dött sé gé nek vezetôje és Chájim Weizmann, a Ci o nis ta
Vi lág szö vet ség meg bí zott ja egyez ményt ír tak alá Akabában, amely jó vá hagy ta a
Balfour-nyilatkozatot és el is mer te Pa lesz ti nát mint kü lön zsi dó te rü le ti egy sé get,
amel  lyel a leendô arab ál lam dip lo má ci ai kap cso la tot fog lé te sí te ni. Ezek az el vek
ér vé nye sül tek is a
Sanremóban 1920. áp ri -
lis 25-én ki bo csá tott ha -
tá ro zat ban, amely lé nye -
gé ben tar tal maz za a
Balfour-nyilatkozatot,
és vég re haj tá sá ra Ang li -
át ké ri fel a man dá tum -
ként rá bí zott Pa lesz ti ná -
ban. Ez meg je lent az au -
gusz tus ban Sèvres-ben a
tö rö kök kel alá írt bé ké -
ben, sôt két év vel ké-
sôbb az azt helyesbítô
lausanne-i szerzôdésben
is. Te hát a zsi dó ság ad -
di gi re mény sé gét hi va -
ta los nem zet kö zi egyez mé nyek do ku men tál ták, Netanjahu mi nisz ter el nök sza vai
sze rint „el is mer ték a zsi dó nép ön ren del ke zé si jo gát”.

Mi volt a hely zet a lét re ho zan dó zsi dó ál lam te rü le tén? Saj nos az arab nem ze ti
moz ga lom ha tá sá ra a he lyi arab la kos ság egy ré sze – amely csa ló dott volt a füg -
get len bi ro da lom he lyett an gol vagy fran cia függôségû ki sebb or szá gok ki ala kí tá -
sá ért – a mind ös  sze 80.000 fôs zsi dó ki sebb ség el len for dult. Meg fe led kez tek az
elôzô év ben még han goz ta tott „fa ji ro kon ság ról és ôsi kötelékrôl”. 1920
peszáchján Je ru zsá lem ben vé res za var gá so kat ren dez tek, ame lyek el len a brit ka -
to na ság nem lé pett fel kellô erél  lyel. Ami kor Zsabotinszki a Zsi dó Lé gió tag ja i -
val meg pró bál ta vé de ni a zsi dó la ko so kat, 15 évi kény szer mun ká ra ítél ték!

Ádár 11-én az észa ki Tel Cháj te le pü lést is meg tá mad ták, itt esett el Joszéf
Trumpeldor, aki az orosz had se reg tisztjébôl lett a ci o nis ta moz ga lom hôse. A
következô évek ben is foly ta tód tak a pog ro mok, 1921. má jus 1-jén Jaffában a fel -
vo nu ló zsi dó mun ká so kat tá mad ták meg, meg gyil kol va Joszéf Brennert, a pa lesz -
ti nai új zsi dó iro da lom és új ság írás ve zér alak ját. Ezek a fej le mé nyek köz re ját szot -
tak ab ban, hogy 1922-ben a pa lesz ti nai brit man dá tum na gyobb, ke le ti részébôl
meg ala kí tot ták a Transzjordániai Emi rá tust, a mai Jor dán Ki rály ság elôdjét. A
Nép szö vet ség 1922. jú li us 24-én 55 tag ál lam ál tal alá írt nyi lat ko za tá ban el is mer -
te a zsi dó nép Pa lesz ti ná val va ló tör té nel mi kap cso la tán ala pu ló jo gát nem ze ti ott -
ho na új já épí té sé re.

És a be ván dor lók szá zez re i nek jó vol tá ból ne gyed szá zad múl va meg szü le tett Iz -
ra el Ál la ma!

Ró bert Pé ter

Fel avat ták azt az új em lék mû vet
Rot ter dam ban, amely az ausch -
witzi kon cent rá ci ós tá bor fel sza -
ba dí tá sá nak 75. év for du ló ja al kal -
má ból a hol land holokausztál-
dozatok elôtt tisz te leg. Az al ko tás
104 ezer fény ki bo csá tó kôbôl áll,
ame lyet a vá rost átszelô Maas
folyó part ján he lyez tek el – köz li
az MTI.

Daan Roosegaarde, az em lék mû
al ko tó ja el mond ta, hogy Levenslicht
(Az élet fé nye) cí mû mû vé nek öt le tét
ab ból a zsi dó szo kás ból me rí tet te,
hogy a ha lot tak sír ján vagy a sír mel -
lett egy kö vet he lyez nek el.

Az em lék mû min den kö ve egy
holokausztáldozatot jel ké pez, és ult -
ra vi o la fény ben vi lá gít.

Gerdi Verbeet, a má jus 4-re és 5-
re ter ve zett hol lan di ai or szá gos meg -
em lé ke zé sek fôszervezôje ki emel te,
hogy az em lék mû vel min den olyan
hol land pol gár elôtt tisz te leg ni akar -
tak, akit el hur col tak ott ho ná ból, de -
por tál tak és meg gyil kol tak a ná cik.

Ado má nyok az egy há zi
fenn tar tá sú kór há zak nak

az ápo lók vi lág nap ján

Nyolcszázan imád koz tunk együtt

Náci napló 
került méltó helyre

Új otthonra talált a hírhedt
náci ideológusnak, Alfred Rosen-
bergnek rég elveszettnek hitt, 425
kézzel írt oldalból álló naplója. A
dokumentum Washingtonban, az
Amerikai Holokauszt Emlék-
múzeumban tekinthetô meg. (A
naplóból a múzeum honlapján
láthatók beszkennelt oldalak.)

Az, hogy létezik a könyv, régóta
ismeretes volt. Már a nürnbergi
perben is bizonyítékul használták –
többek között ez vezetett Rosen-

berg elítéléséhez és kivégzéséhez.
A tárgyalás végén az ügyész,
Robert Kempner az USA-ba vitte az
oldalakat, ám a napló valamikor az
1990-es években eltûnt, épp mielôtt
kiállíthatták volna a holokauszt-
múzeumban. A napló késôbb
Herbert Richardsonnál, Kempner
titkáránál bukkant fel.

Egy kiterjedt vizsgálat csúcspont-
ját jelentette, hogy megtalálták – a
vizsgálatot az amerikai bevándor-
lási és vámhivatal végezte,
melynek feladatai közé tartozik az
elveszett vagy ellopott kulturális
javak felkutatása. A naplót hivat-
alosan is átadták a múzeumnak.

Sara Bloomfield múzeumigaz-
gató reméli, a dokumentum hoz-
zájárul, hogy megértsük a náci
eszmék erejét és természetét, és
persze katasztrofális következ-
ményeit. A múzeum egyik kutatója
ugyan-akkor elmondta, senki ne
várjon megrázó kinyilatkoztatá-
sokat, mert a dokumentum egy sok-
sok darabból álló hatalmas kirakós,
amit még össze kell rakni.
(Forrás: HuffPost)

könyvesblog

renc Kór ház, Bethesda Gyer mek kór -
ház, Bu dai Irgalmasrendi Kór ház és
Mazsihisz Sze re tet kór ház – melyet
Heisler András, a Mazsihisz elnöke
képviselt), az immunerôsítô csep pe -
ket és fertôtlenítôszereket pe dig bent -
la ká sos in téz mé nyek kap ják or szág -
szer te; az ado má nyok el jut ta tá sá ban
a ka ri ta tív szer ve ze tek se gí te nek.

Bé res Jó zsef, a Bé res Gyógy szer -
gyár Zrt. el nö ke 5000 üveg Bé res
Csep pet aján lott fel az el lá tot tak és
ápo lók im mun rend szer ének erôsí-
tése ér de ké ben. Var ga Be á ta, a
Johnson & Johnson kor mány za ti
kap cso la to kért felelôs igaz ga tó ja em -
lé kez te tett ar ra, hogy a cég cso port a
ko ro na ví rus-jár vány ide jén az el múlt
he tek ben 21 mil lió fo rint ér té kû
gyógy szert és hi gi é ni ai ter mé ke ket
ado má nyo zott. Ez út tal 3000 dup la
ré te gû, fertôtleníthetô or vo si vá szon -
ból ké szült száj masz kot ad tak át.

Toldy-Schedel Emil, a Szent Fe -
renc Kór ház fôigazgatója az ado má -
nyo kat meg kö szön ve el mond ta:
olyan se gít ség ér ke zett, ami re kü lö -
nö sen nagy szük ség van a meg-
növekedett fel adat el lá tás mi att. A
fôigazgató meg em lí tet te, hogy a ha -
zai egy há zi fenn tar tá sú kór há zak kö -
zös sé ge úgy dön tött, kö zös ápo ló -
kép zést in dít.

Koz ma Im re, a Bu dai Irgalmas-
rendi Kór há zat fenn tar tó Be teg ápo ló
Irgalmasrend ma gyar or szá gi de le gá -
tu sa és a Ma gyar Mál tai Sze re tet -
szol gá lat el nö ke a felelôsség fon tos -
sá gát emel te ki: a mai ado má nyo zók
kö zös sé get vál lal nak a felelôsség-
ben, ahogy az ado mány ban részesülô
in téz mé nyek is a felelôsségvállalás
alap ján jöt tek lét re.

Az ese mény vé gén a Ka to li kus
Karitász igaz ga tó ja, Écsy Gá bor to -
váb bi ado má nyo kat adott át a kór -
ház nak 750.000 fo rint ér ték ben. 140
li ter felületfertôtlenítô, 50 li ter al ko -
ho los kézfertôtlenítô, 1000 da rab
maszk, 1000 da rab gu mi kesz tyû
mel lett el lá tást segítô élel mi sze re ket
is ado má nyo zott a szer ve zet sa ját
for rás ból a kór ház nak.

A Karitász a ví rus meg je le né se óta
rend sze re sen tá mo gat bent la ká sos
szo ci á lis in téz mé nye ket, kór há za kat,
több al ka lom mal szál lí tott már a be -
te gek és a dol go zók el lá tá sát segítô
esz kö zö ket, vi ta mi no kat a Szent Fe -
renc Kór ház nak is.
(For rás: Ka to li kus Karitász)

Ma gyar Ku rír

Száz ezer ap ró kék kô vi lá gít
Hol lan dia új em lék mû vé ben

Nem ün ne pel het jük a fel sza ba du lás
75. év for du ló ját anél kül, hogy fel -
idéz nénk azok em lé két, akik nem ér -
ték meg a fel sza ba du lást – hang sú -
lyoz ta Verbeet.

A kö ve ket, ame lyek a sö tét ben fé -
nye sen pul zál nak, ja nu ár 22. és feb -
ru ár 2. kö zött or szág szer te ki ál lít ot-
ták. A vi lág vezetôi és a holokauszt-
túlélôk ja nu ár 27-én em lé kez nek
meg Ausch witz ban a ha lál tá bor fel -
sza ba du lá sá nak 75. év for du ló já ról.

Travelo
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2020. má jus 4-én el ment kö zü lünk
Alt (szül. Hirschler) Bor bá la
(1922–2020), Bo ri né ni 97 éves ko -
rá ban. Nagy ûrt ha gyott ma ga után.
2013-ban is mer tem meg ôt, az Új
Élet ben köz zé tett fel hí vás ra re a gált.
Szü le tett csepregiként je lent ke zett
az El fe le dett sop ro ni ak ki ál lí tás ra,
csa lád já nak tra gi kus tör té ne té vel.
Em lék szem ked ves hang já ra, amint
90 éve sen lel ke sen iga zol ta, hogy ô
is Sop ron vár me gye szü löt te. Az tán
fel utaz tam Bu da pest re, és sze mé lye -
sen is ta lál koz tunk a la ká sán.

A gyer mek ko ri bol dog évek
Min den al ka lom mal, ha szó ba ke -

rült Csepreg, hon vág  gyal me sélt a
vendéglôjükrôl, a ro ko nok ról, ba rá -
tok ról, bol dog gyer mek ko ri
emlékeirôl.

Édes ap ja, Hirschler Jó zsef
(Csepreg, 1884 – Ausch witz, Len -
gyel or szág, 1944) ve zet te a nagy pa -
pa, Hirschler Sa la mon vendéglôjét.
1920-ban fe le sé gül vet te Fe hér vá ri
Sa rol tát (Szom bat hely, 1888 –
Ausch witz, Len gyel or szág, 1944),
Fe hér vá ri Adolf és Hirschler Ele o -
nó ra lá nyát. Há rom gyer me kük szü -
le tett: Sán dor (aki egy hó na pos ko -
rá ban meg halt), Bor bá la
1922-ben és Ju dit 1929-
ben.

Há zuk, vendéglôjük a
köz ség há zá val és a Szt. Mi k-
lós-temp lom mal szem ben
állt, míg a zsi na gó ga a
temp lom mö göt ti Fe hér
(ma Jó kai) ut cá ban mû kö -
dött. Bor bá la vis  sza em lé -
ke zé sei sze rint há zuk
elôtt, a „Pro me ná don”
tar tot ták az or szá gos vá -
sá ro kat és a he ti pi a cot.
Az or szá gos vá sá rok a
gyer me kek szá má ra nagy-
nagy ün ne pet je len tet tek,
te le áru sok kal, gyö nyö rû hol mik kal,
tö rök mé zes sel.

A csepregi get tó
1939-ben, a má so dik zsi dó tör -

vény meg je le né se után nyi las fi a ta -
lok be ver ték Hirschler Jó zsef
vendéglôje aj ta já nak üve gét. A
csendôrség meg ta lál ta ugyan a tet te -
se ket, még sem von ták ôket
felelôsségre. 1940-ben a zsi dó tu laj -
do no sok kény te le nek vol tak
szôlôjüket és egyéb föld je i ket, majd
a vendéglôjüket is át en ged ni a köz -
ség nek, mely nek elöl já ró sá ga új tu -
laj do no so kat vagy bérlôket je lölt ki.
Hirschler Jó zsef – hogy csa lád ját to -
vább ra is el tud ja lát ni – nap szá mos
lett.

A csepregi zsi dó csa lá do kat
1944. áp ri lis 28-án ös  sze ír ták,
majd má jus 12-ig a Fe hér ut cai
get tó ba gyûj töt ték, a já rás töb bi
településérôl oda hur colt sors tár -
sa ik kal együtt. Hirschleréknek egy
szo bán kel lett meg osz toz ni uk egy
mes ter há zi és egy csé ri csa lád dal:
ös  sze sen ti zen hét sze mély volt be -
zsú fol va a he lyi ség be. In nen Bor bá -
la a Já rá si Adó hi va tal vezetôjéhez,
Laurits Kár oly hoz járt ki délelôt-
tönként há zi mun kát vé gez ni, aki nek
zsi dó fe le sé gét szin tén a get tó ba
hur col ták. (Kár oly ke resz tény val lá -
sú volt, Bor bá lán ke resz tül tu dott
üze ne te ket vál ta ni fe le sé gé vel.)

A já rá si fôszolgabíró, Far kas Ká-
r oly édes any ja szin tén igye ke zett
min den dél után ra mun kát ta lál ni az
if jú varrónônek, hogy Bor bá lá nak
mi nél ke ve sebb idôt kell jen a get tó -
ban töl te nie. (Bor bá la egy szer em -
lí tet te, hogy a csepregi csa lá dok -
nak ôvele var rat ták meg a sár ga
csil la go kat. Na gyon utál ta ezt csi -
nál ni.) Jú ni us kö ze pén el ren del ték a
get tók ban levô iz ra e li ták el szál lí tá -
sát a Sop ron ban ki ala kí tott
gyûjtôtáborba. In nen de por tál ták
ôket 1944. jú li us 5-én Ausch witz ba.

Ausch witz, Bré ma, Bergen-
Belsen

Meg ér ke zé sük után Jó zse fet és
Sa rol tát azon nal a gáz kam rá ba te rel -

ték. Ju dit ek kor még nem töl töt te be
a 16. élet év ét, így a sze lek ci ót
követôen az SS-ek ôt is a ha lál ba
küld ték. Bor bá la hi á ba mond ta
hú gá nak, hogy mond ja azt, ô már
el múlt 16 éves, és ak kor együtt
ma rad nak, saj nos er re a ke gyes
ha zug ság ra or to dox zsi dó szel lem -
ben ne velt hú ga nem volt haj lan -
dó.

Bor bá lát né hány hét tel késôbb
Ausch witz ból a né met or szá gi
Bré má ba szál lí tot ták, ahol a rom -
el ta ka rí tás ban vett részt. Járt dol -
goz ni ce ment gyár ba, épí té si ele me -
ket zsa lu zott, majd egy építôbrigád-
ba ke rül ve há za kat épí tett a kö ze li
fa lu ban. 1945 már ci u sá ban a fog -
lyo kat a lá ger ben is mét ös  sze gyûj -
töt ték, ez út tal nyi tott va go nok ba
rak ták: olya nok ba, ame lyek ben kö -
vet, ba zal tot, fát szok tak szál lí ta ni.
A több na pig tar tó út s a ret te ne te -
sen hi deg éj sza kák után Bergen-
Belsenbe ér kez tek, itt ér te Bor bá lát
késôbb a fel sza ba du lás. Ek kor ra
ál la po ta már oly an  nyi ra le gyen -
gült, hogy a ka pott ételt nem tud -
ta el fo gyasz ta ni.

A kór ház zá át ala kí tott ka to nai lak -
ta nyá ban ápol ták egy ide ig, ahon nan
a Svéd Vö rös ke reszt se gít sé gé vel

Lü bec ken és Malmôn át a Loka
Brunn-i üdülôbe ke rült gyógy ke ze -
lés re. Itt még so ká ig vár ta a hoz zá -
tar to zó i ról szó ló jó hí re ket, ám hi á -
ba: köz vet len csa lád tag jai kö zül
sen ki sem je lent ke zett. El ve szí tet te
édes ap ját, édes any ját, kis hú gát, és
éle te if jú ko ri sze rel mét, Cziffer
Ká rolyt (1920–1943).

Új ra kez dés Ma gyar or szá -
gon

1946 ja nu ár já ban Bor bá la var-
rónôként kez dett el dol goz ni
Lotorpban, egy ru ha gyár ban. Pár év
múl va azon ban úgy dön tött, visz -
 sza köl tö zik Ma gyar or szág ra. Re -
mél te, hogy a szülôi ház ban nyu ga -
lom ra ta lál, de ál mai ha ma ro san
szer te fosz lot tak. Mi vel sem ott ho na,
sem anya gi lehetôsége nem volt
(Svéd or szág ból nem hoz ha tott ki
pénzt ma gá val), egyet len ki út nak a
férj hez me nést ta lál ta. Így kö tött há -
zas sá got Reiner La jos sal, akit még
mun ka szol gá la tos ként is mert meg
Csepregen. Ha bár nagy fáj da lom -
mal me sélt a má so dik vi lág há bo -
rú ban át élt szenvedéseirôl, meg -
aláz ta tá sa i ról, még is su gár zott
belôle az él ni aka rás, az élet sze re -
te te.

Em lé ke im Ró la
Ku ta tó na po kon, ami kor Bu da -

pest re utaz tam, több nyi re meg lá to -
gat tam a nap vé gén. Tud ta, hogy
az nap ke vés idôm volt ét kez ni, me -
leg étel lel várt. Mint ha édes anyám
lett vol na. Csa lád já nak tör té ne tén
túl szá mos ko ra be li, unikális do ku -
men tum mal, csa lá di tár gyak kal
gaz da gí tot ta az El fe le dett sop ro ni -
ak ki ál lí tás anya gát. Hi te les TA NÚ
volt, a má so dik vi lág há bo rú em -
ber te len ese mé nye i nek szem ta nú -
ja és elszenvedôje. De még is su -
gár zott belôle a sze re tet, a ked -
ves ség, az em ber ség. Az élet nagy
aján dé ka, hogy meg is mer het tem.
So ha nem fe lej tem. Le gyen ál dott
az em lé ke!

Dr. Tárkányi Sán dor épí tész,
az El fe le dett sop ro ni ak ki ál lí tás

ku rá to ra

Zsi dó sír kö vek ke rül tek
a prá gai út bur ko lat ba

A mos ta ni nagy sza bá sú út fel újí tás kez de tén Prá ga köz pont já ban több
tu cat olyan bur ko ló kö vet ta lál tak, ame lye ket zsi dó sírkövekbôl fa rag tak.
A le gen dás Ven cel térrôl elôkerült koc ka kö vek bi zo nyít ják azt, amit ko -
ráb ban men de mon dá nak tar tot tak: be iga zo ló dott, hogy a kom mu nis ta
rend szer ide jén út épí tés cél já ból fosz to gat tak zsi na gó gá kat és zsi dó
temetôket.

Chaim Kocí rab bi, a prá gai rabbinátus fôtisztviselôje ott volt, ami kor a
mun ká sok olyan koc ka kö ve ket emel tek ki a bur ko lat ból, ame lye ken hé ber
írás, Dá vid-csil la gos dí szí tés vagy egy el hunyt ha lá lá nak idôpontja volt ol vas -
ha tó. Más kövekrôl eze ket lát -
ha tó an csi szo lás sal tá vo lí tot -
ták el.

A zsi dó vezetôk üd vö zöl ték
a le le te ket, mert azok bi zo nyí -
tot ták a rég óta keringô fel té te -
le zést, hogy a több mint négy
év ti ze des kom mu nis ta re zsim
ide jén zsi dó sír kö ve ket is
hasz nál tak a Ven cel tér bur ko -
lá sá hoz, ami kor azt gya lo gos
öve zet té ala kí tot ták át az 1980-as évek ben. Mi ha il Gor ba csov 1987-ben tett
itt sé tát.

A kér dést a nyil vá nos ság elôtt elôször Leo Pavlat, a prá gai zsi dó mú ze um
igaz ga tó ja ve tet te föl, aki em lé kez te tett ar ra, hogy ko ráb ban már ta lál tak két
ha son ló koc ka kö vet. A vá ro si ta nács en ge délyt adott, hogy a zsi dó kö zös ség
képviselôi je len le gye nek a hely szí nen a mos ta ni fel újí tás meg kez dé sé nél.

„Gyôzelemnek érez zük ezt, mert ki de rült, hogy nem csu pán men de mon da
az egész. Ki de rült az igaz ság” – nyi lat koz ta Kocí, aki ott volt a fel tá rás ide -
jén. „Szo mo rú tör té nel mi tén  nyel ál lunk szem ben. Olya nok sír kö ve it lát tuk,
aki ket akár száz év vel ezelôtt te met het tek el.”

A ha lot tak ne ve it nem si ke rül het meg ál la pí ta ni, mi vel a sír kö ve ket ös  sze -
tör ték. Az egyi ken 1877 áll a ha lá lo zás dá tu ma ként, a leg újabb az 1970-es
évekbôl szár ma zik.

Úgy tû nik, hogy a kö vek különbözô temetôkbôl szár maz nak. A Zizkov ke -
rü le ti ré gi temetôt meg szent ség te le ní tet ték, ami kor he lyén köz par kot ala kí tot -
tak ki, majd ha tal mas té vé tor nyot emel tek.

Cseh szlo vá ki á ban 1948 után a zsi na gó gák és temetôk enyé szet nek in dul -
tak, mert a kom mu nis ta re zsim erôsen val lás el le nes volt, és kü lö nö sen el len -
sé ges volt a judaizmussal szem ben.

Frantisek Bá nyai, a prá gai zsi dó kö zös ség el nö ke fel há bo ro dá sát fe jez te
ki. „A je len le gi Cseh Köz tár sa ság te rü le tén több zsi na gó ga pusz tult el a kom -
mu nis ta rend szer ide jén, mint a ná ci meg szál lás alatt. Az antijudaizmus a hi -
va ta los po li ti ka ré sze volt. A zsi dó kép vi se le tek a titkosrendôrség ellenôrzése
alatt áll tak. Zsi dó nak len ni sem mi kép pen sem volt elônyös – de ugyan ez állt
a ke resz tény hi tû ek re is” – mond ta Bá nyai.

Hat van éve, 1960. má jus 11-én
ra bol ta el és vit te il le gá li san Ar gen -
tí ná ból Iz ra el be a zsi dó ál lam tit -
kos szol gá la ta Adolf Eichmannt, aki
a ná ci Har ma dik Bi ro da lom „fô hó -
hé ra ként” irá nyí tot ta az eu ró pai
zsi dó ság meg sem mi sí té sét, a ma -
gyar zsi dó ság de por tá lá sát. Eich-
mann 1906. már ci us 19-én
Solingenben szü le tett, de az auszt ri -
ai Linz ben nôtt fel.

Az oszt rák ná ci párt ba és az SS-be
1932-ben lé pett be. 1933-ban, auszt ri -
ai mun ká já nak el vesz té se után vis  sza -
tért Né met or szág ba, ahol rö vid ide ig a
dachaui kon cent rá ci ós tá bor ôrségé-
ben szol gált. 1934-tôl a ná ci tit kos -
szol gá lat, az SD „zsi dó ügyi szakértô-
je” lett, s meg ta nult hé be rül. Gyor san
emel ke dett a ná ci hi e rar chi á ban,
1937-ben ô vizs gál ta a zsi dók tö me -
ges ki ván dor lá sá nak esé lyét Pa lesz ti -
ná ba.

Az 1938-as Ansch luss, Auszt ria be -
ke be le zé se után ô „tisz tí tot ta meg”
Bé cset a zsi dók tól, 1939-ben már az
SD zsi dó ügyi rész le gé nek pa rancs no -
ka volt. Az alapvetô dön té sek meg ho -
za ta lá ban nem vett részt, de azok vég -
re haj tá sá ban lel ke sen és pre cí zen vál -
lalt sze re pet.

A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se
után a len gyel zsi dók (és ci gá nyok)
get tó ba zsú fo lá sa és de por tá lá sa lett
a fel ada ta, Nyu gat-Eu ró pa le ro ha -
ná sát követôen ha té ko nyan szer vez -
te az ot ta ni zsi dó ság jog fosz tá sát,
ki rab lá sát és de por tá lá sát.

A zsi dó kér dés „végsô meg ol dá sá -
ról” döntô, az az a nép ir tást a hi va ta los
po li ti ka rang já ra emelô 1942. ja nu ár
20-i wannseei ta nács ko zá son ô ve zet -
te a jegyzôkönyvet. Ettôl kezd ve
Berlinbôl irá nyí tot ta a le igá zott or szá -
gok ban meg ma radt zsi dó ság azo no sí -
tá sát, ös  sze gyûj té sét és megsemmisítô
tá bo rok ba szál lí tá sát. Ma gyar or szág
1944. már ci us 19-i né met meg szál lá sa
után Bu da pest re uta zott, irá nyí tá sá val,
a ma gyar csendôrség köz re mû kö dé sé -

Hatvan éve rabolta el Adolf Eichmannt
az izraeli titkosszolgálat

vel 437 ezer zsi dót de por tál tak, kö zü -
lük a becs lé sek sze rint 360-390 ez ret
meg öl tek. A nyi las ha ta lom át vé tel
után ô ja va sol ta a gya lo gos ha lál me -
ne tek in dí tá sát Bécs fe lé. A szov jet
csa pa tok elôl Auszt ri á ba me ne kült. A
há bo rú vé gén ame ri kai fog ság ba ke -
rült, de Otto Eckmann név re szó ló ha -
mis pa pí rok kal si ke rült el ke rül nie a
leleplezôdést, és 1946-ban meg szö -
kött.

Éve kig egy né met fa lucs ká ban buj -
kált, majd 1950-ben Ricardo Klement
ál né ven föld alat ti ná ci szer ve ze tek és
egy oszt rák fôpap se gít sé gé vel, vö rös -
ke resz tes út le vél lel Ar gen tí ná ba me -
ne kült, aho vá kö vet te csa lád ja is.
Eichmann, az az most már Klement
Bu e nos Ai res kör nyé kén vég zett al -
kal mi mun ká ból élt, volt tech ni kus és
nyúltenyésztô, vé gül a Daimler-Benz
gyá rá ban lett mûvezetô. 1956 vé gén
több hó na pig be szélt a hol land kol la -
bo ráns Willem Sassennek a zsi dó
nép ir tás ban ját szott szerepérôl, az in -
ter júk egy ré sze meg is je lent az ame -
ri kai Life ma ga zin ban. (2006-ban
nyil vá nos ság ra ke rült tit kos ira tok
sze rint Eichmann hollétérôl tu dott az
ame ri kai és a nyu gat né met tit kos szol -
gá lat is, de mi vel in for má ci ók kal ren -
del ke zett a volt ná cik kal fenn tar tott

kap cso la ta ik ról, nem tet tek el fo gá sa
ér de ké ben sem mit.)

A nácivadász Si mon Wiesenthal
1953-ban ér te sült ar ról, hogy
Eichmannt Bu e nos Ai res ben lát ták.
1956-ban ezt egy Ar gen tí ná ba
emig rált né met zsi dó is
megerôsítette.

Az iz ra e li tit kos szol gá lat, a Moszad
1960-ban küld te ügy nö ke it Bu e nos
Ai res be, akik fel is mer ték Eichmann
fe le sé gét, majd lesbôl ké szült fo tók s
egy há zas sá gi év for du lós vi rág cso kor
nyo mán ôt is azo no sí tot ták. Mi vel Ar -
gen tí na rend re meg ta gad ta a ná ci bû -
nö sök ki ada tá sát, David Ben Gurion
iz ra e li kormányfô úgy dön tött,
Eichmannt el kell fog ni és Iz ra el be
kell szál lí ta ni. A nyolcfôs kom man dó
he te kig ta nul má nyoz ta cél pont ja na pi -
rend jét, szo ká sa it, majd ki dol goz ták
ter vü ket és meg tet ték az elôkészü-
leteket. 1960. má jus 11-én egyi kük a
há za kö ze lé ben meg szó lí tot ta a busz -
 szal hazaérkezô Eichmannt, aki gya -
nút fo gott és me ne kül ni pró bált, de le -
bir kóz ták és egy au tó ba tusz kol ták.
Ki lenc na pig egy biz ton sá gos ház ban
val lat ták, megerôsítették sze mély azo -
nos sá gát, és meg pró bál tak in for má ci -
ót sze rez ni tôle az ausch witzi ha lál tá -
bor or vo sa, Josef Mengele hollétérôl.
Az el ká bí tott Eichmannt má jus 20-án
légikísérônek öl töz tet ve az El Al gé -
pén Iz ra el be csem pész ték. A vi lág -
szen zá ci ó nak szá mí tó hírt Ben Gurion
má jus 22-én je len tet te be a Kneszet-
ben. Ar gen tí ná ban an ti sze mi ta tün te -
té sek rob ban tak ki, a Bu e nos Aires-i
kor mány az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná -
csa elé ci tál ta Iz ra elt, amely késôbb
el is mer te, hogy meg sér tet ték Ar gen tí -
na szu ve re ni tá sát.

A holokauszt egyik fô felelôsét a
dip lo má ci ai vi har el csi tul ta után,
1961. áp ri lis 11-én ál lí tot ták bí ró -
ság elé. A vi lá gon elôször te le ví zió
ál tal is köz ve tí tett, igen ala pos el já -
rás so rán nem csak Eichmannt
akar ták el ítél ni, ha nem fel kí ván ták
tár ni a nép ir tó ná ci po li ti ka ide o ló -
gi ai alap ja it, me cha niz mu sát.

A bí ró ság Eichmannt de cem ber 15-
én mind a 15 vád pont ban, így a zsi dó
nép és az em be ri es ség el le ni, to váb bá
há bo rús bû nök ben és há bo rús bû nös
szer ve ze tek tag sá gá ban is bû nös nek
ta lál ta, és ha lál ra ítél te. Egy ben azt is
ki mond ták: vé de ke zé sé vel szem ben
nem pusz tán pa ran csot tel je sí tett, ha -
nem tel jes szí vé vel hitt a ná ci ügy ben.
Az íté le tet má sod fo kon 1962. má jus
29-én hagy ták jó vá, Eichmannt két
nap pal késôbb, ke gyel mi kér vé nyé -
nek el uta sí tá sa után fel akasz tot ták,
ham va it a ten ger be szór ták. (A zsi dó
ál lam tör té ne té ben ô az egyet len, akit
ki vé gez tek.) A mé di á ban fo lya ma tos
nyil vá nos sá got ka pó pe ré nek ha tá sá ra
tu da to sult a köz vé le mény ben a
holokauszt té nye. Ezt követôen há bo -
rús bû nö sök szá zai el len in dí tot tak el -
já rá so kat vi lág szer te, a nép ir tás ról
köny vek, vis  sza em lé ke zé sek je len tek
meg.

A tár gya lá son je len lévô fi lo zó fus,
Hannah Arendt Eichmann bí ró ság
elôtti vi sel ke dé se nyo mán al kot ta
meg „a go nosz ba na li tá sa” fo gal -
mát: egy jel leg te len, sem bûn tu da -
tot, sem együtt ér zést nem mu ta tó
em ber tár gyi la go san be szélt mil li ók
ki ir tá sá ról, el ve szít ve a ké pes sé get a
jó és a rossz meg kü lön böz te té sé re.

(MTI Sajtóadatbank)

A Hirschler csa lád 1941-ben: Sa rol ta, Bor bá -
la, Ju dit és Jó zsef

Egy fe led he tet len ta nú:
Hirschler Bor bá la
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hogy ha oda jut nánk, hogy kény te le -
nek le szünk vé gig néz ni, ahogy a la -
ko sa ink ki le he lik a lel kü ket, mert
nincs elég lélegeztetôgép, ak kor azt
üze nem Bennettnek, hat mil lió iz ra -
e li te le pes fog meg ful lad ni” –
fenyegetôzött Szinvar.

A Hamász-vezetô nem átal lott a
Bib li á ból idéz ni az iz ra e li vé del mi
mi nisz ter nek. Ki je len tet te, Iz ra el lel
az fog tör tén ni, ami az Ezékiel 17-
ben meg van ír va, ami Szinvar egyé -
ni ér tel me zé se sze rint ne ga tív jövôt
ve tít elô a „a mocs kos ci o nis ta pro -
jekt” szá má ra.

A ter ror szer ve zet fônöke sze rint
Naftali Bennett úgy vi sel ke dik a pa -
lesz ti nok kal, mint Shylock William
Shakes peare A ve len cei kal már cí mû
da rab já ban.

atv.hu

Fel újít va, el fe lejt ve?

2019 no vem be ré ben ér te sí tet tek ro ko na im, hogy a Rá kó czi út 56. elôtti jár -
dá ra né hány éve a Ravensbrückben meg gyil kolt édes anyám, Szi lárd Ró zsa
(Haász Jenôné) és nôvérem, Haász Ág nes em lé ké re el he lye zett botlatókövek
el tûn tek. 

A hír meg döb ben tett, mint ha ha lot ta i mat vet ték vol na el tôlem, és elsô gon -
do la tom – saj nos a nem pél da nél kü li ség mi att – az volt, ez is az an ti sze mi -
tiz mus egy újabb meg nyil vá nu lá sa. En nek han got is ad tam a Fôvárosi Ön kor -
mány zat nak írt le ve lem ben.

A Fôvárosi Ön kor mány zat tól an  nyit tud tam meg, hogy a ház elôtt a CATV-
Hungária ká be le ket fektetô cég bon tot ta fel a jár dát. 

Egy számítógépmonitor-erdô mö gött dol go zó se reg nyi fi a talt ta lál tunk a
cég XVI. ke rü let szé lén lévô iro dá já ban. Ki fog itt szó ba áll ni ve lünk? És ki -
vel kell majd harc ba száll ni?

Meg le pe té sünk re egy fi a tal me ne dzser fi gyel me sen meg hall ga tott, a bot-
latókô le té te lé nél Bán ki Mik lós ál tal ké szült filmbôl ki men tet te a bot-
latókövek ké pét, és ígé re tet tett, hogy fel ve szi a kap cso la tot az il le té kes sel.
Az még job ban meg le pett és meg érin tett min ket, hogy hoz zá tet te: szé gyel li,
hogy ez meg tör tén he tett. Még el sem ér tük a Bel vá rost, ami kor csen gett a te -
le fon, és Héjja Ádám, a Milara Network Kft. vezetôje je lent ke zett. Mint ki -
de rült, a Milara – amely a CATV-Hungária egyik kivitelezô cé ge – vé gez te a
konk rét mun ká la to kat a Rá kó czi úton.

Héjja Ádám azon nal vál lal ta a felelôsséget, és ô is ki fe jez te, men  nyi re saj -
nál ja és szé gyel li a tör tén te ket. El mond ta, hogy cé gük sa ját költ sé gén sze ret -
né a hely re ál lí tást meg ol da ni.

Mi u tán Günter Demnig úr iro dá ja meg küld te az új ra gyár tott kö ve ket a
Milara Kft. cí mé re (mert ôk vál lal ták a vis  sza he lye zést is), el felej tet ték le -
szám láz ni a mun kát. Er re Héjja Ádám hív ta fel a fi gyel mü ket, mert min den -
kép pen úgy érez te ren de zett nek a kár hely re ál lí tá sát, ha ki fi ze ti az el len ér té -
ket (amit akár „meg is úsz ha tott vol na” je len eset ben).

És ko ro na ví rus ide vagy oda, a botlatókövek áp ri lis ele jén már a he lyü kön
vol tak, aho gyan errôl egy ar ra já ró barátnôm be szá molt. Héjja Ádám ír ta
meg, hogy egy na gyon el is mert ba rát juk és kol lé gá juk, Janicskó Pé ter he lyez -
te vis  sza azo kat ere de ti he lyük re. 

Ahogy fen tebb em lí tet tem, elsô gon do la tom alap ján az an ti sze mi tiz mus
egy újabb meg nyil vá nu lá sát lát tam a kö vek el tû né sé ben. Ami azon ban ez után
tör tént, ami lyen ôszinte és em ber sé ges re ak ci ók kal és em be rek kel ta lál koz -
tam, en gem el gon dol kod tat, hogy ta lán még sem an  nyi ra sü ket az egész ma -
gyar tár sa da lom a ve lünk tör tén tek re, mint aho gyan gyak ran fel té te lez het jük.

Gallai Józsefné Haász Ju li an na

sem sze ret ném el kap ni és azon rá -
gód ni, hogy raj tam majd men  nyi re
erôteljesen je len nek meg a tü ne tek,
mi lyen gyor san vo nul át a ví rus. Job -
ban fél tek egy olyan kor osz tályt,
akik ne kem na gyon fon to sak. Ami -
kor le me gyünk egy kö zös ség be, fon -
tos szá mom ra, hogy ôk még ott le -
gye nek. Fél tem a szü le i met is, na -
gyon meg ha tá ro zott mó don ta lál ko -
zom most csak ve lük, na gyon óva to -
san, maszk ban, át adok az aj tó ban
egy-két ap ró sá got, amit ép pen kell.

– Szédereste együtt vol ta tok?
– Nem. Ne kem peszách az egyik

leg ked ve sebb ün ne pem, a széder-
estét együtt ül ni a csa lád dal pe dig a
leg szebb ré sze. Na gyon ér de kes volt,
na gyon vár tuk, hogy most együtt,
ott hon, a csa lád dal fo gunk
széderezni. Kis lá nyom 9 és fél éves,
már elég nagy, kez di úgy iga zán ér -
te ni a dol go kat, és sze re ti is ezt az
ün ne pet. Eh hez ké pest el sza kít va ül -
tük meg ezt a szédert, pe dig itt va -
gyunk 200 mé ter re egy más tól a szü -
le im mel. Az volt a leg jobb ré sze az
ün nep nek, ami kor a kis lá nyom azt
mond ta egy részt, hogy ô na gyon sze -
re ti ezt az ün ne pet, ez az egyik ked -
ven ce, va la mint el kezd te mon do gat -
ni, hogy a csa lád ban mit szo kott csi -

Klein Ju dit

A Wojtyla csa lád

Ol va sói le vél

Ká vé mel lé – Klein Ju dit
zsi dó ze nét ját szó ze né szek kel kö -
zö sen egy karanténkoncertre ha ja -
zó kli pet a jól is mert Kol háolom
kulo cí mû dal ból, mely nek az a
legfôbb üze ne te, hogy nem kell fél -
nünk. Ho gyan tud tál még is azo no -
sul ni ez zel az ének kel?

– Én in kább fél tek. Az én belsô fé -
lel mem az nem a sze mé lyes, ön ma -
gam ra irá nyu ló fé le lem. Nyil ván én

Ká vé mel lé so ro za tom ban a ma -
gyar zsi dó köz élet is mer tebb sze -
mé lyi sé ge i vel ké szí tek in ter jút. Az
elsô rész ben Klein Ju dit
énekesnôvel, a Scheiber Sán dor
Gim ná zi um és Ál ta lá nos Is ko la ta -
ná rá val be szél get tem, en nek rö vid
ver zi ó ja ol vas ha tó a cikk ben.

– Ju dit, van-e ös  sze füg gés a ta ní -
tás és az ének lés kö zött? Men  nyi re
tu dod al kal maz ni a pe da gó gi ai
esz kö zö ket fel lé pé sek köz ben? Il -
let ve men  nyi re hasz ná lod az ének -
lést az ok ta tás fo lya mán?

– A kettônek nincs di rekt, tu da tos
át fo lyá sa, de még is van. Bár mi kor is
ta pasz ta lok va la mit a vi lág ból, le -
gyen az akár egy aj tó fe let ti bolt ív az
ut cán, bár hol, an nak az ér ze tét, an -
nak a be nyo má sát le te szem va la ho va
ma gam ban, és az be le ol vad va la mi -
be, amit én majd utá na ki fe lé elôadni
sze ret nék, amit el me sél ni sze ret nék
egy bi zo nyos do log ról. A ta ní tás ból
én ugyan így táp lál ko zom. A tan órá -
kon szer zett be nyo má sok ugyan így
él nek ben nem, ami kor a szín pa don
ál lok, de még egy szer mon dom, ezek
nem tu da to sak.

– A ko ro na ví rus mi att szin te az
ös  szes púrimi kon cer te det le kel -
lett mon da ni. Hogy él ted ezt meg?

– Volt egy adott nap, amed dig
meg vol tak a kon cer tek, már ci us 9-ig.
On nan tól kezd ve mond ták le eze ket.
Azon a hé ten már érez tem, hogy nem
sza bad kö zös sé gi ese mé nye ken fel -
lép nem, és nem azért nem sza bad,
mert azt gon do lom, hogy en gem ve -
szé lyez tet ne ez a hely zet, én bát ran
men tem vol na, ha nem akik ott ül nek,
ben nük ha na gyobb a fé le lem, mint
az öröm ér ze te, ak kor nem sza bad ott
len ni ük. Nem be szél ve ar ról, hogy
nem csak a fé le lem nagy, ha nem a
va lós koc ká za ti ve szély hely zet is,
hogy megfertôzôdhet bár ki ez zel a
be teg ség gel. Na gyon-na gyon saj nál -
tam, hogy el ma rad tak ezek a kon cer -
tek, de sok kal job ban saj nál nám, ha
bár ki nek emi att bár mi lyen rossz ér -
zé se lett vol na, úgy hogy én ab ban a
pil la nat ban tu do má sul vet tem, és egy
pi cit már szá mí tot tam is rá. Ez en -
gem sze mé lye sen bá na to san érint, de
tény leg sok kal elôrébb van min den ki
jó köz ér ze te.

– Az elôbb em lí tet ted, hogy a je -
len le gi hely zet ben re á lis a fé le lem.
Nem rég ké szí tet te tek zsi dó, il let ve

nál ni a nagy pa pa a széder adott ré -
szé nél, a nagy ma ma mit csi nál, ki -
nek a gom bóc le ve se finomabb... Ez
azt je len ti, hogy már van ben ne egy
le nyo mat az egészbôl. A széder-
estének az egyik leg fon to sabb üze -
ne te az, hogy me séld el fi a id nak, add
to vább, és én kap tam egy olyan erôs
visz  sza csa to lást eb ben a na gyon le -
szû kí tett, na gyon más hogy meg élt
ün nep ben, amitôl egé szen kü lön le -
ges sé vált szá mom ra.

– Tér jünk vis  sza ki csit az ok ta -
tás hoz. Ho gyan mû kö dik a
Scheiberben az online ta ní tás?

– Ná lunk a Scheiberben a
vezetôség elôrelátó volt, elôrébb jár -
tunk, mint sok más is ko la. Az utol só
hé ten, ami kor még be jár tunk, már
olyan kész online fe lü le te ket kap -
tunk, amin dol goz ni le he tett. Te hát
mi re ott hon ról kel lett ta ní ta ni, mi
már kész fe lü let tel és adott élet hely -
zet tel ren del kez tünk ah hoz, hogy ezt
mind meg tud juk ol da ni. A kö rül mé -
nyek ettôl füg get le nül ne he zek vol -
tak. Más online fe lü le ten, mint sze -
mé lye sen ta lál koz va ok tat ni, még
ak kor is, hogy ha Skype-on, Zoomon
vagy bár mely más fe lü le ten va lós
idôben lát juk, hall juk egy mást. Az
online ok ta tás egy na gyon nagy
lehetôség, hi szen en nek köszön-
hetôen tu dunk mû köd ni. Egy részt
meg vol tak a hát só ad mi niszt ra tív fe -
lü le tek, amit az is ko la pil la na tok
alatt lét re ho zott, más részt élet sze rû -
en fent tud tunk ma rad ni. Az elsô és a
má so dik hét elég ke mény volt. A di -
á ko kon azt lá tom, hogy el vesz nek
egy ki csit az ott hon lét ben, há lá sak
min den órá ért, min den han gért, amit
hal la nak, ar cért, amit lát nak, még ha
csak szá mí tó gé pen ke resz tül is, mert
a sze mé lyes kap cso la tok hi á nya bor -
zal ma san meg ne he zí ti ezt az egész
élet hely ze tet. Mi, felnôttek egy ki csit
más képp ke zel jük ezt, de a gye re kek,
a fi a ta lok nem en  nyi re tu da tos mó -
don ké pe sek át áll ni bi zo nyos szi tu á -
ci ók ra. Er re a hely zet re mi sem vol -
tunk fel ké szül ve, de más képp bir kó -
zunk meg ve le, mint ôk.

– Van-e szá mod ra va la mi lyen
po zi tív ha tá sa a ka ran tén nak?

– Hasz nos nak tar tom olyan szem -
pont ból, hogy én pi ci két el uta sí tó va -
gyok min den fé le túl zott tech ni kai
do log gal szem ben, köz ben ben ne
kell len ni. Ez a vi lág és ez a hely zet
rá vett en gem ar ra, hogy ba rát koz zam
meg job ban ma gam mal e té ren, hogy
ezt ne hanyagoljam... Fi gye lem ma -
gam és fi gye lem a kap cso lat rend sze -
re met, hogy kik azok, akik kel tény -
leg azt gon do lom, fon tos, hogy üze -
ne tet küld jünk egy más nak vagy fel -
hív juk egy mást. Jel zünk, érdek-
lôdünk egy más felôl, ez ál tal job ban
át lá tom a kap cso la ti vi szo nya i mat,
ami na gyon hasz nos. Lé nye ges,
hogy az em ber idônként ér té kel je
eze ket.

– Kö szö nöm szé pen a be szél ge -
tést!

(Az ere de ti in ter jú online ké szült.)
Mik lós Dó ri

Hamász: 6 mil lió iz ra e li ful lad majd meg,
ha egy gá zai is meg hal a ví rus ban

Jahja Szinvar, a ter ror szer ve zet
gá zai vezetôje egy in ter jú já ban
dur va, holokausztra ha ja zó fe nye -
ge té se ket tett ar ra az eset re, ha a
zsi dó ál lam nem biz to sít szá muk ra
elegendô lélegeztetôgépet.

A Neokohn a The Jerusalem Post
alap ján azt ír ja: a ter ror szer ve zet éle -
tét is fel boly gat ta a jár vány, hi szen
évek óta elôször nem tud ták meg tar -
ta ni a gá zai ha tár men ti lá zon gá sa i -
kat. Gá zát ed dig rész ben el ke rül te a
ví rus, azon ban az Egyip tom ból haza-
térô ven dég mun kás ok ma guk kal
hoz ták a be teg sé get. Most a Hamász
azt ál lít ja, Iz ra elt ter he li a felelôsség,
ha a Gá zai öve zet nem tud
megfelelôen vé de kez ni a fertôzés el -
len.

A gá zai ter ror szer ve zet ve zé re ki -
je len tet te, hogy a jár vány az égi vá -

lasz ar ra, hogy Do nald Trump át he -
lyez te az ame ri kai nagy kö vet sé get
Tel-Avivból Je ru zsá lem be.

„Egy ér tel mû vé sze ret ném ten ni,

Jahja Szinvar

Zsi dó or vos nak is
kö szön het jük II. Já nos Pált

Ne héz el kép zel ni, de már száz
év vel ezelôtt is elôfordult, hogy egy
or vos a vá ran dós anyu ká nak az
abor tuszt ja va sol ta. Így járt
Emilia Wojtyla is, aki nek vá lasz ta -
nia kel lett sa ját és gyer me ke éle te
kö zött. Az as  szony mély hi te nem
hagy ta, hogy en ged jen az or vo si
nyo más nak, s vál lal ta az élet ve szé -
lyes kül de tést. Má so dik kis fia volt
Ka rol Wojtyla, akit mi már Szent
II. Já nos Pál pá pa né ven is me -
rünk.

Len gyel or szág ban nem rég je lent
meg egy új könyv Emilia és Wojtyla
Ka rol, Szent II. Já nos Pál szü lei cím -
mel. Szerzôje, Milena Kindziuk
vis  sza em lé ke zé sek alap ján be szá mol
ró la, ho gyan pró bál ta or vo sa rá be -
szél ni a leendô pá pa édes any ját az
abor tusz ra.

„Vá lasz ta nia kel lett a sa ját éle te és
a szí ve alatt hor do zott élet kö zött, de
mély hi te nem en ged te, hogy Emilia

tör tént elsô ta lál ko zás ra tisz tán em lé -
kez tek a csa lád ba rá tai. Az or vos
megerôsítette, hogy va ló ban olyan
komp li ká ci ók lép het nek fel a szü lés
köz ben, ame lyek akár az as  szony
éle té be is ke rül het nek, mind azo nál -
tal nem ja va sol ta a ter hes ség meg -
sza kí tá sát.

Emilia na gyon ne he zen vi sel te a
vá ran dós sá got; ren ge te get fe küdt, és
még így is erôtlennek érez te ma gát.
Or vo sa is ágy nyu gal mat, pi he nést és
táp anyag ban gaz dag, gya ko ri ét ke -
zést ja va solt szá má ra.

A kis Ka rol szü le té se kor, 1920.
má jus 18-án Emilia a csa lá di nap pa -
li ban fe küdt szülésznôjével, mi köz -
ben az édes apa és 13 éves nagy fi uk,
Edmund az ut ca túl ol da lán lévô plé -
bá ni án éne kel ték a Lorettói li tá ni át.
A szülésznô be szá mo ló ja sze rint az
édes anya ar ra kér te segítôjét, hogy
nyis sa ki az ab la kot. Azt sze ret te
vol na, ha fia éle té ben elôször a Szûz -

az abor tusz mel lett dönt sön. Szí ve
mé lyén ké szen állt er re a ko moly ál -
do zat ra” – nyi lat koz ta az írónô egy
in ter jú ban.

Kindziuk több ko ra be li ta nú, köz -
tük egy szülésznô, az édes anya két
barátnôje és a he lyi la ko sok vis  sza -
em lé ke zé se it hasz nál ta fel, ame lyek
mind ar ról szól tak, hogy Emilia
mély de pres  szi ó ba esett, mi u tán elsô
or vo sa a ter hes ség meg sza kí tá sa
mel lett kar dos ko dott. Emilia és Ka -
rol ek kor me rész dön tést hoz tak:
min den kép pen a születendô éle tet
sze ret ték vol na vé del mez ni, s eh hez
ke res tek egy má sik szü lész dok tort az
édes anya szá má ra.

Vé gül egy krak kói zsi dó or vos nál
kö töt tek ki, aki az elsô vi lág há bo rú
után köl tö zött Wadovicébe. A ve le

anya tisz te le té re szó ló dalt hal la ná
meg – és ô is ezt hall gat ta a szü lés
köz ben.

Szent II. Já nos Pál pá pa ma ga is
el me sél te sze mé lyi tit ká rá nak, hogy
Is ten Any ját dicsôítô dal ra szü le tett,
sôt, késôbb ugyan eb ben a nap szak -
ban vá lasz tot ták pá pá vá.

A ka to li kus há zas pár nak egyéb -
ként há rom gyer me ke szü le tett:
Edmund, Ol ga – aki szü le té se után
nem sok kal meg halt – és Ka rol, akit
mi ma Szent II. Já nos Pál pá pa né ven
is me rünk.

Emilia vé gül 1929-ben halt meg
szív ro ham ban, nem sok kal a kis Ka -
rol ki len ce dik szü le tés nap ja elôtt.
Erôs hi te egész csa lád já nak tá ma sza
volt.

vasarnap.hu
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A lé gi szál lí tás mi att 212 mil li ó ba
ke rült egy te me tés

A ko ro na ví rus-jár vány ki tö ré se nagy ban meg ne he zí tet te azok nak a di -
asz pó rá ban élô zsi dó hit test vé re ink nek a hely ze tét, akik el hunyt hoz zá -
tar to zó ju kat sze ret nék a Szent föl dön el te met tet ni. Mi vel kor lá to zot tabb
a lé gi for ga lom, egy részt drá gáb bak a je gyek, más részt elôfordul, hogy
magánrepülôt kell bé rel ni a holt test el szál lí tá sá ra, ha nem áll ren del ke -
zés re ke res ke del mi lé gi ös  sze köt te tés Iz ra el lel.

Hogy men  nyi be is ke rül egy ko por só el szál lí tá sa Iz ra el be? A repülôjegyek
és a ko por só szál lí tá sá val kap cso la tos ki adá sok most sok kal ma ga sab bak,
mint a jár vány elôtt, ami nek nem a pro fit éh ség az oka, ha nem az, hogy sok -
kal ne héz ke sebb, sôt oly kor le he tet len repülôjáratot igény be ven ni. En nek el -
le né re a már ci us közepétôl áp ri lis kö ze pé ig el telt egy hó nap ban 151 ha lot tat
szál lí tot tak a di asz pó rá ból Iz ra el be, töb bet, mint a ta va lyi év azo nos idôsza-
kában.

A megnövekedett for ga lom és a jár vány hely zet ko moly ki hí vás elé ál lí tot -
ta az iz ra e li temetôket is. A je ru zsá le mi Olaj fák he gyén lévô sír kert egyik
elöl já ró ja, Menachem Lubinsky azt nyi lat koz ta: a ke vés bé tehetôs csa lá dok
szá má ra nagy anya gi meg ter he lést je lent, hogy el hunyt sze ret te i ket Iz ra el ben
te mes sék el. Kü lö nö sen drá mai a hely zet azok szá má ra, akik olyan or szág ban
él nek, amely nek je len leg nin csen köz vet len lé gi já ra ta a Szent föld re. Így for -
dul ha tott elô, hogy 3-4 csa lád ös  sze sen 660 ezer dol lárt (212 mil lió fo rin tot)
ál do zott egy holt test magánrepülôvel va ló szál lí tá sá ra. A temetôk egyéb ként
oly an  nyi ra le ter hel tek, hogy – mint Menachem Lubinsky mond ta – tar ta ni
kel lett bú csúz ta tást éj jel két óra kor is.

A gyá szo lók szá má ra saj nos ko moly meg pró bál ta tást je lent az is, hogy az
iz ra e li kor mány egyik óv in téz ke dé se sze rint 14 na pos ka ran tén ba kell vo nul -
ni uk azok nak, akik kül föl di or szág ból lép nek be Iz ra el be.

Por tu gá lia
A lis  sza bo ni par la ment nagy több -

ség gel fo gad ta el, hogy már ci us 31-
ét az ink vi zí ció zsi dó ál do za ta i nak
em lék nap já vá nyil vá nít sák. 1821-
ben ugyan is ezen a na pon tö röl ték el
az eret ne ke ket súj tó tör vé nye ket. Az
elsôk zsi dók a 12. szá zad ban je len -
tek meg az or szág ban, és a 15. szá -
zad vé gé ig biz ton ság ban él tek. 1492
után mint egy száz ezer zsi dó me ne -
kült Spa nyol or szág ból Por tu gá li á ba.
Elsôsorban spa nyol nyo más ra, a 16.
szá zad elejétôl kö zel 400.000 zsi dót
ûz tek el vagy de por tál tak tá vo li te rü -
le tek re. Szá mos ül dö zöt tet át té rés re
kényszerítettek, és so ka kat ele ve nen
éget tek el. A zsi dó kö zös ség hi va ta -
los stá tu szá nak el is me ré se csak
1912-ben, a köz tár sa ság ki ki ál tá sa
után tör tént meg.

2015-ben a par la ment ál tal el fo ga -
dott tör vény lehetôvé tet te, hogy az
ink vi zí ció ál do za ta i nak le szár ma zot -
tai por tu gál ál lam pol gár sá got kap ja -
nak. Je len leg 1500-2000 hit test vé -
rünk él az or szág ban, akik elsôsor-
ban Lis  sza bon ban és Por tó ban te le -
ped tek le. A kö zös sé gek zsi na gó gá -
kat, va la mint több ok ta tá si és kul tu -
rá lis in téz ményt tar ta nak fent.

Hong kong
A zsi dó je len lét 1842 után

kezdôdött, ami kor a te rü let brit ko ro -
na gyar mat tá vált. Az elsô be ván dor -
lók szefárdok vol tak, akik Irak ból
In dia érin té sé vel ju tot tak el Hong -
kong ba. A zsi dó kö zös sé gi élet meg -
te rem té sé ben fon tos sze re pet ját szott
a Sasson és a Kandoorie csa lád. A
temetôt 1855-ben lé te sí tet ték. 1892-
ben a hit köz ség nek 80 tag ja volt. Az
Ohel Leah neomór stí lus ban épült
zsi na gó gát 1902-ben avat ták fel. A
temp lo mot 1987-ben mû em lék nek
nyil vá ní tot ták, majd tíz év vel késôbb
tel je sen fel újí tot ták.

A má so dik vi lág há bo rú ide jén
Hong kon got is meg száll tak a ja pá -
nok, és tá bo rok ba gyûj töt ték ös  sze a
zsi dó kat. 1968-ban két száz hit test vé -
rünk la kott a vá ros ban, kö zü lük már
csak het ve nen kö vet ték a sze fárd rí -
tust. Je len leg mint egy öt ezer zsi dó él
Hong kong ban, több sé gük Nagy-Bri -
tan ni á ból, Ka na dá ból, Izraelbôl és
más or szá gok ból ér ke zett. Hét kö -
zös ség (sze fárd, re form, li be rá lis or -
to dox, chábád stb.) és több zsi na gó -
ga mû kö dik a vá ros ban. Az Oleh
Leah zsi na gó ga mel lett mikve és egy
kö zös sé gi ház is ta lál ha tó. A hong -
kon gi zsi dók több val lá si, szo ci á lis,
ok ta tá si és más in téz ményt mû köd -
tet nek. Éven ként meg ren de zik a Zsi -
dó Film fesz ti vált. Az 1984-ben ala -
pí tott Zsi dó Tör té nel mi Tár su lat a kí -
nai–zsi dó együtt mû kö dés fej lesz té -
sét se gí ti.

Ka na da
A B’nai Brith éves je len té sé ben

meg ál la pí tot ta, hogy az an ti sze mi ta
in ci den sek szá ma 2019-ben 2206
volt, ami az elôzô év hez vi szo nyít va
nyolc szá za lé kos nö ve ke dést je lent.
Sú lyos bít ja a hely ze tet, hogy az
erôszakos cse le ke de tek 27 szá za lék -
kal nö ve ked tek, ami On ta rio ál lam -
ban 62,8 és Qu é bec ben 12,3 szá za -
lék kal több ese tet je lent.

Ran Ukashi, a B’nai Brith igaz ga -
tó ja sze rint a ko ro na ví rus-jár vány fo -
koz ta az an ti sze mi ta han gu lat kel tést.
Egye sek azt ál lít ják, hogy a
Covid–19-et Iz ra el ben fej lesz tet ték
ki. Má sok úgy vé lik, az or to dox zsi -
dók ter jesz tik a jár ványt. Michael
Mostin, a szer ve zet vezetôje ki je len -
tet te, hogy „a felelôsségnek a zsi dók -
ra történô át há rí tá sa a szo ká sos an ti -
sze mi ta mód szer”. Ka na dá ban
392.000 hit test vé rünk él, akik nek
kö zel a fe le Tor on tó ban és majd nem
egy ne gye de Mont re al ban la kik.

Spa nyol or szág
Car men Alvárez igaz ga tó be je len -

tet te, hogy „Ta lál ko zá sok a sze fárd
mú ze um ban” cím mel vir tu á li san is
foly tat ják prog ram ja i kat a toledói

Most len ne 100 éves II. Já nos Pál

Spa nyol or szág. A Tran zit zsi na gó ga belsô ab la kai

Por tu gá lia. Az 1506-os pog rom lis  sza bo ni em lék mû ve

Hong kong. Az Ohel Leah zsi na gó ga

Ka na da. Ran Ukashi sze rint a ko ro na ví rus-jár vány fo koz ta az an ti sze mi ta
han gu lat kel tést

sze fárd gyûj te mény ben. Az érdek-
lôdôk lát hat ják a mú ze um ér té kes
tár gya it, és elsôsorban a fi a ta lok nak
sze ret nék be mu tat ni a zsi dó ha gyo -
má nyo kat megörökítô ki ál lí tást. A
vir tu á lis sé ták mel lett egye te mi ta ná -
rok és az egyes té mák szakértôi rend -
sze re sen tar ta nak elôadásokat is. A
prog ram ban Toledo zsi dó múlt já val,

az ink vi zí ció kö vet kez té ben a 15–18.
szá zad kö zött tör tént be té ré sek kel,
va la mint a spa nyol zsi dó örök ség gel
és a je len ki hí vá sa i val fog lal koz nak.
Az ál lam ál tal fenn tar tott és 1974-
ben meg nyílt mú ze um az 1357–63
kö zött épült Samuel ha Levi (vagy
Tran zit) zsi na gó gá ban ta lál ha tó. 

Ko vács Gá bor

Ô volt az elsô pá pa, aki el lá to ga -
tott egy zsi na gó gá ba. Ô volt az elsô
pá pa, aki imád ko zott a Si ra tó fal nál.
És ô volt „Szent Pé ter óta az elsô pá -
pa, aki zsi dók kö zött nôtt fel”. Ô
volt az a pá pa, aki nek elsô – és a dol -
gok ter mé sze té nél fog va va ló szí nû -
leg egyet len – sze rel me a zsi dó
szom széd kis lány volt, aki vel elôször
ment szín ház ba.

Ka rol Wojtyla, a vi lág tör té ne lem
elsô len gyel pá pá ja, aki 27 évig ült
Ró ma püs pö ki szé ké ben, és aki 129
or szág ba lá to ga tott el pá pa sá ga alatt,
egy Wadowice ne vû kis vá ros ban lát ta
meg Is ten te rem tett vi lá gát, egy olyan
te le pü lé sen, amely nek 10 ezer la kó ja
kö zül 3 ezer volt zsi dó.

Az eve zé sért és a sí e lé sért is ra jon -
gó, sportszeretô Wojtyla gye rek ko rá -
ban so kat fo ci zott, fôleg ka pus ként, az
is ko lá ban, ahol gya kor ta csap -
tak ös  sze a pá lyán a zsi dó és a
ka to li kus fi úk. A késôbbi pá pa
vi szont nem egy szer a zsi dók
kö zé állt, „Izráel ka pu ját” ôrizte
eze ken a mec  cse ken. Késôbb
azt is el me sél te, hogy kis zsi dó
ba rá ta i ban len gyel ha za fi sá guk
fog ta meg iga zán.

Van nak, akik úgy tart ják,
hogy sze rel mes volt ab ba zsi dó
lány ba, Ginka Beerbe, aki
elôször vit te el szín ház ba, és ez
az utób bi sze re lem, ame lyet
Ginkának kö szön he tett, késôbb
tar tós nak bi zo nyult: Wojtyla pró bál -
ko zott késôbb szín ját szás sal és szín da -
rab írás sal is. Igaz, hogy már Krak kó -
ban, elôször egye te mis ta ként. Eb ben a
vá ros ban él te át a má so dik vi lág há bo -
rút, itt volt kény te len vé gig néz ni a
meg szállt or szág szen ve dé se it és a ha -
tal mas, nagy múl tú len gyel zsi dó ság
el pusz tí tá sát.

A há bo rú alatt dön ti el, mi u tán édes -
ap ja ha lá lát követôen, alig több mint
20 éve sen, tel je sen egye dül ma rad,
hogy pap lesz. Alig ha volt füg get len
ez az el ha tá ro zá sa mind at tól, amit ma -
ga kö rül lá tott. Késôbb ma ga is mond -
ja, hogy – fé lig-med dig a holokauszt
szem ta nú ja ként – ô sem tu dott so ha
sza ba dul ni az emlékeitôl.

Mi u tán a ná cik el hagy ják Krak kót,
Wojtyla meg ment egy vég ki me rü lés
kö ze lé be ke rült zsi dó lányt az éh- és
fagy ha lál tól, és kon zek ven sen el uta -
sít ja az el ár vult zsi dó gye re kek meg -
ke resz te lé sét: egyikôjüknek se gít,
hogy ro ko na i hoz ke rül hes sen, akik a
zsi dó hit ben ne vel he tik fel.

A ko ra gye rek kor em lé kei és a há bo -
rús ta pasz ta la tok te szik lel kes és har cos
fi lo sze mi tá vá egész hátralévô éle té re és
ek kor kezdôdô szol gá la tá ra: 1946-ban,
min den szen tek nap ján szen te lik pap pá.

In for má lis if jú sá gi cso por to kat szer -
vez: együtt spor tol nak, ta nul nak és
imád koz nak. Hogy ne hív ják fel ma -
guk ra a sztá li nis ta ha tó sá gok fi gyel -
mét, csak Wujeknek szó lít hat ják az
atyát if jú hí vei. Ez a be ce ne ve szin tén
egész éle tén át el kí sé ri: „Wujek min -
dig Wujek ma rad” – ígé ri egy szer, és
be is tart ja Ró ma püs pö ke ként is.

Ami kor 1979-ben pá pa ként elôször
lá to gat Len gyel or szág ba és el mond ja
be szé dét, ben ne a hí res fel szó lí tás sal,
hogy „Ne fél je tek” – a be szé det, a-
mel lyel bá to rí tást ad a nem so ká ra
szer vez ked ni kezdô Szo li da ri tás-moz -
ga lom nak –, el lá to gat egyút tal Ausch -
witz ba is, a pá pák közt elsôként. „Nem
tud tam vol na nem el jön ni ide” –
mond ja.

Ô az elsô pá pa to váb bá, aki el lá to gat
a ró mai Nagy Zsi na gó gá ba 1986-ban,
és ô a pá pa ak kor is, ami kor a Va ti kán
1993-ban fel ve szi a dip lo má ci ai kap -
cso la to kat Iz ra el lel.

Ami kor 2000-ben Iz ra el ben jár, el -
lá to gat a Jad Vasembe és imád ko zik a
Si ra tó fal nál: a fal ré sé be he lye zett cé -
du lán bo csá na tért kö nyö rög az Örök -
ké va ló hoz a ke resz té nyek zsi dók el le -
ni bû nei mi att.

No ha szám ta lan val lás fe lé nyit ja ki
a ka to li kus egy há zat, úgy gon dol ja,
hogy a zsi dó ság és a ke resz tény ség
kap cso la ta egé szen kü lö nös és ben-
sôséges, mi vel Jé zus „Iz ra el igaz fia
volt, alak ja mé lyen be ágya zó dik né pe
hos  szú tör té ne té be”. A zsi dók II. Já -
nos Pál sze rint a ke resz té nyek idôsebb
test vé rei (ta lán nem árt tud ni, hogy
Wojtyla volt szü lei leg ki sebb gyer me -
ke, és imá dott báty ját ko rán el ve szí tet -
te). A ki fe je zés az „idôsebb testvérrôl”
a nagy len gyel ro man ti kus költôt,
Adam Mic ki e wic zet idé zi.

So kak sze rint há bo rús ta pasz ta la tai,
az, hogy a len gyel zsi dó ság meg sem -
mi sü lé sé nek szem ta nú ja volt, ih let te
em be ri jo gi elkötelezôdését is: elsô
en cik li ká ja az em be ri mél tó ság gal
fog lal ko zott, és a létezô szo ci a liz must
is az em be ri jo gok el len el kö ve tett bû -
ne i ért tá mad ta. A „ne fél je tek” buz dí -
tá sá ban is ben ne le he tett mind az, amit
a há bo rú so rán lá tott Len gyel or szág -
ban. „Tud já tok: nem egye dül kell hor -
doz no tok fáj dal mas em lé ke i tek ter hét”
– ír ta a var sói get tó fel ke lé sé nek 50.
év for du ló ján.

Ô volt az egye dü li pá pa mind ed dig,
akit a rab bik, né hány hó nap pal ha lá la
elôtt, pa pi ál dás ban ré sze sí tet tek. Hat
éve együtt avat ták szent té a zsi dó ság
meg en gesz te lé sé ben élen já ró má sik
nagy pá pá val, XXIII. Já nos sal.

„Ô volt az elsô pá pa Szent Pé ter óta,
aki zsi dók kö zött nôtt fel – ír ta élet -
rajz író ja, Marco Politi. Hos  szú, mesz -
 szi re vezetô és a ma gas ba tar tó út ja so -
rán so ha nem fe led te el egy ko ri ba rá -
ta it.
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Avagy ho gyan (nem) si ke rül a
be il lesz ke dés az iz ra e li ma gya rok -
nak? E rész ben er re ke re si a vá -
laszt Surányi Ráchel. Ráchel az
EL TE TÁTK Szo ci o ló gia Dok to ri
Is ko lá ján sze rez te meg dok to ri fo -
ko za tát, és a ku ta tás ered mé nye it
dis  szer tá ci ó já ban fog lal ja ös  sze. A
dol go zat az Iz ra el ben élô ma gya -
rok iden ti tá sát és in teg rá ci ós mó -
do za ta it tár ja fel.

A ku ta tás 2013 és 2017 kö zött zaj -
lott kva li ta tív mód szer tan nal, va gyis
78 sze mé lyes in ter jú ké szült olyan,
ma gu kat zsi dó nak val ló sze mé lyek -

Sa kál csa lá dok szó ra koz nak
Tel-Aviv nép sze rû park já ban

Tel-Aviv ne ve ze tes Hayarkon Park ja ta vas  szal kis gyer me kes csa lá dok -
kal és ki rán du ló tu ris ták kal te lik meg, de az idén a jár vány hely zet ezen
is vál toz ta tott. Em be rek he lyett sa kál csa lá dok gyülekezôhelye lett a ne -
ve ze tes ség.

A park szá mos ki kap cso ló dá si lehetôséget kí nál: le het sé tál ni, ke rék pá roz -
ni, van nak ját szó te rei, bo ta ni kus kert jei, sôt egy miniállatkert is
megtekinthetô. To váb bá ma dár ház, ví zi vi dám park, kis vas út gye re kek nek és
mes ter sé ges ta vak is dí szí tik a he lyet. A ta vak né me lyi ké ben még vízibicik-
lizni is le het.

A „nyu ga lom szi ge te” most azon ban tel je sen ki halt. A he lyi ek ott ho nuk ban
vár ják a jár vány el vo nu lá sát, tu ris ták pe dig nem ér kez nek Iz ra el má so dik leg -
na gyobb vá ro sá ba. A szo kat lan csönd az ál la tok nak is fel tûnt, és ki is hasz -
nál ják az em be rek vis  sza vo nu lá sát.

A sa ká lok ked venc gyülekezôhelye lett a Hayarkon Park, aho vá még al ko -
nyat elôtt meg ér kez nek. Az igaz ga tó sze rint lát szó lag na gyon jól ér zik ma gu -
kat a kel le mes, zöld kör nye zet ben: he ve rész nek és ját sza doz nak egy más sal a
fû ben.

A sa ká lok ko ráb ban is fel buk kan tak éj sza ka Tel-Avivban, éle lem után ku -
tat va. Mi vel tar ta nak az emberektôl, ed dig a vá ros pe re mén for dul tak elô,
most vi szont a bel vá ros ba is be me rész ked nek. A szak em be rek azt ál lít ják, az
em be rek te het nek a jelenségrôl, ugyan is ételt hagy nak az ut cán a kó bor ál la -
tok nak, vagy ki do bál ják a ma ra dé kot, ami re a sa ká lok szí ve sen rá jár nak.

Az ál la tok ugyan tar ta nak az embertôl, és egyelôre nem je len te nek ve szélyt,
de ha rá szok nak a vá ro si koszt ra, elôfordulhat, hogy ag res  szív vá vál nak, ha
nem lesz szá muk ra elegendô étel. Ezért fon tos még idôben meg sza kí ta ni a sa -
ká lok élel me zé sét, hív ják fel a fi gyel met a szak em be rek.

A jár vány ide jén egyéb ként Iz ra el ben több he lyen is fel buk kan tak a vad ál -
lat ok. Ha i fán vad disz nót lát tak az ut cán, Eilaton pe dig he gyi kecs kék flan gál -
nak, ír ja a szerb 021.rs hír por tál.

Travelo

Csiki-csuki maszk Fo tó: Amir Cohen/Reuters

Sa kál csa lá dok buk kan tak fel – il luszt rá ció

Itt hon és ott hon Me nü maszk ban
Nyit ha tó száj masz kot fej lesz tet tek ki iz ra e li fel ta lá lók, hogy ez zel biz -

ton sá go sab bá te gyék az ét ter mi ét ke zést, ad ta hí rül az MTI.
A távirányítható száj maszk úgy vi sel ke dik, mint a nép sze rû Pac-Man vi de o-

 já ték kis sár ga fe je, amely le nye li az elé kerülô pon to kat. A táv irá nyí tás úgy

mû kö dik, mint egy ke rék pár ké zi fék je, egy kar meg nyo má sá val ki nyí lik a
száj maszk, hogy utat en ged jen az étel nek.

„A maszk me cha ni ku san, ké zi táv irá nyí tás sal vagy au to ma ti ku san fog mû -
köd ni, utób bi eset ben ak kor nyí lik, ha az evôeszköz a kö ze lít hoz zá” – ma gya -
ráz ta egy Tel-Aviv kö ze lé ben tar tott be mu ta tón Asaf Gitelis, az Avtipus
Patents and Inventions al el nö ke.

Az al el nök sze rint a ta lál mány lehetôvé te szi, hogy biz ton sá go san egyen-
igyon az em ber má sok tár sa sá gá ban egy ét te rem ben, és köz ben a biz ton ság ra
is vi gyáz has son.

A vál la lat, amely már le vé det te a ta lál mányt, a következô hó na pok ban
akar ja el kez de ni a masz kok gyár tá sát. Elôreláthatólag 3-10 sékel lesz az ára.

Iz ra el már nagy já ból új ra in dí tot ta gaz da sá gát az új ko ro na ví ru sos ese tek
szá má nak csök ke né se után. Az ét ter mek is ki nyi tot tak, de egyelôre csak el vi -
tel re dol goz nak.

kel, akik 1989 után alijáztak, és leg -
alább egy évet él tek Iz ra el ben (a
dol go zat írá sa kor 51-en Iz ra el ben,
23-an Ma gyar or szá gon, 4-en egy
har ma dik or szág ban él tek). To váb bá
30 szakértôi in ter jú ké szült olya nok -
kal, akik nek mun ká juk vagy ön kén -
tes te vé keny sé gük ál tal rá lá tá suk
van az Iz ra el ben élô ma gyar kö zös -
ség re. Ezen kí vül a szerzô há rom hó -
na pot töl tött Iz ra el ben, mely nek so -
rán résztvevô meg fi gye lés al kal ma -
zá sá val ku ta tott a kö zös sé gen be lül,
il let ve online ku ta tást is vég zett. A
mód szer tan ról bôvebben és az ered-
ményekrôl rész le te seb ben a disz -
 szer tá ci ó ból tá jé ko zód hat nak, mely
egyelôre csak az EL TE TÁTK ka ri
könyv tá rá ban elérhetô.

Va la hol min den ki nek kék-fe hér
lett a vé re – ál la pí tot ta meg egyik in -
ter jú ala nyom. Az in teg rá ci ó nak több
as pek tu sa van, a dol go za tom ban két
di men zió, a struk tu rá lis és a szo-
ciokulturális men tén cso por to sí tot -
tam in ter jú ala nya im be il lesz ke dé si
mó do za ta it. Míg elôbbi egy ob jek tí -
vebb mu ta tó ar ról, hogy mi lyen kö -
rül mé nyek kö zött él az illetô (la kás -
hely zet, meg él he tés, ál ta lá nos élet -
szín vo nal), utób bi – nevébôl fa ka dó -
an – iz ra e li éle tük szub jek tí vebb ol -
da lát tár ja fel. Errôl a té má ról is a
tel jes ség igé nye nél kül írok, hogy az
ol va só szá má ra ma rad jon né mi új -
don ság a dis  szer tá ci óm ban is.

A szociokulturális di men zi ó ban
min den megkettôzôdik, hi szen mind
a ma gyar, mind az iz ra e li kul tú rát fi -
gye lem be vet tem. Így te hát ma gá ba
fog lal ja a ma gyar/hé ber nyelv tu dást
és nyelv hasz ná la tot, ezek nek to -
vább örö kí té sét (amen  nyi ben az
illetônek van gye re ke), a ba rá ti kör
et ni kai ös  sze té tel ét és ki ter jedt sé gét,
és a ma gyar és iz ra e li kul tú ra fo -
gyasz tás min den egyéb as pek tu sát.
Mind ezen tényezôk alap ján ka te gó -
ri á kat ala kí tot tam ki. Hoz zá kell ten -
nem, hogy az in teg rá ció nem egy
sta ti kus ál la pot, ezért az in ter jú ala -
nyok nem so rol ha tók be szi go rú an
egy ka te gó ri á ba.

Iz ra el ben élô ma gya rok
vagy ma gya rul beszélô iz ra -
e li ek

Az elsô és leg na gyobb ka te gó ri á -
ba azok tar toz nak, akik leg in kább
vá ros ban lak nak, si ke rült a szak má -
juk ban el he lyez ked ni, több mint tíz

éve él nek az or szág ban és ott is ter -
vez nek ma rad ni, ve gyes ös  sze té te lû
ba rá ti kö rük van, de ke ve sebb ben ne
a ma gyar szár ma zá sú, rit kán lá to gat -
nak Ma gyar or szág ra, és a hé ber a
leg gyak rab ban hasz nált nyel vük.
Ebbôl kö vet ke zik, hogy mind an  nyi -
an felsôfokon be szél nek hé be rül. Ôk
már több nyi re iz ra e li nek iden ti fi kál -
ták ma gu kat az in ter júk ban, és Iz ra -
elt tart ják in kább a ha zá juk nak is. A
ma gyar kul tú ra egy re ke vés bé je le -
nik meg az éle tük ben, le gyen szó
ételrôl, szín ház ról stb.

A szín ház ba já rás elég spe ci á lis -

nak tûnt, mert még azok sem fel tét -
le nül jár nak szín ház ba, akik jól be -
szél nek hé be rül, hi szen eh hez már
egy kul tu rá lis be ágya zó dás szük sé -
ges, ami csak na gyon so ká ra ala kul -
hat ki (ha egy ál ta lán ki ala kul). Il let -
ve sok eset ben a gyen gébb nyelv ér -
zék nek is be tud ha tó. Ági a
következôképpen nyi lat ko zott: El -
men tem szín ház ba és meg néz tem a
II. Ri chár dot, de nem jött be.
Elôször is, nem Arany Já nos vagy
Ba bits for dí tot ta. És nem is iga zán
ér tet tem. So kan az ol va sást is ne héz -
nek tar tot ták. Esz ter, aki test vé ré vel
él Iz ra el ben, így szá molt be errôl:
Nem tud tunk gyö ke ret ver ni az iz ra -
e li kul tú rá ban, még én sem, aki 22
éve itt va gyok. Mert na gyon ne héz
ol vas ni. Van nak azon ban, akik sze -
rint a hé ber egy ag res  szív nyelv, ami
a töb bi nyel vet ki lö ki. To váb bá, az
iz ra e li kul tú rá ról töb ben becsmér-
lôen be szél tek: töb bek sze rint Ma -
gyar or szá gon sok kal ma ga sabb a
kul tu rá lis élet szín vo na la.

Ér de kes ség, hogy még azok is,
akik 100%-ig iz ra e li nek tar tot ták
ma gu kat és ezt ismétlôdôen szó vá
tet ték az in ter jú be szél ge tés alatt,
több je lét is mu tat ták a ma gyar iden -
ti tá suk nak. Ez zel szem ben a má so -
dik ka te gó ri á ba olya no kat so rol tam,
akik szin tén jól be il lesz ked tek az iz -
ra e li tár sa da lom ba mind struk tu rá li -
san, mind kul tu rá li san (hi szen ôk is
leg alább egy év ti ze de él nek Iz ra el -
ben), de ki fe je zet ten fon tos nak tar -
tot ták a ma gyar iden ti tá su kat is. So -
kat hasz nál ják a ma gyar nyel vet, és
a ma gyar kul tú ra is je len van az éle -
tük ben. Egyi kük pél dá ul ma gyar
éte le ket ké szít fél ál lás ban. Van nak,
akik ott hon is ma gyar éte le ket ké szí -
te nek fôleg, de ezt in kább az zal pró -
bál ták ma gya ráz ni – a ma gyar sá gu -
kat in kább ta gad va –, hogy csak
ilyen re cep te ket is mer nek. Ôk va la -
men  nyi vel gyak rab ban jár nak Ma -
gyar or szág ra lá to ga tó ba. Mind két
or szá got a ha zá juk nak tart ják. Ju dit
így fog lal ta ös  sze az ebbôl adó dó
ne héz sé get: Min dig az a hely hi ány -
zik, ahol épp nem va gyok. Han na pe -
dig a repülôn ér zi ma gát a leg job -
ban, de ami kor Bu da pest fe lé tar tok.

A két cso port kö zött nagy kü lönb -
ség volt a ma gyar kul tú ra (és azon
be lül is fôleg a nyelv) to vább adá sá -
ban és az eh hez va ló vi szo nyu lás -
ban. Míg az elsô cso port – hi szen
ma guk sem gya ko rol ják na gyon a

nyel vet – in kább há rít ja ezt a kér -
dést, a má so dik cso port nál fon tos
szem pont. A nyelv át adá sát az is
sok ban be fo lyá sol ja, hogy az illetô
pár ja be szél-e ma gya rul. Il let ve ezt
még a ne mi sze re pek is né hol to vább
bo nyo lí tot ták. Vol tak olyan nôk,
akik ami att nem tud ták meg ta ní ta ni
a gye re kü ket ma gyar ra, mert el kép -
zel he tet len, hogy a fér fi ne ért se, mit
be szél nek egy más kö zött, mi köz ben
for dí tott eset ben ez nem me rült fel
prob lé ma ként (de itt gyor san hoz zá -
te szem, hogy eb ben nem raj zo ló dott
ki egy ér tel mû min tá zat). A ne mi
sze re pek té má já nál ma rad va, ér de -
mes ki emel ni Ju di tot, aki fon tos nak
tar tot ta, hogy anya ként az anya nyel -
vén be szél jen gye re ké hez (bár ne ki
ma gya rul beszélô fér je van, te hát
nem volt di lem ma, hogy így a fér je
meg ér ti-e, amit be szél nek). Fon tos
szem pont volt a nagyszülôkkel va ló
kom mu ni ká lás, il let ve töb ben is em -
lí tet ték a több nyel vû ség elônyeit is.
Sok szor azon ban az el vi szint és a
gya kor lat szét vál tak egy más tól. Ér -
tem ez alatt pél dá ul La u rát, aki na -
gyon sze ret te vol na meg ta ní ta ni a
gye re ke it ma gyar ra, de nem si ke rült.
Ju li ba bát várt az in ter jú ké szí té se -
kor. Ô még csak el vi szin ten tu dott
be szá mol ni a tervekrôl, de elôre
meg mond ta, hogy nem fog kü lön
erôfeszítést ten ni an nak ér de ké ben,
hogy a gye re ke meg ta nul jon ma gya -
rul.

Vi lág pol gár va gyok
A har ma dik cso port ban a nem zet -

kö zi bu bo rék ban élôk van nak, akik
leg in kább – mi vel multiknál vagy
egyéb nem zet kö zi kö zeg ben dol goz -
nak/ta nul nak – an gol nyel ven élik az
éle tü ket, hé be rül nem fel tét le nül be -
szél nek fo lyé ko nyan, a ba rá ta ik és a
tá gabb kö ze gük is fôleg be ván dor -
lók ból áll. An na így me sélt errôl a
helyzetrôl: Itt min den ki be szél an go -
lul, nem zet kö zi kö zeg ben va gyok,
úgy hogy min dig an go lul be szé lek.
Több sé gük az in ter jú ké szí té se kor
Tel-Avivban la kott, de nem is biz -
tos, hogy Iz ra el ben fog ják le él ni az
éle tü ket.

Eh hez – mé re té ben is – na gyon
ha son ló a ne gye dik cso port, akik
szin tén moz gé ko nyak. Ôket transz -
na ci o ná lis nak hív hat juk, mi vel két
lá bon áll nak: Iz ra el ben és Ma gyar -
or szá gon. So kat in gáz nak a két or -
szág kö zött ab ból ki fo lyó lag, hogy
mun ká juk va la men  nyi re (vagy tel je -
sen) Ma gyar or szág hoz (is) kö ti ôket.

A tár sa da lom pe re mén
Az ötö dik és ha to dik cso port ba

olya nok tar toz nak, akik az iz ra e li
tár sa da lom pe re mén, il let ve egy ki -
sebb szeg men sé ben él nek. Az elôb-
biben volt Gá bor, aki egy ki sebb te -
le pü lé sen él, nem si ke rült (még)
meg ta nul nia hé be rül, a szak má já ban
sem si ke rült el he lyez ked nie, és
„félzsidó” stá tu szá ból eredôen úgy
ér zi, hogy nem fo gad tak el, csak el -
fo gad ták, hogy itt va gyok. Az utób -
bi ba azo kat so rol tam, akik egy ki -
sebb – akár val lá sos – kö zös ség ben
él nek, és ke ve seb bet érint kez nek a
kül vi lág gal. Ôk is egy faj ta bu bo rék -
ban él nek, de a lehetôségeik szû keb -
bek. Ez per sze nem fel tét len ne ga tí -
vum, ôk te hát jobb hely zet ben van -
nak, mint Gá bor, aki ros  szul éli meg
hely ze tét.

Mind azo nál tal Gá bor ki vé te les
eset nek szá mí tott: az in ter jú ala nya -
im nagy ré sze po zi tí van ítél te meg a
hely ze tét. Ér de kes, hogy azok is,
akik vis  sza tér tek Ma gyar or szág ra
vagy egy har ma dik or szág ban foly -
tat ják éle tü ket, elég jól in teg rá lód tak
az iz ra e li tár sa da lom ba. 

Surányi Ráchel/Zsblog
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Mazsihisz-BZSH: Tá mo gat juk
a ne héz hely zet be ju tott

mun ka vál la ló in kat
A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Mazsihisz) és a Bu da -

pes ti Zsi dó Hit köz ség (BZSH) szo ci á lis vál ság ala pot ho zott lét re azon kis -
gyer me kes mun ka vál la lói tá mo ga tá sá ra, akik anya gi lag ne he zebb kö rül -
mé nyek kö zé ke rül tek a ko ro na ví rus-hely zet kö vet kez té ben.

A Mazsihisz be vé te le mint egy más fél mil li árd fo rint tal csök kent a tu risz ti -
kai for ga lom mos ta ni meg szû né sé vel, ami oda ve ze tett, hogy a to váb bi fe lül -
vizs gá lá sig min den hit köz sé gi dol go zó bé rét csök ken te ni kel lett. Ezt az in téz -
ke dést an nak ér de ké ben kel lett meg hoz ni, hogy el ke rül jük a mun ka vál la lói
lét szám csök ken té sét.

A bér csök ken tés kü lö nö sen sújt ja azo kat a dol go zó kat, akik 18 év alat ti
gyer me ket, gyer me ke ket ne vel nek, így szá muk ra a Mazsihisz és a BZSH szo -
ci á lis vál ság ala pot ho zott lét re, mely re a kis gyer me kes mun ka vál la ló ink
nyújt hat nak be igényt. A Szo ci á lis Krí zis Alap ne vû for rás 2020. má jus és de -
cem ber kö zött több mil lió fo rin tos in du ló ös  szeg gel mû kö dik, amely
lehetôség sze rint bôvíthetô.

A tá mo ga tás ra a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé vel és tag -
hit köz sé ge i vel mun ka vi szony ban ál ló sze mé lyek jo go sul tak, az írás ban be -
nyúj tan dó kérelmekrôl négy ta gú bi zott ság dönt.

ÍGY TÖL TÖT TÉK A KA RAN TÉNT
Mit vett el tôlem?
Mi u tán a zsi dók egyik ál lí tó la gos

tu laj don sá ga az örö kös pa nasz ko dás,
ak kor ez zel kez dem: ez a hely zet el -
vet te a ked venc ká vé zóm rend sze res
meg lá to ga tá sát, a ba rá tok kal va ló fe -
cse gé se ket. Ám en nél ször nyûbb,
hogy el vet te an nak a lehetôségét is,
hogy ép pen azt mond jam, most nem
tu dok el men ni ká véz ni, mert más dol -
gom van. Most csak más dol gom van.

Ám en nél jó val töb bet adott: pél -
dá ul meg kell ter vez nem a na po mat
elôre, ami hasz nos, nin cse nek ad hoc
prog ra mok. Ez bi zony gon dol ko dást
és né mi lo gi kát is igé nyel. Adott
még ez az ál la pot lehetôséget a tech -
ni ka jobb meg is me ré sé re, meg ta nul -
tam zoomolni, meg sok min den mást
is. Na gyo kat le het fôzni, na gyo kat
le het en ni. És a leg fon to sabb, most
tény leg sok kal több idôm van ar ra,
hogy együtt le gyek a fe le sé gem mel.
És ez a leg fon to sabb.

Var ga Fe renc Jó zsef hu mo ris ta
Már ci us 9-én még ja vá ban fel lép -

tem va la hol vi dé ken. (Nônap volt,
hétfôre csúsz tat va.) Már ci us 10-én
még fel ké rés is jött. Ti zen egye di kén,
szer dán be men tünk for gat ni az ATV-
be, ahol – hír te le ví zió lé vén – elsô
kör ben ér te sül tünk ar ról, hogy mi re
kell ké szül nünk tra gi kus hir te len ség -
gel. Egy óra múl va az or szág is tud ta,
majd a rákövetkezô órá ban per cen -
ként za jong tak te le fon ja ink. Ez út tal
nem lel ken dez ve fo gad tuk a hí vá so -
kat, hi szen sor ra mond ták le élô fel lé -
pé se in ket, me lyek az óta is hi á nyoz -
nak. Hi pok ri ta blab la len ne ta gad ni,
hogy a be vé tel ki esé se mi att, de az is
igaz, hogy az ilyen show-k az éle tem
ré szé vé vál tak az el múlt 25 év ben, és
ek ko ra, két hó nap nyi „hak ni men tes -
ség” ma xi mum a kezdô érá ban volt, a
93-as és 94-es év ben. Szó val hi ány -
zik a kö zön ség, a szín pad, a mik ro -
fon, az au tó pá lyák, az au tó utak és
min den, ami a fel lé pé sek kel jár.
Amúgy min den oké... kis sé unal mas
ez a fé lig apo ka lip ti kus vi lág, de van
egy feelingje a si vár ut cá kon va ló
csa var gás nak. Amúgy is so kat kó szá -
lok min den nap. Igen, kellô óva tos -
ság gal. Itt, Új pes ten amúgy sincs ko -
moly tö meg, még „békeidôkben”
sem. Na és mi lesz a kül föl di uta zá -
sok kal? Éle tem má sik értelme... ez
egyelôre még ta lány, de remélhetôleg
nyí lik al ka lom né mi kör nye zet vál to -
zás ra. Meg az tán itt hon min dig vár
egy bo lond macs ka.

Fel le gi Ádám zon go ra mû vész
Az el múlt he tek be zárt sá ga min -

den képp határkô az éle tem ben.
Már ré geb ben sej tet tem, hogy vál -

to zás érlelôdik ben nem, s a ka ran tén
vi lá gos sá tet te, hogy ha egy szer el -
mú lik, nem le het a ré gi hez vis  sza tér -
ni.

Át lép tem éle tem ben az öreg kor
kü szö bét, és most az a kér dés, mit
fo gok kez de ni a meg ma radt né hány
év vel.

Még nem tudom…

Koltai Ró bert szín mû vész
Rö vi den: egy má sik élet

kezdôdött. A min ket körülvevô vi -
lág ból ára dó bor za lom, a be teg ség
új ra ír ta külsô-belsô tör té ne te in ket.

Nos, nem va gyok ki mon dot tan
egy rendszerezô el me, de ta lán így,
remélhetôleg a ka ran tén vé ge fe lé
kö ze led vén, nem árt, ha az em ber
ezt is átgondolja…

So ha, is mét lem, so ha nem vol tam
még ha son ló hely zet ben. Per sze tu -
dom, hogy ez zel nem va gyok egye -
dül. Még is meg ta pasz tal ni azt, hogy
egy bi zo nyos he lyet nem hagy ha tok
el, min den kép pen va do na túj él -
mény. De hogy ez mi lyen él mény,
az bi zo nyo san nagy ban függ at tól,
hogy mi az a hely, amit nem hagy ha -
tok el, és ki vel, kik kel va gyok itt
„össze zár va”. Ma rad junk ab ban,
hogy e te kin tet ben sze ren csém van.
És itt van ne kem még rá adá sul az
egyik leg jobb ba rá tom, he lye seb ben
barátnôm, Lisa ci ca is. Egy biz tos:
új élet kezdôdött.

Szó val mit is ho zott?
– Pi he nést. (Ko ráb ban szin te min -

den nap má sik vá ros ban ját szot tam,
ren ge teg uta zás sal, éj sza kai ha za té -
rés sel, más na pi for ga tás sal. Ilyen kor
kér de zik az embertôl, hogy most pa -
nasz kodsz vagy dicsekszel...)

– Vi szony lag rend sze res test moz -
gást. (Ba rát sá got kö töt tem a szo ba -
bi cik li vel.)

– Sa ját íz lés sze rint ké szült ott ho -
ni ma gos, szá rí tott pa ra di cso mos ke -
nye ret.

– A má so dik vi lág há bo rút
kielemzô té vé so ro za to kat, me lyek -
ben kü lö nö sen él ve zem Hit ler meg -
ér de melt vég nap ja i nak be mu ta tá sát.

– Tech ni kai ne héz sé ge ket, ame -
lyek be a különbözô homevideók ké -
szí té se so rán üt köz tem. (Azért né ha
kap tam se gít sé get is.)

– És az új hagy ma cso dá la tos ízét,
amit a szí né szek rit kán élvezhetnek…

És mit vett el?
A szín pa dot. Va gyis min dent. És

egy ki csit a re ményt is.
Az élet ener gi át adó min den na pos

lük te tést. Azt az ál la po tot, ami ak -
kor is rö pü lés re kész tet, ha egyéb -
ként ci vil ben el al szom a fá radt ság -
tól.

A ka ran tén ki hir de té sé nek nap ján
kezd tük vol na a So se ha lunk meg cí -
mû mu si cal ol va só pró bá ját a za la -
eger sze gi He ve si Sán dor Szín ház -
ban. Ezt Gaál Il di vel együtt ren dez -
zük, és ját szom is ben ne.

A be mu ta tó csú szik ter mé sze te -
sen, de meg lesz. Je len ál lás sze rint
ok tó ber 9-én.

Ös  sze gez ve azt mon da nám: sok
min den meg vál to zott kö rü löt tünk.
Ta lán nem is min den rossz irány ban.
Ben nem na gyon erôs az apu kám tól
örö költ po zi tív vi lág lá tás.

Két hó nap ja ki sem dug tam az or -
ro mat a ház ból.

De las san ki me rész ke dek az ut cá -
ra.

Gáljuli

Jó né hány hét re 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 vet te a be zárt sá got,
eset leg ott hon ról dol go zott, a több -
ség azon ban po ko li ne héz sé ge ken
ment 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.

Ró zsa Pé ter, a 168 óra fô-
szerkesztôje és a Klub rá dió mun -
ka tár sa

Még job ban rá vi lá gí tott ar ra, hogy
a mai ma gyar dön tés ho zók több sé ge
men  nyi re ros  szul ke ze li a ki ala kult
ál la po tot. Még job ban meg is mer tem,
hogy szak mán ként men  nyi el hi va tott
és ki tar tó em ber lé te zik, s itt pél dá ul
azok ra az or vo sok ra gon do lok (so -
kan van nak), akik elôtt védômaszk
nél kül zaj lot tak a tö me ges meg be te -
ge dé sek, de szó nél kül hagy ták, hogy
az il le té ke sek nem kö zöl tek a jár -
ván  nyal kap cso la tos va lós ada to kat.
Sok fel is me rést nyer tem vi szont ar -
ról, hogy az em be rek nek lesz
lehetôségük át gon dol tab ban és
felelôsségteljesebben ala kí ta ni az új
éle tü ket.

Sán dor An na, a Spi no za Szín ház
ala pí tó ja, mû vé sze ti vezetôje

A vesz teg zár iga zi po zi tí vu mot
nem ho zott ne kem, in kább sok min -
dent el vett tôlem. Ha még is adott va -
la mit, ak kor pél dá ul él vez he tem,
hogy töb bet va gyok a kert ben, a sza -
bad ban (le köl töz tünk ugyan is a vi dé -
ki nya ra lónk ba), so kat ol va sok, és a
dol ga im fi zi kai ren de zé sé re is job -
ban oda fi gye lek (no azért nem olyan
na gyon!). Még a te le fon köny ve met
is át írom.

Ami na gyon hi ány zik, az elsôsor-
ban a mun ka, az ér tel mes el fog lalt -
ság. Amit még job ban saj ná lok, az az
em be ri kap cso la tok hi á nya, hi szen
sze mé lye sen alig ta lál ko zom va la ki -
vel. Amint le het, én ápo lom, fel ve -
szem a kon tak tu so kat, el len ben tar -
tok at tól, hogy so kan tény le ge sen le -
szok nak a ko ráb bi ter mé sze tes, tény -
le ges em be ri kap cso la tok ról, és azt
ve he tik ész re, hogy jé, így is le het!

Ta lán még az is a vesz teg zár nye -
re sé gé nek szám lá já ra ír ha tó, hogy
in ten zí veb ben el gon dol ko dunk azon,
ho gyan is élünk. Te le fo non na gyon
so kat be szél ge tünk egy más sal ar ról,
hogy mit ta nu lunk ebbôl a vál ság ból,
és kér dez zük egy más tól-ma gunk tól,
hogy hol nap után va jon más képp fo -
gunk-e él ni, és ha igen, ak kor ho -
gyan más képp.

Va ja Lász ló festômûvész, por ce -
lán res ta u rá tor

Adott egy kis nyu gal mat. Több
idôt a be fe lé fi gye lés re, az imák ra és
a ta nu lás ra. Szá mos rab bi ta ní tott a
kö zös sé gi ol da la kon – skajach ne kik
–, és adó dott idô utánaolvasni az el -
hang zot tak nak. Szem be sül het tem
az zal a tén  nyel is, hogy a ki já rá si
kor lá to zás mi att most nem meg old -
ha tó, más kor oly ter mé sze tes sze mé -
lyes ta lál ko zá sok mi lyen fon to sak,
men  nyi re hi á nyoz hat nak. Eze ket a
ta pasz ta la to kat sze rin tem ér de mes
lesz megôrizni a ko ro na ví rus utá ni
idôszakra is.

Ke le ti Éva, az Er zsé bet vá ro si
Tör té ne ti Tár mun ka tár sa

Mit adott? Ko mó to san ren det rak -
tam a köny ves pol co mon, késôbbi el -
ol va sás ra fél re tet te ket és sok egyéb
kin cset ta lál va. Felértékelôdtek a te -
le fo nos be szél ge té sek. Más je len té se
lett a „vi gyázz ma gad ra!” bú csú mon -
dat nak.

Mit vett el: a ta vasz vá rás fel-
hôtlenségét. A Mar git-szi ge ti sé tá -
kat, a spon tán ta lál ko zá sok
lehetôségét, a kö zös ká vé zá so kat, a
szín há zat, a mo zit. A vá ro si élet ap ró

(most azon ban sok kal na gyobb nak
tûnô) örö me it.

Borgula And rás (Gó lem Szín -
ház)

Az utób bi he tek-hó na pok ugyan
el vet ték a szín há za mat, de egé szen
ko mo lyan mond ha tom, hogy vis  sza -
ad ták a nyu gal ma mat. Bor zasz tó an
saj ná lom az el huny ta kat és azo kat,
akik nek az éle te most ro mok ban he -
ver, de ha nincs a ví rus és a ka ran tén,
ak kor ugyan azt a na gyon megter-
helô, reg gel 8 és éj jel 12 kö zött tar tó
munkaidônket foly tat tuk vol na a
szín ház ban, amíg ki nem dôlünk. Ez
az idôszak lehetôséget adott szá -
munk ra, hogy új ra ér tel mez zük a Gó -
le met, és már most el árul ha tom:
sem mi sem lesz a ré gi!

Ardey Edi na és Gyé mánt Lász ló
(festômûvész há zas pár)

Edi na: Kezd tem vég re örül ni az
élet nek, mi kor ki tört ez a „vi lág há bo -
rú”. Még a si ke res nek in du ló ta ta bá -
nyai ki ál lí tá sunk meg nyílt, s vá rat la -
nul sok fon tos sze mé lyi ség je len lé te
tet te ün ne pé lyes sé, de pár nap után a
ké pe ink is ka ran tén ba let tek zár va.
Ma is ott van nak, és ki tud ja, hogy
med dig. Áp ri lis ban nyílt vol na a
következô ki ál lí tás, me lyet a jár vány
vitt el. Ab ban re mény ke dem, hogy
fér jem ha ma ro san be fe je zi a mû ter -
münk át ren de zé sét, és ak kor már fo -
gok tud ni al kot ni. Ami kor fest he tek,
az fe led tet ni tud ja ezt a tra gi kus
hely ze tet is, ami ben ma élünk.

Lász ló: Négy fal kö zé zár va él ve a
fo lya ma tos je lent, fon tos nak ér zem,
hogy ren det te remt sek a szûk kör -
nye ze tem ben, és vég re pon tot te szek
a már nyolc van öt éve kez dett hos  szú
kör mon dat vé gé re, hogy lé tem nek
mi volt az értelme(?). A mû te rem te -
le az idôm hor da lé ká val, egy más há -
tá ra öm lesz tett ka ca tok kal, ahol el -
mél ked ni ugyan le het, de al kot ni
nem. Sze ren csés vol tam és ma is az
va gyok, mert eb ben a re mény te len -
ség ben nem va gyok egye dül, szeretô
hit ve sem mel bol do gan élünk, irigy -
lés re mél tó har mó ni á ban tel nek órá -
ink-per ce ink. Teller Ede de fi ní ci ó ja
sze rint az op ti mis ta nem más, mint
aki azt re mé li, hogy a jövô bizonyta-
lan... Nem eb ben az ér te lem ben va -
gyok op ti mis ta. 

De ák Gá bor (a Mazsike egyik
ala pí tó ja, a Lauder Javne-iskola
ku rá to ra)

Adott elôször is idôt bi zo nyos el -
mé lyü lés re, ar ra, hogy fo te lem ben
ül ve át gon dol jam ed di gi éle te met,
an nak ér de kes szeg men se it.

73 éves lé tem re is rend kí vül zsú -
folt éle tet él tem min dig is. Aho gyan
ba rá ta im mond ják, egész nap ro han -
gá lok a vá ros ban.

Olyan köny ve ket ol va sok, me lyek
ed dig az éj je li szek ré nyen vár ták,
hogy kéz be ve gyem ôket, s gyak ran
ren dez ge tem kü lön fé le gyûj te mé -
nye i met, mint pél dá ul a ká vés csé -
szék, csengôk, ha ran gok stb. Most
idôm van az ala pos rend ra kás ra is.

Amit el vett ez az idôszak, az a ká -
vé ház, ahol törzs ven dég va gyok
(vol tam), an nak min den elônyével.
Na pi több órát töl töt tem ott, sok szor
csak ta nul má nyoz va a kö rü löt tem
ülôket, s pró bál tam ki ta lál ni, mi lyen
éle tet él het nek.

A tech ni ka jó vol tá ból két
videosorozatot csi ná lok, egyik az Er -
zsé bet vá ro si mo zik tör té ne te, a má -
sik az Er zsé bet vá ro si Zsi dó Tör té ne -
ti Tár meg bí zá sá ból „Sé ták a fotel-
bôl” cím mel vir tu á lis vá ros ve ze tés.

És nem utol só sor ban hi ány zik az
au tó zás, a ba rá ta im, a csa lá dom kö -
zel sé ge.

Dési Já nos (Klub rá dió)
Nagy ado mány, hogy meg ta nul tuk

a gya kor lat ban is, mi lyen fon tos a
sza bad ság és a de mok rá cia. Nem
öröm te li, de most a sa ját éle tünk ben
lát hat juk, mi ként vi sel ked nek em -
ber tár sa ink, ami kor szé pen ránk csa -
pó dik a dik ta tú ra ka pu ja. Töb bet ér

két kö tet tör té ne lem könyv nél. És az
is mi lyen re mek, hogy ki de rült, 
men  nyi okos, segítôkész ba rá tom
van. A ví rus ugyan gyil kol ni akar –
de lát juk, hogy a rom bo lás sem
megy olyan kön  nyen. A ki tar tó rossz
szán dék mel lett sem, s kö zö sen csak
túl le szünk a mai ba jo kon.

Ara di Ti bor hu mo ris ta, új ság író
Én amo lyan fel so ro lás sze rû en vá -

la szol nék a két kér dés re.
Amit vesz tet tem: mun kát, kö zön -

sé get, fel lé pés elôtti druk kot, fel lé -
pés utá ni meg kön  nyeb bü lést, ké pes -
sé ge met az zal kap cso lat ban, hogy
meg tud jam ál la pí ta ni, mi lyen nap
van, vagy 25 elôre le kö tött kö zös
mû sort Var ga Fe renc Jó zsef fel, a
nagyszülôk örö mét, ami kor uno ká -
juk kal ját sza nak, kö zel negy ven
ismerôst a Facebookról, akik má mo -
ros kéj jel kezd ték ûz ni a rém hí rek és
ta lál ga tá sok meg osz tá sát, pénzt, si -
ke res té vé mû sort, és nem utol só sor -
ban élesztôt.

Amit nyer tem: több idôt a kis fi am -
mal, meg is mer het tem ren ge teg em -
ber iga zi ar cát (jó és rossz ér te lem -
ben), kezdô szin tû jár tas sá got a vi ro -
ló gi á ban, el tá vo lo dást a fo gyasz tói
tár sa da lom ból, az író asz ta lom ban
tör tént rend ra kás so rán elôkerült el -
ve szett nek hitt tár gya kat, meg olyan
dol go kat, ame lyek most nem jut nak
eszem be, mert va ló szí nû leg nem is
fon to sak. 

Ara tó And rás show-vivô
A ka ran tén idôszakának kez de te

óta saj ná lom, hogy az Új Élet nem
na pi lap.

Ami kor ke ser nyés sé vá lik a be -
zárt ság, eszem be jut, hogy a chi lei
bá nyá szok há rom hó na pot töl töt tek a
mély ben Face, té vé, hi deg-me leg víz
nélkül... Rög tön job ban ér zem ma -
gam.

Ami na gyon hi ány zik, az az uno -
ká im il la ta, ami kor át ka rol ják nagy -
pa pi juk nya kát. S ami gon dot okoz:
mit me sél jek ne kik es te, hogy ott ho -
nuk ban a tech ni ka se gít sé gé vel lás -
sa nak, hall ja nak en gem. Egy biz tos,
a Ci li ke-so ro zat ból egyet sem…

Te mér dek szabadidômben ví rus ir -
tó jó ze nék kel szó ra koz ta tom ma -
gam.

Egyéb ként a ne jem mel, akár az el -
múlt év ti ze dek so rán min dig, igyek -
szünk po zi tí van át él ni ezt az idôsza-
kot is.

Garai Pé ter éne kes, do bos
(Klezmerész együt tes)

Még ép pen csak elkezdôdött a jár -
vány, ami kor ki de rült, hogy el ma rad
a már ci us 29-re meg hir de tett ju bi le u -
mi kon cer tünk, így lehetôvé vált a
pró bák rit kí tá sa, lehetôvé vált, hogy
fel ke res sük szabadifürdôi kis apart -
ma nun kat. 10 nap ra ter vez tük, itt ra -
gad tunk

Eb ben a hely zet ben mit adott a ka -
ran tén? Több szabadidôt, kre a ti vi -
tást, ami pél dá ul lehetôvé tet te, hogy
át ké pez zem ma gam „pro fi” pék ké. 

Meg ta nul tam kif lit, zsem lét, ka lá -
csot, pacs nit (aki még em lék szik rá),
arany ga lus kát ké szí te ni. Ter ve im kö -
zött sze re pel sok más is e té ren, mint
piz za, csá szár zsem le, ron gyos kif li.

Ami szin tén a ka ran tén ado má nya,
be bi zo nyo so dott, hogy 35 év há zas -
ság után is na gyon nagy sze re tet ben
tu dunk él ni egy más sal 24 órás ös  sze -
zárt ság ban, 34,5 m2-ben.

Ami hi ány zik: a pró bák, a ze nész -
tár sa im, a ba rá ta im mal va ló sze mé -
lyes kon tak tus és az ott ho ni össz -
kom fort.

M. Ken de Pé ter új ság író, kom -
mu ni ká ci ós szak em ber

Legelôször azt gon dol tam, a ka -
ran tén nagy vál to zást nem hoz majd
az éle tem ben, hi szen elôtte is túl nyo -
mó részt ott hon ról dol goz tam. No
meg azt is gon dol tam, biz to san több
idôm lesz ma gam ra. Én kis naiv…

Szin te min den meg vál to zott, szin -
te tel je sen át kel lett ala kí ta ni az éle -
tem.
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VE GYES

AP RÓ-
HIR DE TÉS

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.

Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés
Zug ló ban, Ve zér u. 156.

104 éve, 1916. má jus 13-án
hunyt el New York ban Sólem
Áléchem jid dis író, aki nek Tó bi ás,
a te jes em ber cí mû mun ká já ból
ké szült a He ge dûs a háztetôn cí mû
mu si cal. Si ke ré nek egyik fon tos
összetevôje volt, hogy belülrôl is -
mer te az áb rá zolt vi lá got, hôsei
azt a nyel vet be szél ték, ame lyet az
író kör nye ze té ben élôk, és sze re -
tet tel, meg ér tés sel, nem ke vés hu -
mor ral, bölcs iró ni á val írt sor suk -
ról, tra gé di á ik ról és örömeikrôl,
ír ja az MTI.

Az uk raj nai Perejaszlavlban szü -
le tett 1859. már ci us 2-án, Szo lo mon
Naumovics Rabinovics né ven,
tehetôs, de fo ko za to san elszegé-
nyedô csa lád ban. A chéder (zsi dó
egy há zi ele mi is ko la) el vég zé se után
a he lyi orosz gim ná zi um ban foly tat -
ta ta nul má nya it, ek kor je lent meg
elsô cik ke a Ha-Cefira cí mû zsi dó
he ti lap ban.

A gim ná zi um el vég zé se után rö -
vid ide ig há zi ta ní tó volt, 1880 és
1883 kö zött Lubniban rab bi ként mû -
kö dött. Ele in te hé ber és orosz nyel -
ven írt, de 1883-tól, ami kor elsô jid -
dis no vel lá ja, a Cvej stejner (Két kô)
meg je lent, ha lá lá ig csak ezen a nyel -
ven al ko tott. (A jid dis a ke let-eu ró -
pai zsi dók nyel ve, amely a kö zép ko -
ri né met di a lek tu sok, a hé ber, az ará -
mi és szláv nyel vek ele me i nek
ötvözésébôl ala kult ki.)

A no vel la a szent pé ter vá ri Dosz
Jidise Folkszblat cí mû zsi dó he ti lap -
ban lá tott nap vi lá got, it te ni má so dik
pub li ká ci ó ja után kezd te a Sólem
Áléchem írói ne vet hasz nál ni (mely -
nek je len té se jid dis nyel ven „bé ke
ve led”).

1883-ban – ap ja ha tá ro zott til tá sa
el le né re – fe le sé gül vet te ré gi sze rel -
mét, a gaz dag csa lád ból szár ma zó
Ol ga Lojevet, akitôl hat gyer me ke
szü le tett. 1885-ben, apó sa ha lá la
után te kin té lyes va gyont örö köl tek,
amelybôl 1888-ban el kezd te a Di
Jidise Folkszbibliotek (Zsi dó Nép -
könyv tár) an to ló gia so ro zat ki adá sát.

Eb ben a so ro zat ban több no vel lá ja
és két re gé nye, a Zender-Blank un
zajn Gezindl (Zender-Blank és az ô
házanépe) és a Sztempenyu cí mû is
meg je lent. A so ro zat sok ki adás sal,
de ke vés be vé tel lel járt, rész ben
emi att, rész ben más si ker te len üz le ti
vál lal ko zá sai mi att te kin té lyes va -
gyo na las san el fo gyott.

1890-ben Pá rizs ba uta zott, és egy
év múl va tért vis  sza Ki jev be. Üz le ti
terveirôl vég leg le tett, s mi vel ad dig
meg je lent írá sai nép sze rû ek és si ke -
re sek vol tak, az iro da lom nak szen -
tel te ma gát. 1892 és 1895 kö zött ké -
szül tek el A kis em be rek vá ro sa és a
Menáhem-Mendl no vel la cik lus da -

Anyám
(Foly ta tás)

Anyu ak kor tájt már va la mi kül ke -
res ke del mi cég nél dol go zott né met-
nyel vû levelezôként, ugyan is
idôközben le tet te a felsôfokú nyelv -
vizs gát. Nu, az is egy vic ces do log le -
he tett, mert hogy a vizs ga el nök kel
olyan jól el be szél get tek (per sze, hogy
né me tül), hogy a titkárnônek kel lett
oda szól ni, hogy szó val még vol ná nak
né há nyan a folyosón…

No, en nél a kül ker cég nél hí re
ment, hogy van itt egy nô, aki be szél -
ni is tud né me tül, és mi vel az ak ko ri
vezetôknél ez nem volt jellemzô, így
az tán elég gyak ran hív ták még más -
hon nan is, hogy for dít son egy-egy
tár gya lá son, sôt még kül föld re is ma -
guk kal vit ték. 

Egy szer pél dá ul a Va kok In té ze té -
nek vezetôségét kí sér te Anyánk Ke -
let-Né met or szág ba az ot ta ni vakve-
zetôkkel va ló meg be szé lés re. Hát en -
nek mel lék ha tá sa ként ju tott ki öcsém
egy ot ta ni spe ci á lis (szeg ment-masz -
 százs tan fo lyam ra), ami be még ke -
let-né met egy há zi vezetôk is be se gí -
tet tek, úgy hogy egy zár dá ban la kott
majd nem egy éven ke resz tül, és a
spe ci á lis masz  szí ro zá son kí vül egy
igen csak nem-ked ves, ám de rend kí -
vül ha té kony idôs apá cá tól még né -
me tül is meg ta nult. (No, er re fel ké -
szü lés ként büty köl tem ös  sze egy
hor doz ha tó sza la gos mag nót ecsém-
nek va la mi va cak ból, még mo tort is
kel lett ben ne cserélni...) Ami kor meg
ha za jött öcsém, szer zett ne ki egy
masszôr ál lást a Lukács-fürdôben. 

A nyel vi leg kor lá to zot tan fel ké -
szült vezetôk kí sér ge té se so rán egy -
szer még a bu da pes ti fôpolgármestert
(ak ko ri ne vén ta nács el nö köt) is el kí -
sér te Ke let-Ber lin be. Hát en nek az is -
me ret ség nek kö vet kez mé nye ként lett
öcsém nek egy szép, rész ben az Or -
szág ház ra, rész ben a he gyek re nézô
la ká sa Bu dán, mert hogy a Ta nács el -
nök elv társ nak jó ha ver ja volt az OTP
ve zér igaz ga tó ja, így az tán pro tek ci ós
la kást utal tak ki ne ki pro tek ci ós
áron...! Ja, meg egy kiegészítô is me -
ret ség ré vén te le fon ja is. (Nagy szó
volt az ak kor, kéremszépen!)

No még egy nyel vi pro duk ci ót em -
lít sünk meg! Az egyik ke let-né met
de le gá ci ós ki rán du lás al kal má val, a
vo na ton is mer ke dett ös  sze anyám a
Sheffield-i német-tanárnôvel, Pam-
mal, aki vel olyan jól ös  sze ba rát koz -
tak, hogy meg hív ta ôt meg a csa lád ját
Pest re, nem tit kol va azt, hogy ne künk
van egy fi únk, a Ger gely, aki már né -
hány éve in ten zí ven ta nul an go lul, de
hát men  nyi vel jobb len ne, ha egy ki -
csit kint le het ne Angliában…

Hát jött is a csa lád, fér jes tül-gye re -
kes tül, és a ma má nál (anyó som nál)
lak tak úri mó don el lát va. No, per sze
szer vez tük a prog ra mo kat ne kik Pes -
ten, Bu dán, Ba la to non, min den fe lé,
szó val jól érez ték ma gu kat. Egy al ka -
lom mal Pam olyan jól be fa la to zott a
Má tyás-pin cé ben, a fér je (John) fel -
jegy zé sei sze rint iga zi ma gyar étel -
ként szá mon tar tott, jó nagy adag szé -
kely-ká posz tá ból, hogy más nap reg -
gel, mi kor ép pen in dul tunk vol na
Szent end ré re, a ma má nál ott ta lál tuk
anyá mat is. Hát ki de rült, hogy Pam-
nak ne héz (!) éj sza ká ja volt, és mi vel
a ma ma nem be szélt se né me tül, se
an go lul, hát te le fo nált anyám nak, aki
ta xi ba vág ta ma gát egy jó nagy adag

szó da bi kar bó ná val, oszt reg ge lig
meg be szél ték Pam-mal a ma gyar
étel kü lön le ges sé ge ket, és azok vár ha -
tó mellékhatásait…

Végülis per sze a lé nyeg, hogy Ger -
gely tíz éve sen meg tet te Lon don ba
éle te elsô repülô út ját. Mi vel egye dül
ment, ezért ka pott egy pa pír táb lát
(raj ta az ada ta i val), és per sze egy
ked ves-ara nyos ste war dess fo lya ma -
tos fi gyel mét. Hát ez az ang li ai,
majd nem egy hó nap (ame lyik nek az
utol só he té re még mi is meg hí vást
kap tunk Ili vel) tény leg jót tett Ger -
gely an gol já nak.

No de apám ról se fe led kez zünk
meg! Egész éle té ben szem üve ges
volt, de idôvel ki de rült, hogy van ott
más is, úgy hogy öt ven éves ko rá ra
már alig lá tott, és így rok kant nyug dí -
jas lett. Ezek után a fô te vé keny sé ge
az volt, hogy a hét vé gi pi a ci be vá sár -
lás so rán a szép nagy ko sa rat ô ci pel -
te anyám mel lett bak tat va. (Hát
innentôl len dült fel anyám nyel vi ké -
pes sé ge i nek a ki kül de té sek kel va ló
ki ak ná zá sa, mert hogy kel lett a
pénz!)

Per sze azért anyánk sû rûn be se gí -
tett öcséméknél is, ahol ak kor az Il di -
kó fe le sé gen kí vül már volt egy szür -
ke-há lyog gal szü le tett Mar ci gye rek
is, aki bi zony vak volt a két éves ko rá -
ban töb bé-ke vés bé si ke re sen el vég -
zett szem mû té té ig.

Hát így tel tek az évek, öre ged tünk,
míg nem apánk egy va cso rá zás köz -
ben a kony há ból vis  sza tért anyám nak
sem mi képp nem akart vá la szol ni.
Agy vér zés. Fél ol da la le bé nult. A ke -
zét, lá bát késôbb az tán va la men  nyi re
hely re hoz ták, de be szél ni már nem
tu dott töb bet. Mi u tán anyám már
egy re ke vés bé tud ta el lát ni, Ili szer -
zett ne ki he lyet Le ány fa lun a re for -
má tus egy há zi öreg-ott hon ban. Na -
pon ta járt ide anyu, míg nem az tán
egy szer meg kér dez te, hogy nem köl -
töz het ne-e be ô is. Hát köl töz he tett.
Itt él tek vagy két évet, mi kor az tán
apám meg halt. Azt gon do lom, ez volt
anyám éle té ben a tö rés pont, a le tö rés -
pont; nem volt kirôl gon dos kod nia.
El hagy ta ma gát, már en ni sem akart,
nem bír tak ve le a nôvérkék. Vis  sza -
vit tük hát a zug lói la ká sá ba, az zal,
hogy a Mar ci ott la kik, és hogy ez a
Mar ci gye rek igen slend ri án, ös  sze-
vis  sza eszik, meg ren det len, szó val
kel le ne oda va la ki, aki em bert fa rag
belôle. No per sze, a Mar ci ek kor már
volt vagy hu szon öt éves, és ép pen -
ség gel jól el tud ta lát ni ma gát, de hát
ez volt a csá bí tó szö veg. Be vált. Úgy -
hogy anyánk ban élet re kelt a há zi sár -
kány, és Mar ci be csü le té re vál jon,
hogy nem hagy ta ott, pe dig köz ben
már a má sik nagy any já ék há za is
megüresedett…

No itt jól el volt, a szo bá ja te le
köny vek kel, új sá gok kal, be pó tol ta
éle te ol va sás-le ma ra dá sát. (Ér de kes
mó don a té vét nem sze ret te, pe dig
még egy né met nyel vû csa tor nát is
be ál lí tot tunk ne ki.) Az ebé de lés sel
vol tak elôször prob lé mák. Egy idô
után már ar ra sem volt haj lan dó, hogy
ki bont sa a kö ze li is ko lá ból ki szál lí -
tott ebé det, mond ván, csi nál ô ma gá -
nak, hát igen, va la mi ku tyu lást, és azt
is egy re ke vés bé. Pró bál tunk gon do -
zót sze rez ni hoz zá, hát nem nagy si -
ker rel, pe dig ked ve sek vol tak, és ál ta -
lá ban ez zel fog lal koz tak már évek
óta. A leg to vább egy ara nyos, fi a tal
nô bír ta. A sé rült gye re ke ko ra dél -
utá nig egy ott hon ban volt, ad dig ért

rá, de a ne gye dik na pon anyu már
nem en ged te be. Az tán egy idôsebb,
szin tén ked ves höl gyet vit tem anyu -
hoz be mu tat ni. Jót be szél get tük, és
egy idô után úgy gon dol tam, hogy
most el me gyek, ma guk ra ha gyom
ôket. „Ezt a nôt is vi szed ma gad dal,
ugye?!”, mond ta anyám, ne kem meg
égett a fe jem. 

Egy szer me leg nyá ri dél után volt,
ami kor jött ha za Mar ci. Gya nús volt
ne ki, hogy anyám nem kö szönt, de
nem is vá la szolt ne ki (és legfôképp,
hogy nem te rem tet te le, hogy „hát
ilyen kor kell ha za jön ni?!”). No, jött a
mentô, irány az Uzsoki kór ház (hi á ba
no, a me leg, fül ledt szo ba, ab la kot
ugyan is nem volt sza bad ki nyit ni!). A
har ma dik na pon azon ban már olyan
jól volt anyu, hogy a nôvérkék már
kiosztva-beosztva... Né mi utó ke ze -
lés re aján lot ta va la ki ek kor a zsi dó -
kór há zat, ahol az tán ma rad ha tott vol -
na to vább is, ám az egy hó nap pal
késôbbi, csa lá di vendéglôs ki ruc ca -
nás után, ami kor vit tük vis  sza, anyu
kö zöl te, hogy na, ide ô az tán töb bet
nem megy. Pe dig el me ne tel kor még
sem mi ilyesmirôl nem volt szó, és a
nôvérkék er re fe lé igen jól to le rál ták
anyu stí lu sát, úgy lát szik szok va vol -
tak az ilyesmihez…

Hát igen, irány ha za, megint gon -
do zó-ke re sés, per sze sen ki nem volt
jó, míg az tán va la me lyik tö meg köz -
le ke dé ses ki ruc ca ná sát, és „ked ves-
ba rát sá gos” ha za szál lí tá sát követôen
ô ma ga mond ta azt, hogy „ak kor én
most be köl tö zök a zsi dó kór ház ba!”. 

Hát va la hogy így volt.
Na most anyu kám, ez olyan, mint -

ha bú csúz nék tôled, pe dig egy fe né -
ket. Nem is te he tem, hi szen itt vagy
ben nünk, a sze mé lyi sé günk ben. Én
pél dá ul egy ked ves-ara nyos em ber
va gyok. (Jó, mond juk a di ák ja im
utál nak, de csak a ló gó sok. Akik rá -
érez nek, hogy va la mit ta nul ni is le -
het tôlem, azok még in gyen is dol -
goz nak ne kem (nu, más képp per sze
nem is le het ne, mert fi zet ni nem tu -
dok (meg ha tud nék, se akar nék,
örül je nek, hogy ve lem dol goz hat -
nak...!))). Szó val ott tar tot tam, hogy
ked ves és ba rát sá gos em ber va gyok.
Olyan va gyok, mint az apám. Ál ta lá -
ban. De tény leg. El be szél ge tek az
em be rek kel a bolt ban, az ut cán, vagy
ha va la mit el kell in téz ni. Na per sze,
ha nem akar nak ve lem ki szúr ni!
Vagy ke reszt be ten ni! Vagy nem kez -
de nek el ve lem kekeckedni! Mert ak -
kor ki bújsz belôlem. És olyan kor na -
gyon rossz nem-ne kem len ni! Olyan -
kor kí mé let len va gyok és ke gyet len.
És na gyon pre cíz. És ak kor meg csi -
nál ják úgy, ahogy kell. Na jól van.
Ak kor te szé pen vis  sza má szol a sa -
rok ba (a lel kem sar ká ba), és ugyan
tûéles szem mel fi gye led, hogy rend -
ben men nek-e a dol gok, de ha igen,
ak kor ha gyod, hogy megint az apám
jöj jön elô, és ked ves le gyek, és ba rát -
sá gos.

És ahogy el né zem ez va la hogy így
mû kö dik az öcsém nél is, meg a gye -
re ke ink nél is. A fi am pél dá ul szin tén
egy ba rát sá gos fic kó, ál ta lá ban, de
azért tud ô is más mi lyen len ni, kül -
dött el már en gem is a franc ba.

Szó val anyu kám, itt vagy ve lünk,
itt vagy ben nünk, és tu laj don kép pen
ez így is van rend jén, hi szen elég zû -
rös ez a vi lág, és jó tud ni, hogy van az
em ber nek egy ilyen tit kos va rázs esz -
kö ze.

Hát va la hogy így van ez.

N A P  T Á R
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Mojzes Ivrat ro va taSzá zez ren kí sér ték utol só út já ra
a He ge dûs a háztetôn író ját

rab jai, va la mint a Tó bi ás, a te jes em -
ber cí mû mû ve, ez utób bi szol gált a
He ge dûs a háztetôn cí mû mu si cal
alap já ul.

Ter mé keny és el is mert író lett,
rend sze re sen pub li kált szent pé ter vá -
ri és var sói la pok ban. Re gé nye ket,
no vel lá kat és szín mû ve ket is írt, de
gyer me kek nek, ka ma szok nak is al -
ko tott. Si ke ré nek egyik fon tos
összetevôje volt, hogy belülrôl is -
mer te az áb rá zolt vi lá got, hôsei azt a
nyel vet be szél ték, ame lyet az író
kör nye ze té ben élôk, és sze re tet tel,
meg ér tés sel, nem ke vés hu mor ral,
bölcs iró ni á val írt sor suk ról, tra gé di -
á ik ról és örömeikrôl.

Az Orosz or szá gon 1905-ben
végigsöprô pog ro mok elôl el me ne -
kült, csa lád já val New York ba uta -
zott. 1907-ben tért vis  sza Eu ró pá ba,
a következô év ben egy orosz or szá gi
fel ol va só kör út so rán ros  szul lett, az
or vo sok tu ber ku ló zist di ag nosz ti zál -
tak.

Több hó na pos ke ze lés so ro zat
kezdôdött, mely nek so rán Olasz or -
szág ba is el ju tott. Csa lád ját – lé vén
egye dü li kenyérkeresô – a ba rá ti és
ra jon gói ado má nyok tar tot ták el. Lá -
ba do zá sa ide jén is foly tat ta az írást,
1909 és 1911 kö zött ké szült el két,
má ig is nép sze rû mû ve, az anek do ti -
kus elbeszélésekbôl ál ló A Motl gye -
rek és sze rel mi té má jú lí rai re gé nye,
az Éne kek éne ke.

1914-ben fe le sé gé vel és négy
gyer me ké vel vis  sza tért Ame ri ká ba,
és New York ban te le pe dett le. Egyik
fi á nál szin tén tu ber ku ló zist ál la pí -
tot tak meg, és hi á ba ke zel ték Svájc -
ban, 1915-ben meg halt. Fia ha lál hí -
ré re de pres  szi ó ba esett, tu ber ku ló zi -
sa és cu kor be teg sé ge to vább rom -
lott, és 1916. má jus 13-án ô is meg -
halt. Te me té sén száz ezer em ber vett
részt.

No ha írá sa it ma is so kan ol vas sák
vi lág szer te, a leg több em ber a
mûveibôl ké szült He ge dûs a
háztetôn cí mû mu si cal re gon dol ne -
ve hal la tán. A Jerry Bock ze né jé vel
ké szült da ra bot elsôként 1964 szep -
tem be ré ben ál lí tot ták szín pad ra a
Broadwayn, 1971-ben Nor man
Jewison lát vá nyos fil met ren de zett
belôle Topol fôszereplésével, majd
2004-ben a Broadwayn is mét fel újí -
tot ták a da ra bot.

A mu si calt Ma gyar or szá gon is
több szín ház mu tat ta be, G. Dé nes
György és Re mé nyi Gyenes Ist ván
for dí tá sá ban. Tevjét olyan ki vá ló sá -
gok ját szot ták, mint Bes se nyei Fe -
renc, Huszti Pé ter, Du nai Ta más és
Gregor Jó zsef, a Víg szín ház je len leg
is mû so ron tart ja He ge dûs D. Gé za
fôszereplésével.

2005-ben a Zsi dó Nyá ri Fesz ti vál
ke re té ben jid di sül ál lí tot ták szín pad -
ra a Marienbad cí mû da ra bot, amely
az azo nos cí mû levélregénybôl ké -
szült. Sólem Áléchemnek szob ra áll
Ki jev ben, Moszk vá ban és az iz ra e li
Natanjában. Az uk rán fôvárosban
éle tét és mun kás sá gát be mu ta tó mú -
ze um is mû kö dik.

VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16-
ig. Dr. Szi ge ti Mik lós, tel.: 220-0230.

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: 06-30-556-696.

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.
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SPÁNN GÁ BOR

Gép ház! 70? Nem: 50! Mi 30?
A vájt sze mû ol va só már a címbôl rá jö he tett, hogy ez zel a zsen gém -

mel a fôpolgármester úr ál tal ed dig hi ber nált ál la pot ból élet re kel tett
au tós se bes ség csök ken té si ter ve zet tel fog lal ko zom.

Lép ten-nyo mon azt hall juk, hogy a ma gyar lo vas nép, még ak kor is,
ha ma már tel jes ló nem jut min den ki nek. Mi, zsi dók a gya lo go sok
párt ján ál lunk, de szí ve sen ülünk au tó ba, és ter mé sze te sen kö zü lünk is
ke rül nek ki jó vezetôk és janiskodók.

Hál’ Is ten nek ed dig még egyik jobbszélsô lap ban sem ol vas tam olyat,
hogy a szá gul do zó ôrültek vagy óvo dát gá zo lók mind zsi dók, bár igény
az len ne rá. 

Én ma gam több mint fél év szá za da ve ze tek, és ezért vé le mé nyem
nem amo lyan „bo csá nat, hogy a csa pos köz be szól”. Ami ó ta au tót ve ze -
tek, ta pasz ta la tom alap ján ki je len tem az aláb bi a kat:

1. Egy ke ze men meg tu dom szá mol ni azo kat a bu da pes ti uta kat, ahol
egy ál ta lán le het sé ges 30-nál gyor sab ban ha lad ni. Ezt csak a mö göt tem
jövô au tós kép ze li, ezért vil log és du dál rám mint ál lat, fi gyel men kí vül
hagy va, hogy elôtte leg alább 10 au tó tor ló dik.

2. Pl. a Hun gá ria kör úton so ra koz nak a táb lák, me lyek hir de tik,
hogy 70 km/h a sza bá lyos ma xi má lis se bes ség, amit ki vá ló an tud el ol -
vas ni au tós és gya lo gos egy aránt, azo nos se bes ség gel ha lad va.

3. Biz tos va gyok ab ban is, hogy a gyors au tók kal rendelkezô hi é nák
ez után is 90-nel fog nak leelôzni olyan ut cák ban, ahol mind két ol da lon
par kol nak. 

4. Ar ra is fo gad nék bár mi lyen oddsszal, hogy akik a szo bá nyi mé re -
tû te rep já ró juk kal ed dig is úgy áll tak fel a jár dá ra, hogy ko csi juk és a
ház fal kö zé egy cigipapír fért el, ez után is ezt te szik.

Bu da pest elsô em be re az zal a cél lal ké szül a for ga lom las sí tás ra, hogy
ettôl ke ve sebb bal eset lesz, mert mint el mond ta, akit 30-cal üt nek el, az
élet ben ma rad, akit 70-nel, az biz to san meg hal. Ez nagy igaz ság, és tu -
laj don kép pen mel let te szól az is, hogy mint a leg utób bi hírekbôl ki de -
rült, Bu da pes ten már nem csak to ho nya nyug dí ja so kat gá zol nak, de
für ge ôzet is, pl. a Jó zsef vá ros ban.

Én ed dig is jogkövetô autóvezetô vol tam, és ha a tük röm ben lát tam,
hogy jön egy Forma–1-es ôrült mö göt tem, azon nal le húz tam a szélsô
sáv ba, a ko csi ja há tul ját pe dig vi szont lát tam a következô pi ros lám pá -
nál. 

Ami a lég szen  nye zést il le ti. Au tó mér nök vég zett sé gû ba rá tom sze rint
a ma tu zsá le mi ma gyar gép ko csi park ban sok olyan au tó köz le ke dik,
ami las sabb se bes ség nél két szer an  nyi koszt pö fög ki, mint ha gyor sab -
ban men ne.

Ezt majd dönt sék el a té vé vi ták bot csi nál ta szakértôi.

Ne kem – mint mindenrôl – egy vicc jut eszem be:

Egy irá nyú ut ca sar kán tör té nik egy ka ram bol. A két ko csi ele je ösz -
 sze tö rik, de sze mé lyi sé rü lés sze ren csé re nincs. Ki ug rik mind két
vezetô, és döb ben ten néz nek egy más ra. A vét kes ko csit egy rab bi ve zet -
te kipával a fe jén, a má si kat re ve ren dá ban egy ka to li kus pap.

Ez utób bi nyil ván el fe lej tet te az örök igaz sá got: elônyöd ott van, ahol
meg ad ják.

A rab bi kol lé gá já ra néz ve így szól:

– Plé bá nos úr! Lá tom, önt meg vi sel te a ka ram bol, na gyon sá padt.
Hadd old jam a fe szült sé gét, tud ni il lik van az au tóm ban ép pen egy bon -
tat lan üveg kó ser szil va, húz zon belôle egy sluk kot, és mind járt meg -
nyug szik.

Ez meg tör té nik, és a plé bá nos há lál ko dik:

– Fôrabbi úr, kö szö nöm az em ber sé gét, tény leg már is job ban ér zem
ma gam! De hadd mond jam azt, hogy ma gá nak is re meg a sza kál la, ja -
vas lom, igyon egy sluk kot ön is ebbôl az is te ni pá lin ká ból.

Mi re a rab bi:

– Kö szö nöm, fôtisztelendô úr, de én majd késôbb iszom, ami kor el -
men tek a rendôrök…

...és ide je van a ne ve tés nek

Lát vá nyos és ma ra dan dó mó don
ün nep li meg Roman Abramovics,
a Chelsea orosz zsi dó tu laj do no sa
az ausch witzi ha lál tá bor fel sza ba -
dí tá sá nak 75. év for du ló ját: a mil li -
ár dos jó ko ra fest ményt ren delt
meg a Stamford Bridge nyu ga ti
hom lok za tá ra egy lon do ni szü le té -
sû iz ra e li street art mûvésztôl.
Solomon Souza 7x12 mé te res ké -
pén há rom olyan fo cis ta sze re pel,
akik nek a sor sa ös  sze fo nó dott a
len gyel or szá gi né met ha lál tá bor -
ral.

Julius Hirsch az elsô zsi dó szár ma -
zá sú né met vá lo ga tott fo cis ta volt.
1923-as vis  sza vo nu lá sa után
gyerekedzôként dol go zott, az tán
1943-ban Ausch witz ba hur col ták,
majd ér ke zé se kor azon nal meg öl ték.

A 102 éves ko rá ban, 2019-ben
meg halt Ron Jo nes nem volt pro fi

Züm-züm
ÖNINTERJÚ 

– Ajvé, rabbi úr! A hosszú bezártság! Most méhnek vagy légynek érzi
magát?

– Még egyiknek sem, de már közel állok hozzá!
– És akkor miért zümmög?
– Maga tudatlan! Ez a társas online kapcsolat egyik fajtája!
– Az zoom, bár tényleg zumnak ejtik!
– A neológok! Az ortodoxok zümnek!
– És miért 2x mondja?
– Mert legalább 2x kell kísérletezni, hogy rácsatlakozzak!
– Ez egy járványos dolog! És elôtte?
– Elôtte a tanítás, ima, ének, hittan, gyertyagyújtás, állománygyûlés stb.

személyesen folyt!
– És mi lesz a járvány után?
– Na ez itt a legfôbb kérdés! Eddig mindezekhez el kellett menni, felöltözni,

hidegben-melegben utazni, esôben ernyôt cipelni és így tovább! Ma akár
papucsban, akár házikabátban lehet mindenki, s vehet részt mindazon, amin
akar!

– És ki fog ezek után eljárni ezekre a rendezvényekre, ha otthon is lehet?
– Szerintem mindenki! A személyes együttlétet nem pótolja a züm!
– Akkor most minden rendben van?
– Dehogy! Van olyan rabbi, aki nem ismeri el szabályos minjennek, van, aki

igen!
– Jó, hát akkor mindenki oda csatlakozik, ahová a rabbija!
– Szó sincs róla! Pl. ha kádist akar mondani, akkor ahhoz csatlakozik, aki

elismeri!
– Bocs, rabbi úr, hogy zavartam!

Kardos Péter

Óri á si fa li ké pen örö kí tik meg
a le gen dás ma gyar focista-edzôt

fo cis ta. A brit had se reg tag ja ként
esett né met fog ság ba 1940-ben,
hogy több hó na pos olasz kitérô után
Ausch witz ba szál lít sák ha di fo goly -

ként. Itt he ti hat nap ha di üzem ben
dol goz tat ták, va sár na pon ként vi -
szont a ha di fo goly csa pat ka pu sa ként
fo ci zott, né ha a ná ci ôrök el len. A
szö vet sé ge sek kö ze le dé sét meg ne -
szel ve, a ná cik Jonesékat erôltetett
me net ben át gya lo gol tat ták fél Eu ró -
pán, Len gyel or szág tól Auszt ri á ig. A
17 he tes gya log me net so rán 100-nál
több ha di fo goly halt meg, hogy vé -
gül az ame ri ka i ak sza ba dít sák ki
ôket.

Weisz Ár pád a ma gyar fut ball ke -
vés bé is mert vi lág sztár ja i nak egyi ke,
aki már já té kos nak is menô volt, de
edzôként fu tott be iga zán. A Sol ton
szü le tett, hat szo ros vá lo ga tott bal -
hát véd-kö zép pá lyás itt hon a Tö rek -
vés já té ko sa volt, de ha mar el ment
lé gi ós nak. A Maccabi Brno ne vû
cseh szlo vá ki ai zsi dó csa pat já té ko sa -
ként legyôzte a Real Madridot is,
utá na Olasz or szág ba iga zolt, ahol az
Interrel baj nok lett.

Egy év re rá már segédedzô volt,
majd edzôként dol go zott. Így pár év -
vel a já té kos ként szer zett elsô hely
után edzôként is baj nok lett a mi lá -
nói csa pat tal. Rá adá sul ez volt az
elsô „ren des”, li ga rend sze rû olasz
baj nok ság, va gyis Weisz volt a Serie
A elsô baj no ka az edzôk kö zül. De
még na gyob bat do bott min den idôk
leg jobb Bo log ná já val, aki ket zsi nór -
ban 3 baj no ki cí mig ve ze tett. Mind ez
az olasz fo ci elsô vi rág ko rá nak ide -
jén tör tént, ami köz ben két szer is vi -
lág baj nok ok let tek: egy szer, 1938-
ban, ép pen el le nünk. Weisz nem csak
si ke res gya kor la ti edzô, ha nem el is -
mert el mé le ti szak em ber is volt, több
köny vet írt, me lyek kel tak ti ka i lag is
meg tud ta újí ta ni ko ra fut ball ját. Zsi -
dó szár ma zá sa mi att Olasz or szág ból
is men nie kel lett, hogy fran cia
kitérôvel a hol land Dordrechtig jus -
son. Jól in dult itt is, a csa pat elsô he -
lyen állt, ami kor 1942-ben in ter nál -
ták. Fe le sé gé vel és két gye re ké vel
együtt Ausch witz ban öl ték meg
1944 ja nu ár já ban.

Szily László/444.hu
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