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„És én ki nyúj tom ka ro mat és
súj ta ni fo gom Egyip to mot min den
cso da té te lem mel... és majd azu tán
(a Fá raó) el bo csát ben ne te ket. Ek -
kor majd ked ves sé te szem ezt a
(zsi dó) né pet az egyip to mi ak sze -
mé ben, és ami kor tá voz tok, nem
üres kéz zel fog tok el men ni. (Ha -
nem) min den as  szony kér ni fog
szom széd as  szo nyá tól... ezüst- és
arany tár gya kat és ru ha ne mû e ket
fi a i tok és lá nya i tok ré szé re, és így
ki ürí ti tek Egyip to mot” (Exo dus, 3,
20–22).

Eze ket a sza va kat az Örök ké va ló
még ak kor mond ta Mó zes nek, ami -
kor meg je lent ne ki a csip ke bo kor -
ban.

Az egyip to mi rab szol ga ság a vé ge
fe lé jár. Kö ze le dik az Áb ra hám nak
tett is te ni ígé ret be tel je sü lé se, mi -
sze rint: ide ge nek lesz nek le szár ma -
zot tai egy el len sé ges or szág ban,
ahol meg dol goz tat ják és meg kí noz -
zák ôket, ki fog nak sza ba dul ni, és
nagy va gyont visz nek ma guk kal
(Ge ne zis, 15, 13).

A Tó ra igen csak szûk sza vú an tu -
dó sít ar ról, ahogy az is te ni ígé ret
meg va ló sult: És Iz ra el fi ai, Mó zes
sza vá ra hall gat va, ezüst- és arany tár -
gya kat kér tek meg ru ha ne mû ket, és
„ki ürí tet ték Egyip to mot” (Exo dus,
12, 35–36).

A késôbbiekben ez a két ki fe je zés
– „kér tek” és „ki ürí tet ték” – sok fél -
re ér tés re adott okot. A zsi dók min -
den ko ri el len sé gei eze ket ak ként ér -
tel mez ték, mint ha a zsi dók ki fosz tot -
ták vol na vagy sar cot vet tek vol na
Egyip to mon. A hé ber szö ve get azon -
ban több fé le ké pen is le het for dí ta ni.
A „sáál” (kér ni) ige úgy is for dít ha -
tó: köl csön kér ni. A „vájnáclu”: ki -
ürí te ni, sar cot ven ni, de tu laj don kép -
pen úgy is értelmezhetô, hogy „így
kár pó tol já tok ma ga to kat”.

En nek az ér tel me zés nek min den
alap ja meg van, ha fi gye lem be vesz -
 szük a rab szol gák ke ser ves éle tét, az
in gyen mun kát, az el nyo más leg kü -
lön fé lébb vál fa ja it.

A Tal mud is fog lal ko zik ez zel a
kér dés sel, amit egy ta lá ló tör té net tel
il luszt rál:

„Ma ce dó ni ai Nagy Sán dor ide jé -
ben az ale xand ri ai pol gá rok per be
fog ták a zsi dó kat azon a cí men,
hogy ad ják vis  sza mind azt az ara -
nyat és ezüs töt, amit an nak ide jén
ki vit tek Egyip tom ból. A hel lé nek,
az új gö rö gök – akik az ôsi Egyip -
tom jog utó da i nak te kin tet ték ma gu -
kat – úgy vél ték, hogy a kö zel más -
fél év ez re de az egyip to mi ak ál tal a
zsi dók nak adott aján dé kok bí ró sá gi -
lag be hajt ha tó adós ság nak tekin-
tendôk. Az el évü lés fo gal mát fi -
gyel men kí vül hagy ták, s Nagy Sán -
dor hoz for dul tak, hoz za meg ô a
dön tést.

Mi vel az ale xand ri a i ak kö ve te lé -
sü ket a Bib li á ra va ló hi vat ko zás sal
nyúj tot ták be Nagy Sán dor nak, ter -
mé sze te sen a zsi dók is ugyan er re a
for rás ra ala poz va ér vel tek, mi sze rint
ha majd az ale xand ri a i ak ki egyen lí -
tik 600.000 rab szol ga sok-sok éves
mun ká já nak bé rét, ak kor majd a zsi -
dók is vis  sza ad ják a (kölcsön)kért
tár gya kat.

VIR TU Á LIS SZÉDER UTÁN

Az egyip to mi „kár pót lás” tör té ne te
Nem ke rült sor ar ra, hogy Nagy

Sán dor dönt sön, a vád lók az érv hal -
la tán ke re ket ol dot tak (Szánhedrin,
91).

***
„Kér lek, be szélj a nép fi a i val,

hogy kér je nek...” (uo. 11:2.).
Mi ért kel lett gyôzködni a hé be re -

ket, hogy szom szé da ik tól kér je nek?
Egy kis sé szar kasz ti kus ma gya rá -

zat sze rint a zsi dók – bár ez egy is te -
ni uta sí tás volt, te hát a tel je sí té se
micvének tekintendô – fa nya log va
tet tek en nek ele get, mert ôk még ak -
kor is kény sze re det ten tel je sí te nek
egy pa ran csot, ha ar ról van szó, hogy
pénzt kap nak. Hát ezért kel lett Mó -
zes nek rá be szél nie ôket... (Széfer
Hádrus).

***
A midrás is ad ma gya rá za tot ar ra,

mi ért kel lett a zsi dók nak Egyip tom -
ból ér té ke ket vin ni ük ma guk kal a ki -
vo nu lás kor. Hogy ne mond has sa az a
cádik (Áb ra hám), hogy azt az elôre
meg jö ven dölt „ígé re tet”, mi sze rint
„dol goz tat ják” és „meg kí noz zák”,
az Örök ké va ló be tar tot ta, de azt,
hogy „utá na gaz da gon fog nak tá voz -
ni”, már nem va ló sí tot ta meg.

Egy má sik ma gya rá zat sze rint Is -
ten nem bán ta vol na, ha a zsi dók
arany és ezüst nél kül jön nek el
Egyip tom ból – hi szen az arany ból
nem sok jó szár ma zott, pl. az arany -
bor jú –, de nem te he tett mást, hi szen

meg ígér te Áb ra hám nak. S ezt az ígé -
re tét nem szeg het te meg, hogy „ne
mond has sa az a cádik...”

***
A fen ti, is te ni gon do lat hoz a

gosztinai reb Jechiél Meir egy jel leg -
ze te sen chászid ész já rás ra val ló ész -
re vé telt fû zött:

Csak azért tel je sí tet te az Örök ké -
va ló az ígé re tét, hogy „ne mond has -
sa az a cádik”? Ha Áb ra hám tör té ne -
te sen nem ten ne szem re há nyást, ak -
kor már nem kell egy ígé re tet be tar -
ta ni? Az igaz ság az – ma gya ráz ta a
rebbe –, hogy Iz ra el fi ai a Meg vál tás
és a Tó ra ér de ké ben szí ve sen le -
mond tak vol na a pénzrôl és egyéb
anya gi ja vak ról. Az Örök ké va ló
azon ban meg pa ran csol ta, hogy
kény sze rít sék ki a kár pót lást is – ha a
„meg kín zást” el fo gad ták, el kell ezt
is fo gad ni, hi szen az is te ni ígé ret
csak ily mó don vá lik tel jes sé.

***
Reb Mose, a lelovi rebbe, hu mo ros

ol da lá ról kö ze lí ti meg kér dést. Eh -
hez még at tól sem ri ad vis  sza, hogy a
„sáál” igét köl csön nek ér tel mez ze:

Mi ért kel lett a zsi dó kat rá ven ni,

Ne higgy a mágidnak, ba rá tom –
avat ko zott a be szél ge tés be a cádik –,
nem igaz az, amit mond. A ba ja id,
ami ket a Jó is ten a fe jed re zú dít, egy -
ál ta lán nem szel le mi, ha nem na gyon
is va lós anya gi córeszok. Így hát a
ju ta lom nak is anya gi nak kell len nie.

Majd a mágidhoz for dul va, hoz zá -
tet te:

Tu laj don kép pen az Is ten ele get tett
vol na a „gaz da gon tá vo zás” ígé re té -
nek az zal, hogy a zsi dók nak ad ja a
Tó rát, ami nél nincs na gyobb kincs.
Még is adott ne kik kéz zel fog ha tó ér -
té ke ket is. Tet te ezt azért, ne hogy
Áb ra hám az zal ér vel hes sen, hogy
csak az ígé ret elsô fe lét – a kény szer -
mun kát és a kín zást – tel je sí tet te, a
má so di kat – ugyan csak föl di ér te -
lem ben – pe dig nem. Ezért jár na en -
nek a sze gény em ber nek is több
párnósze, hi szen ô is meg szen ve dett
ér te.

„Én és sen ki más!”
„És szólt az Örök ké va ló Mó zes -

hez: Gye re el a Fá ra ó hoz, mert én
meg ke mé nyí tet tem a szí vét... be -
széld majd el fi a id nak és uno ká id -

hogy köl csönt ve gye nek fel az
Egyip tom ból va ló ki vo nu lás kor? –
te szi fel a szó no ki kér dést. Iga zán
egy sze rû er re a vá lasz – mond ta. Ha
ilyen sok kal tar toz nak majd, ta lán
nem lesz ked vük vis  sza tér ni Egyip -
tom ba.

***
Egy má sik zsi dó bölcselô e té ma

kap csán szin tén hu mo ri zál:
Azért ad ták be a zsi dók nak a dol -

got úgy, mint ha egy sze rû kölcsönrôl
vol na szó – pon to sab ban azért hasz -
nál ták ezt a ki fe je zést –, mert ha
meg tud ják, hogy az ara nyat, ezüs töt
örök be kap ják, ha tal mas vá sár lá si
láz tört vol na ki, el ver ték vol na
egész va gyo nu kat min den fé le fe les -
le ges do log ra. En nek pe dig az lett
vol na a vé ge, hogy az egész „kár pót -
lás” vis  sza szár ma zott vol na az
egyip to mi ak ra... (Láchmé Todá).

***
A berdicsevi cádik, Lévi Jichák,

fül ta nú ja volt egy be szél ge tés nek.
Egy sze gény zsi dó el ke se re det ten
pa nasz ko dott egy – a chászidizmus
el len fe le i nek tá bo rá hoz tar to zó –
mágidnak, hogy hi á ba jó zsi dó, tart
be min den pa ran cso la tot, an  nyi sem
jut ne ki, hogy tisz tes meg él he té se le -
gyen.

A mágid az zal „vi gasz tal ta”, hogy
be csü le tes ma ga tar tá sá nak azért
meg van a ju tal ma, leg fel jebb nem
anya gi, ha nem er köl csi ér te lem ben.

nak, amit Egyip tom mal cse le ked -
tem, és cso dá i mat, ame lyek kel súj -
tot tam ôket...” (Exo dus, 10, 1–2).

Még há rom csa pás van hát ra a
tízbôl, ami kor az egyip to mi zsar nok
ural ko dó meg tö rik, és nem csak ki en -
ge di az el nyo mott hé ber tör zse ket,
ha nem még kö nyö rög is Mó zes nek,
hogy men je nek már.

A Bib lia e sza ka szá nak ele jén Mó -
zes a nyol ca dik csa pást – a sás ka já -
rást – je len ti be a Fá ra ó nak. Egyip -
tom már kö zel van ah hoz, hogy tel je -
sen el pusz tul jon. Eb ben a hely zet ben
belsô ta nács adói jobb be lá tás ra pró -
bál ják bír ni az ural ko dót, en ged jen
már csö kö nyö sen el uta sí tó ma ga tar -
tá sá ból, hi szen „hát nem ve szed ész -
re, hogy pusz tu ló fél ben van Egyip -
tom?” (uo. 8).

Az is te ni fel szó lí tást – „Menj el a
Fá ra ó hoz” – az ere de ti hé ber szö veg
sze rint úgy kell ér tel mez ni, hogy
„Gye re el a Fá ra ó hoz”. Eh hez kap -
cso ló dik az aláb bi chászid tör té net.

Reb Motl (Mordecháj), a
Kálsinban élô gaz dag és si ke res
kereskedô töb bek kö zött ar ról volt
hí res, hogy iro dal mi szin ten be szél te
a len gyel nyel vet, ami igen csak rit -
ka ság szám ba ment a chászidok kö ré -
ben. Ki ter jedt üz le ti kap cso la tai ré -
vén a „felsô tíz ezer rel” is jó vi szony -
ban állt.

Egy íz ben ma gá hoz hí vat ta ôt a
vorkai cádik, a szent éle tû reb
Jichák, és ar ra kér te, jár jon el a var -
sói kor mány nál egy ké nyes, de a zsi -
dók ra néz ve élet fon tos sá gú ügy ben.
A zsi dók tu do má sá ra ju tott ugyan is,
hogy a len gyel kor mány ar ra akar ja
kö te lez ni ôket, éges sék el a Sulchán
Áruch (zsi dó tör vény könyv) ne gye -
dik – a ma gán jo got sza bá lyo zó
(Chósen Mispát) – kö te tét. A kor -
mány ezt a lé pé sét az zal in do kol ja –
ma gya ráz ta a rebbe –, hogy a zsi dók
is kö te le sek az ál lam tör vé nyei sze -
rint él ni, így vi tás ügye i ket is az ál la -
mi bí ró sá gok elé kell vin ni ük, és ne a
sa ját tör vé nye ik sze rint ítél kez ze nek.

A zsi dó ság vezetôi el uta sí tot ták
ezt az ál lás pon tot – mely as  szi mi lá -
ci ó hoz és végsô fo kon a zsi dó ság el -
ha gyá sá hoz vezet –, ezért min dent
el kö vet tek, hogy a készülô tör vényt
még csí rá já ban meg aka dá lyoz zák.
En nek ré szét ké pez te reb Motl köz -
ben já rás ra va ló fel ké ré se, aki nek az
lett vol na a fel ada ta, hogy jár ja ki a
mi nisz ter nél a tör vény ja vas lat ad
acta té te lét.

Reb Motl nem csak hogy nem lel -
ke se dett a fel ada tért, ha nem egye ne -
sen félt. Jog gal. „Az a bi zo nyos mi -
nisz ter ha mar düh be gu rul, olyan kor
pe dig elôveszi a re vol ve rét, és egy -
sze rû en le lö vi azt, aki ôt ide ge sí ti” –
mond ta a rebbének.

A rebbe az zal nyug tat ta ôt, hogy
ami kor az Örök ké va ló Mó zest a Fá -
ra ó hoz küld te, azt mond ta ne ki:
„Gye re el a Fá ra ó hoz” (Bó el Pár’ó),
nem pe dig azt, hogy „menj el a Fá ra -
ó hoz” (Léch el Pár’ó). Mi ért? Azért,
mert Mó zes félt, és az Örök ké va ló
az zal nyug tat ta meg, hogy jöj jön
csak nyu god tan, „mert én is ott le -
szek”. Ezt hall ván, reb Motl meg szi -
lár dult hi té ben, és megerôsödött
szív vel je lent ke zett be a mi nisz ter -
nél. A be szél ge tés so rán a chászid ér -
vei mély be nyo mást tet tek a nagy ha -
tal mú úr ra, oly an  nyi ra, hogy a tör -
vény ja vas lat rö vi de sen le ke rült a
napirendrôl.

***
„Mert át vo nu lok ezen az éj sza -

kán Egyip tom föld jén, és meg ölök

min den elsôszülöttet... én, az
Örök ké va ló” (Exo dus, 12, 12).

„Én, az Örök ké va ló... én, és nem
más!” (a peszáchi Haggadából).

A lehovicsi rebbe, a szent éle tû reb
Mordecháj egyik hí ve, reb Joél egy
Csapla ne vû fehéroroszországi fa lu -
ban volt kocs má ros. Mes  sze föl dön
is mer ték jám bor sá gát, min den ki
nagy tisz te let tel vet te kö rül, még a
nem zsi dók is. A kocs má ját a he lyi
föld bir to kos tól bé rel te, aki vel szin -
tén jó vi szony ban volt.

Egy al ka lom mal a föl des úr nagy
la ko mát ren de zett, ami re a ve le egy -
ívá sú gaz dag ba rá ta it hív ta meg. A
bor már jócs kán a fe jük be szállt,
ami kor a há zi gaz da el di cse ke dett,
hogy van ne ki egy há zi zsi da ja, egy
ilyen-olyan ren des em ber, va ló ság -
gal rit ka ság szám ba megy. A ven dé -
gek ad dig erôsködtek, míg nem a föl -
des úr el kül dött a kocs má ro sért. An -
nak nem volt ide je át öl töz ni, így a
hét köz na pi öl tö zé ké ben – báránybôr
bun dá ban, ami alól a cicesz (szem-
lélôrojtok, a val lá sos zsi dók ru há juk
alatt hord ják) ki ló gott – je lent meg.
Mielôtt be ment vol na a ven dé gek -
hez, a föl des úr meg pró bál ta rá ven ni,
rejt se el a cicesz rojt ja it, ne hogy a
ven dé gek ki ne ves sék ér te. Reb Joél
azon ban er re nem volt haj lan dó.

– Mit mond az úr? Hogy én szé -
gyell jem a ciceszemet? Hi szen ez
nagy micve, és ez a mi egész éle -
tünk!

***
Ugyan en nek a reb Joélnek volt

egy kis fü ze te, ami be be je gyez te
azo kat az ös  sze ge ket, amik kel a fa lu -
si ak tar toz tak ne ki. A fü zet fe de lé re,
de va la men  nyi ol dal felsô so rá ba is
azt ír ta: „Hi szem tel jes hit tel, hogy
az Örök ké va ló az egész vi lág ura; ô
a lé nye ge, ve le je és gyö ke re minden -
nek, ami ezen a vi lá gon van.”

Reb Joél jám bor sá gá ról sok tör té -
net for gott köz szá jon.

Me sél ték ró la töb bek kö zött, hogy
ami kor lo vát, me lyen mes te ré hez, a
lehovicsi rebbéhez szo kott lo va gol -
ni, a kút nál itat ja, meg je le nik elôtte
Élijáhu (Il lés) pró fé ta...

Egy má sik ilyen tör té net. Egy szép
na pon le küzd he tet len vá gya tá madt
mesterétôl va la mi bölcs ta ní tást hal -
la ni ar ról, ho gyan kell a zsi dó em -
ber nek Is tent még job ban szol gál nia.
Fel pat tant lo vá ra, el üge tett Leho-
vicsba, s mi kor mes te re há zá hoz ért,
oda kö töt te a lo vat egy osz lop hoz.

A külsô aj tót azon ban zár va ta lál -
ta, mi vel a rebbe ven dé gé vel, reb
Áserrel, a sztolini rebbével ki ment a
ve ran dá ra, ezért a külsô aj tót be zár -
ták. Reb Joél kény te len volt erôtelje-
sen ko pog ni, sôt be is ki a bált, hogy:
tes sék ki nyit ni!

Reb Áser na gyon meg ijedt a han -
gos ki a bá lás tól, és vis  sza ki a bált:

– Ki az?
– Én va gyok az – vá la szol ta reb

Joél.
– Ki az a te remt mény, aki azt me ri

ma gá ról ál lí ta ni, hogy ÉN – menny -
dör gött a lehovicsi rebbe hang ja –,
hi szen ír va va gyon: „ÉN, az Örök ké -
va ló, én, és sen ki más.”

Csak az Örök ké va ló mond hat ja
ma gá ról, hogy ÉN, és sen ki más raj -
ta kí vül!

Ami kor mes te ré nek eme ki je len té -
sét meg hal lot ta, reb Joél úgy érez te,
ele get hal lott. Lel ke meg telt mes te re
sza va i val, és már nem is kí vánt be -
men ni. Fel pat tant a lo vá ra, és ha za -
ment.

Naftali Kraus

Ez idén még karanténban, 

de jövôre már szabadon!

 ...
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Markovics Zsolt fôrabbi:
Ha zug és alap ta lan tá ma dá sok

cél pont ja va gyok
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Rad nó ti fôrabbi: 
Az al jas rá gal ma zás nem 

mél tó a val lá sos zsi dók hoz
Rad nó ti Zol tán fôrabbi, az újbudai

Bét Sálom zsi na gó ga vezetôje az el -
múlt fél év ben is me ret len elkövetôk
el len hat fel je len tést tett, és mind a
hat ügy ben el in dult a rendôrségi
nyo mo zás. A fôrabbi most újabb fel -
je len tést fon tol gat, de im már nem is -
me ret len tet tes, ha nem a Neokohn
szerkesztôsége el len, ami ért a ne vét
tel je sen alap ta la nul szexbotránnyal
hoz ták ös  sze füg gés be. Rad nó ti Zol -
tán fôrabbi írá sa.

Egy internetes szenny mé dia hó na pok
óta rá gal maz en gem és a Mazsihisz
más rab bi ja it, mun ka tár sa it. A gya láz -
ko dá sok, rá gal mak, becsületsértô és ha zug ál lí tá sok mi att az el múlt fél év ben
hat fel je len tést tet tem is me ret len tet tes el len, mind a hat eset ben be fo gad ták a
fel je len té se met és el ren del ték a nyo mo zást. Ed dig több ki hall ga tá son vol tam.
Elkeserítô, hogy a rá gal ma zás ba újab ban a Neokohn is be szállt. A
Neokohn.hu cik ke azt su gall ja, hogy szexbotrányba ke ve red tem, ami gya lá -
za tos ha zug ság.

A lap min den bi zo nyí ték nél kül több al ka lom mal is ál lí tot ta, hogy a
Mazsihiszt szexbotrányok ráz ták meg. Ed dig nem ír tak ne ve ket, de most a
cik kük felvezetôjében Markovics rab bi nak tu laj do nít va le ír ták ezt a bôdületes
ha zug sá got, és az én ne ve met is em lí tet ték.

A lap ál lí tá sa i val el len tét ben a Mazsihiszt nem ráz ták meg szexbotrányok.
Akik ezt ír ják, tu da to san ha zud nak.

Tisz te let tel ké rem a Neokohn szerkesztôségét, hogy von ja vis  sza meg je lent
ál lí tá sa it, te gyen köz zé hely re iga zí tást, és hagy jon fel a ne vem be sá ro zá sá val.
Ellenkezô eset ben fel je len tést te szek, ez al ka lom mal nem is me ret len tet tes el -
len, ha nem a Neokohn szerkesztôsége el len. Nem szí ve sen ten ném, mert min -
den ez zel kap cso la tos ügy in té zés idôt és ener gi át vesz el leg fon to sabb
teendômtôl, a zsi dó kö zös ség építésétôl, de ha nincs más vá lasz tá som, jo gi út -
ra te re lem ezt az ese tet is.

Ami pe dig a neo ló gia más vezetôi el le ni rá gal ma kat il le ti, vég te le nül el szo -
mo rít, hogy a ví rus jár vány leg sö té tebb nap ja i ban ne kik is ilyen tá ma dás so ro -
za tot kell el szen ved ni ük, ami kor min den ere jük kel a fel ada ta ik ra, a kö zös ség
épí té sé re, a vi gasz nyúj tás ra, a zsi dó ság tá mo ga tá sá ra, a min den na pi imák ra és
drósékra, a hit élet fenn tar tá sá ra kel le ne kon cent rál ni uk. Kö szö nöm ne kik,
hogy ezt meg te szik, és kö szö nöm a sa ját kö zös sé ge ink tá mo ga tá sát és sze re -
te tét is.

Ké rem, hogy az or to dox hát te rû Neokohn ne a neo ló gia rab bi ja it gya láz za,
ha nem in kább azok ra az or to dox ta ní tók ra fi gyel jen, akik nek he lyén a szí vük,
és tud ják, hogy mi a dol guk: ta ní tás, hit élet, vi gasz és út mu ta tás ezek ben az
em bert pró bá ló idôkben. For dul ja nak az ál ta lam is tisz telt és nagy ra tar tott
Oberlander Baruchhoz vagy bár me lyik más tisz te let re mél tó mes ter hez, és
kér dez zék meg tôlük, hogy ez az al jas, ha zug rá gal ma zás va jon mél tó-e egy
val lá sos zsi dó hoz!

Ma gán em ber ként és rab bi ként ké rem a Neokohn új ság író it, hogy mér le gel -
jék: meg éri-e el ven ni az idôt a zsi dó kö zös sé gért vég zett mun ká tól? Meg éri-
e csúsz ta tá sok, rá gal ma zá sok ter jesz té sé vel be sá roz ni a zsi dó sá got, éket ver -
ni zsi dó és zsi dó kö zé?

Sze rin tem nem.

Nagykôrös
A val lá sos élet jövôjébe ve tett hi -

tet bi zo nyí tó aján dék ról írok.
Két, az óta el hunyt holokauszt-

túlélô, a nagykôrösi zsi na gó gá hoz
el tép he tet len szá lak kal kötôdô, Iz ra -
el ben le te le pe dett Segal-Garai Ág -
nes (Ráchel) és fér je, Segal Fe renc
(Jichák) ko ráb ban lét re hoz ták a
Klein Dezsôné Em lék ala pít ványt az
al föl di zsi dó ság meg se gí té sé re.

Az ala pít vány ma is igen ak tív te -
vé keny sé get foly tat. Fo lya ma to san
nyújt be pá lyá za to kat a legkülön-
bözôbb, a zsi dó sá got érintô pro jek -
tek tá mo ga tá sá ra, és a rend kí vül jól
elôkészített anya go kat sok eset ben
po zi tí van bí rál ják el.

Ezen kí vül az ala pít vány ren del ke -
zé sé re áll nak a jo gi és ma gán sze mé -
lyek ál tal fel aján lott tá mo ga tá sok,
va la mint az 1%-os szja-felajánlás,
amely a 2019. adó év re 248.048 Ft
volt, ez az egyik leg na gyobb ös  szeg
a ma gyar or szá gi zsi dó ala pít vá nyok
kö zött.

Így ke rül he tett sor ar ra, hogy se gí -
tet ték vá ro sunk ban a zsi na gó ga bú -
tor za tá nak ki egé szí té sét, a ját szó tér
to vább fej lesz té sét, az is ko lá sok nak
szó ló zsi dó hit tan könyv ki adá sát, a
kecs ke mé ti szék ház ban lévô if jú sá gi
te rem ki ala kí tá sát, fel sze re lé sét, és
sok más célt.

A ta va lyi pol gá ri év vé gén az ala -
pít vány egy ezüst jádot ado má nyo -
zott temp lo munk nak. Hat tó ránk kö -
zül a leg több nek volt sa ját jádja, de
az egyik enélkül volt ed dig a frigy -
szek rény ben.

A zsi na gó ga már több mint egy
éve alig mû kö dik, hi szen a pandémia
mi att is ten tisz te le te ket csak ak kor le -
he tett tar ta ni, ami kor ezt a jár vány -
ügyi sza bá lyok meg en ged ték.

Mazsihisz 1%: 
Meg szol gál juk a bi zal mu kat!
Ked ves ba rá ta ink, tá mo ga tó ink, tisz telt adófizetô pol gá rok! Önök nek

köszönhetô, hogy az egy há zak nak ad ha tó 1 szá za lé kos adó fel aján lá sok
tár sa dal mi mé re tû ügye a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge
(Mazsihisz) szá má ra iga zi si ker tör té net té vált!

Az el múlt évek ben fo lya ma to san emel ke dett azok nak a szá ma, akik a ma -
gyar neo lóg zsi dó fe le ke ze tet tün tet ték ki adó juk 1 szá za lé ká val és bi zal muk -
kal: a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ada tai sze rint a Mazsihisz ta valy 92,3 mil -
lió fo rin tot ka pott mint egy 12 ezer adó zó tól. Ez azt je len ti, hogy az el múlt
évek ben mint egy 30 szá za lék kal nôtt azok nak az ará nya, akik adó juk 1 szá -
za lé kát a Mazsihisznek aján lot ták föl! Na gyon kö szön jük!

Kö szön jük min den ki tá mo ga tá sát és bi zal mát, aki Ma gyar or szág leg na -
gyobb zsi dó fe le ke ze tét tün tet te ki bi zal má val, s egyút tal ar ra kér jük önö ket,
hogy az idei adó be val lá suk so rán is se gít sék adó juk 1 szá za lé ká val a Szö vet -
ség közösségépítô mun ká ját!

Kü lö nö sen fon tos ez szá munk ra 2021-ben, hi szen a ko ro na ví rus-jár vány
kö vet kez mé nyei nem kí mél ték a neo lóg zsi dó fe le ke ze tet sem. A jár vány -
hely zet ben be zárt zsi na gó gák kal és online kö zös sé gi együtt lét tel ugyan, de
tal pon kel lett ma rad nunk, hogy szol gá la tá ra le gyünk a ma gyar or szá gi zsi dó
kö zös ség nek.

Az önök adó ja a to váb bi ak ban is el en ged he tet le nül szük sé ges ah hoz, hogy
ovi so kat ne vel jünk, di á ko kat ok tas sunk, zsi na gó gá kat és hit köz sé ge ket ve zes -
sünk, tu do má nyos, kul tu rá lis és mû vé sze ti te vé keny sé get foly tas sunk, egy -
szó val ápol has suk és gaz da gít has suk a gaz dag zsi dó ha gyo mányt!

Min den egyes fel aján lás szá mít!
Meg szol gál juk a bi zal mu kat!
Tech ni kai szá munk: 0358

Egy internetes szenny ol dal rá -
gal mai mi att Markovics Zsolt mis -
kol ci fôrabbi ta valy év vé gén
rendôrségi fel je len tést tett. A ha tó -
sá gok nyo mo za ti mun ká já ban bíz -
va, az el múlt hó na pok ban ar ra
vár tunk, hogy ered mény szü les sen
az ügy ben. Ám ahogy a leg több
eset ben, amely ben a Mazsihisz
meg rá gal ma zott mun ka tár sai fel -
je len tést tet tek, a ha tó sá gok saj nos
ez út tal sem ju tot tak elôbbre az
elkövetôk be azo no sí tá sá ban. Ezért
úgy dön töt tünk, hogy a meg szó la -
lás sal nem vár juk meg a nyo mo zás
be fe je zé sét. In ter jú a fôrabbival.

– Vág junk a kö ze pé be: önt az zal
gya nú sí tot ta meg egy webes
szenny ol dal, majd er re hi vat koz va
több saj tó ter mék, hogy az inter-
neten fél mez te len kép pel pó zol va
igye ke zett sze xu á lis kap cso lat ba
ke rül ni olyan nôkkel, akik be
akar tak tér ni a zsi dó ság ba. Mi
igaz ebbôl?

– Sem mi. Fel té te le zem, a rá gal ma -
zók úgy gon dol kod nak, hogy ha so -
ká ig is mé tel ge tik a ha zug sá go kat, ak -
kor az alap ta lan vá das ko dá sok egy ré -
sze meg ta pad az em be rek fe jé ben.
Ami az em lí tett ké pet il le ti: azt évek -
kel ezelôtt a fi am ké szí tet te, és azért
va gyok raj ta felül ru hát lan, mert egy
for ró nyá ri na pon ké szült, mi u tán ha -
za jöt tünk a strand ról. Ezt a fo tót már
ko ráb ban fel akar ták hasz nál ni a le já -
ra tá som ra: le vet ték a Facebook-
oldalamról, és 2019 de cem be ré ben
fel tet ték egy zárt Facebook-csoport-
ba. Ami kor errôl tu do mást sze rez tem,
be szél tem a vá ro si rendôrfôkapitány-
nyal, hogy mi a teendô, majd úgy
dön töt tem, fel je len tést te szek. Rö vid -
del késôbb a Facebook-csoportot az
elkövetô meg is szün tet te.

– Mi igaz ab ból, hogy sze xu á lis
tar tal mú internetes cse ve gést foly -
ta tott va la ki vel, aki ál lí tó lag nem
is volt nagy ko rú?

– Ebbôl egy szó sem igaz. Ez a
chat egy pri mi tív ha mi sít vány, ami -
hez ugyan azt a fo tó mat hasz nál ták
föl, amel  lyel a már em lí tett 2019-es
Facebook-csoportban is le akar tak
já rat ni. Két in for ma ti kai szak em ber
egy be hang zó szak vé le mé nye sze rint
az ál lí tó lag ál ta lam foly ta tott inter-
netes szexbeszélgetés egy amatôr és
si lány ha mi sít vány, amely hez egy
nem létezô nôi pro filt hasz nál tak fel,
egy olyan pro filt, ame lyet már 2018
már ci u sá ban le til tot tak a Face-
bookról.

– Ami kor a Blikk cím lap ján

Körzeti kitekintô

meg je lent egy olyan cikk, amely
nem ne ve sít ve, de be azo no sít ha tó -
an önrôl szólt, mi ért nem kért
hely re iga zí tá si ké rel met?

– Mert az volt a Mazsihiszen be -
lü li dön tés, hogy a név te le nül meg -
rá gal ma zott mun ka tár sa kat, így en -
gem és Rad nó ti Zol tán rabbitár-
samat a hit köz ség jo gi osz tá lya fog
kép vi sel ni an nak ér de ké ben, hogy
tisz tá zód ja nak a min ket ért vá dak.
Ám a ha tó sá gok meg szün te tik az
el já rá so kat ar ra hi vat koz va, hogy
az elkövetôket nem si ke rül be azo -
no sí ta ni. Ed dig két ügy ben is ez
tör tént. A le já ra tás me net rend je
egyéb ként az volt, hogy az inter-
netes szenny ol dal cik két va la kik
le for dí tot ták és el küld ték a Ynet
ne vû iz ra e li új ság nak, majd ezt az
írást át vet te a Neokohn, azu tán na -
gyon sok ma gyar új ság. Az az ér zé -
sem, hogy a Ynet te kin té lyét hasz -
nál ták fel ar ra ide ha za, hogy ab ba a
cikk be be le ka pasz kod va in dít sa nak
le já ra tó kam pányt a Mazsihisz el -
len.

– Ha már a Neokohnt em lí ti, ôk
már ott tar ta nak, hogy „a
Mazsihiszt meg rá zó szexbot-
rányokkal kap cso lat ban” kér dez -
nek köz éle ti szereplôket. Ön érin -
tett-e bár mi lyen szexbotrányban?

– Hu szon nyolc éve va gyok rab bi,
szá mos olyan ta nít vá nyom volt, aki
késôbb a zsi dó kö zös ség tag ja lett, és
so ha sen ki vel nem ke ve red tem kö zü -
lük in tim, sze xu á lis kap cso lat ba.
Sem 18 év alat ti, sem 18 év fö löt ti ta -
nít ványt nem kör nyé kez tem meg
rab bi mi vol tom mal vis  sza él ve, so ha

nem kez de mé nyez tem
ilyen kap cso la tot sem
szó val, sem cse le ke -
det tel. Er re föl a
Neokohn ha sáb ja in
egye sek az én rá gal -
ma zá si ügye im alap -
ján már ar ról ér te kez -
nek, hogy el kell ítél ni
a sze xu á lis erôszakok
elkövetôit – csak hát
mi kö zöm ne kem eh -
hez? So ha nem kö vet -
tem el sze xu á lis erô-
szakot. Nyil ván va ló,
hogy a Neokohnt nem
az a cél ve zér li, hogy
ál lí tó la gos prob lé má -
kat tisz táz zon, ha nem
az, hogy be sá roz za a
Mazsihiszt a ha zai és
nem zet kö zi köz vé le -
mény elôtt.

– Tisz ta lel ki is me ret tel ki tud ja
te hát je len te ni, hogy nem kö ve tett
el sem mi fé le sze xu á lis vis  sza élést
sem Mis kol con, sem má sutt?

– Ter mé sze te sen igen. Ez alá va ló
ha zug ság. Saj nos ott tar tunk, hogy
bár mi kor új ra meg rá gal maz hat nak,
hi szen olyan ma ni pu lált Facebook-
oldalt és chatet, amit ed dig fel hasz -
nál tak el le nem, a jövôben is pár perc
alatt le gyárt hat nak.

Még egy szer hang sú lyo zom: so ha
éle tem ben nem erôszakoskodtam
nôkkel, és ar ról sem tu dok, hogy a
Mazsihisz rab bi jai kö zött vol na sze -
xu á lis bûnözô vagy erôszaktevô.
Mély sé ge sen fel há bo rí tó nak tar tom,
amit a saj tó ban ve lem és kol lé gá im -
mal mû vel nek, el vég re az zal rá gal -
maz nak, hogy sze xu á lis szol gál ta tást
kér tem be té ré sért cse ré be. Mis kol -
con há rom éve dol go zom, ez idô
alatt há rom nôi ta nít vá nyom volt,
igény ese tén mind a há rom nak meg
tu dom ad ni a ne vét, nyu god tan kér -
dez zék meg ôket, hogy el kö vet tem-e
el le nük bár mi lyen sze xu á lis vis  sza -
élést.

Nyu godt va gyok a vá la szu kat
illetôen. Ami azon ban nyug ta la nít,
az az, hogy a rá gal ma zók sem mi lyen
eszköztôl nem ri ad nak vis  sza an nak
ér de ké ben, hogy a neo lóg zsi dó hit -
köz sé get meg gyen gít sék, és egyes
em be re ket tönk re te gye nek. De hol
van en nek a ha tá ra? Ma gu kat val lá -
sos zsi dó nak tar tó em be rek ben mi ért
nem szó lal meg a Tó ra hang ja? Val -
lá sos em be rek ho gyan ké pe sek ösz -
 sze egyez tet ni a tó rai pa ran cso la to kat
az zal, hogy a sa ját cél ja ik el éré se ér -
de ké ben ha zu doz nak, rá gal maz nak,
gya láz kod nak, és ez zel em be re ket
tesz nek tönk re? Akik alap ta lan ha -
zug sá go kat ír nak ró lam, be le gon dol -
tak, hogy a sze ret te i met mind ez ho -
gyan érin tet te? Mit gon dol nak a gye -
re ke im, akik sze ret nek és tisz tel nek?
A kö zös ség, amely nek val lá si
vezetôje va gyok?

Grósz End re: Hol van nak az ál -
lí tó la gos ál do za tok?

A Mis kol ci Zsi dó Hit köz ség
ügyvezetôjétôl is meg kér dez tük, mit
gon dol a fôrabbit érintô híresz-
telésekrôl. Grósz End re el mond ta:
va lós do ku men tu mok hi á nyá ban tel -
je sen légbôl ka pott ál lí tás nak tû nik,
amit Markovics Zsolt fôrabbiról ter -
jesz te nek. Hoz zá tet te: ha va la ki sze -
xu á lis vis  sza élést kö vet el, ak kor az
ál do zat nak je lent kez nie kel le ne hi -
telt érdemlô bi zo nyí té kok bir to ká -
ban, de amíg sem bi zo nyí ték, sem ál -
do zat, ad dig nincs mirôl be szél ni.

Grósz End re kö zöl te: ha hi telt
érdemlô do ku men tu mok ke rül né nek
elô, a mis kol ci hit köz ség nek kö te les -
sé ge vol na vizs gá la tot in dí ta ni, de
légbôl ka pott vá das ko dá sok alap ján
in do ko lat lan vizs gá la tot kez de mé -
nyez ni.

Kácsor Zsolt / Mazsihisz

A sza bá lyo kat megfelelôen ér tel -
mez ve, a kö zös ség 5781. rajs
hásónóját és jajm kippurját együtt
kö szön töt te a temp lom ban, de a töb -
bi ün nep meg tar tá sá ra nem volt
lehetôség.

Be ne dek Zsoltné, a Klein Dezsôné
Em lék ala pít vány képviselôje el -
mond ta, hisz nek ab ban, hogy a
Jóteremtô se ge del mé vel elôbb-utóbb
el mú lik a vész hely zet, és ek kor új ra
elôvehetik a tó rá kat, fel ol vas hat ják a
he ti szidrát, és hasz nál ni kezd he tik
az ezüstbôl ké szült va do na túj jádot.

A gyil kos 20. szá zad ban is si ke -
rült megôrizni a zsi na gó gá in kat
Nagykôrösön és Kis kun ha la son, ki -
épült a kecs ke mé ti nagy ima te rem,
mert a val lá sos hit, a zsi dó ha gyo -
má nyok megôrzése, fenn tar tá sa át -
se gít ben nün ket a leg ször nyûbb
idôszakokon is.

Eh hez csak an  nyit te he tünk hoz zá:
mázl tov, Klein Dezsôné Em lék ala -
pít vány! Kö szön jük!

Ada Bász Ráchel



ÚJ ÉLET4 1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET 32021. ÁP RI LIS 1.

97 éves túlélô is be ol tat ta ma gát
Már sok kal ros  szab bat is túl él tem, ked ves – nyug tat ta a nôvért

Brooklynban Mira Rosenblatt, aki a ko ro na ví rus el le ni védôoltásra je -
lent ke zett – szá molt be ró la a New York Ti mes alap ján a FüHü.

Mira Rosenblatt Len gyel or szág dé li ré szén szü le tett. Ami kor a ná cik el fog -
lal ták Len gyel or szá got, a zsi dó kat get tók ba kényszerítették. 1942-ben Mirát
el vá lasz tot ták a csa lád já tól: ô mun ka tá bor ba, a töb bi ek ha lál tá bor ba ke rül tek.
1945 ele jén kis hí ján ô is meg halt, mert ami kor ki ürí tet ték a lá gert, ak kor az
SS ro ham tem pó ban haj szol ta a fog lyo kat Né met or szág bel se je fe lé. Meg szö -
kött, és az erdôben rejtôzködött. Vé gül egy pa raszt gaz da ság be fo gad ta, és ott
ér te meg a fel sza ba du lást. Ha ma ro san meg is mer ke dett a fér jé vel, aki túl él te
Auschwitzot. Ki ván do rol tak Ame ri ká ba, ahol négy gyer me kük szü le tett.

Elôadások a holokausztról is ko lá sok nak
Az idôs hölgy fá rad ha tat lan: rend sze re sen el lá to gat a he lyi is ko lák ba, hogy

el me sél je az éle tét. Ab ból is azt a hat évet, amit a ná cik meg szál lá sa alatt töl -
tött el Len gyel or szág ban mint ül dö zött zsi dó.

A ví rus vál ság per sze ezt mos ta ná ban nem te szi lehetôvé, de a
holokausztveterán ezt az idôt is ki hasz nál ja. Az idôs as  szony a ve le élô lá nya
se gít sé gé vel meg je len tet te a me mo ár ját.

A cím ön ma gá ért be szél: Erô – Em lék ira ta im. Kez det ben azt gon dol ták,
hogy egy hi va tá sos író se gít sé gét ké rik, de azu tán rá jöt tek: jobb, ha a könyv
az idôs as  szony stí lu sát kö ve ti.

A má so dik ol tás ide jén zu ho gott a hó New York ban, ezért so kan le mond -
ták az idôpontot, de a 97 éves Rosenblatt as  szony ter mé sze te sen el ment.
Rosszab bat is lát tam már – mond ta. El me sél te a kö röt te vá ra ko zók nak, hogy
ilyen ré mes idôben egye dül kó bo rolt az erdôben és ro va ro kat evett. In ni pe -
dig a hó ból tu dott Len gyel or szág ban 1945-ben.

Az ol tás dél után ján pe dig meg tar tot ta szo ká sos más fél órás elôadását a
holokausztról az ame ri kai Jad Vasem-konferencián, me lyet ez út tal vir tu á li san
ren dez tek meg.

Csir ke le ves a
„zsi dó penicilin”

Min den ki hall ha tott már nagy -
anyá ink jó ta ná csá ról: nát ha, meg -
fá zás el len csir ke le ves a leg jobb
meg ol dás! De va jon tény leg igaz ez?
S ha igen, mi ért olyan egész sé ges ez
a hús le ves?

Ki ne is mer né nagy ma má ink jó ta -
ná csát a hí res húslevesrôl? Az azon -
ban ta lán már meg for dult a fe jünk ben,
hogy va jon mi ért olyan jó meg fá zás
el len a csir ke le ves? Mi fé le gyógy ha -
tás sal bír és mi ért? Va ló ban meg -
ment het min ket egy cso mó gyógy szer
szedésétôl?

Le kell szö gez ni: em be re ken vég -
zett ta nul má nyo kat
nem ta lá lunk ar ról,
hogy bi zo nyí tot tan
har col a meg fá zás el -
len a csir ke le ves. Ám
tény, hogy szá mos
bi zo nyí ték van ar ra:
ér de mes pró bát ten ni
ve le.

A Chest szak lap -
ban meg je lent egyik
ta nul mány sze rint
pél dá ul a csir ke le ves meg fá zás el len
azért le het jó, mert gyulladáscsökken-
tô ha tá sú, s ez ál tal eny hí ti a felsô lég -
úti fertôzések tü ne te it. A ku ta tók
meg ál la pí tot ták, hogy a le ves sel ke -
vert neutrofilek (a fe hér vér sejt egy tí -
pu sa) moz gá sa csök kent, s ez gyul-
ladáscsökkentô me cha niz mus ra utal,
amely el mé let ben eny hí ti a meg fá zás
tü ne te it.

Dr. Stephen Rennard, a ta nul -
mány vezetôje, a Nebraskai Egye tem
Omahai Egész ség köz pont já nak pro -
fes  szo ra rá mu ta tott, hogy a csir ke le -
ves bi zo nyos összetevôinek le het nek
egész ség ügyi ha tá sai, ám hogy ezek
jók vagy ros  szak ránk néz ve, azt nem
tesz tel ték. A ku ta tást la bo ra tó ri u mi
kö rül mé nyek kö zött vé gez ték el, s
nem em be re ken, ezért Rennard fel -

A küz de lem ben part ne re ink vol -
tak a leg na gyobb nem zet kö zi zsi dó
szer ve ze tek, a Zsi dó Vi lág kong -
resszus, az Eu ró pai Zsi dó Kong -
res  szus, mint ahogy rend kí vü li se -
gít sé get kap tunk az Or bán Vik tor
ve zet te ma gyar kor mány tól is – ír -
ja a Heisler And rás a Jerusalem
Post ha sáb ja in. A lap a ko ro na ví -
rus-jár vány mi att el ren delt le zá rá -
sok egy éves év for du ló ja al kal má -
ból tet te köz zé a Mazsihisz el nö ké -
nek cik két.

A ko ro na ví rus-jár vány mi att Ma -
gyar or szá gon pon to san egy év vel
ezelôtt in dult az elsô or szá gos le zá rás
– „lockdown”. Em lék szem, mint a
ma gyar zsi dó val lá si ha gyo má nyo kat
ôrzô legjelentôsebb zsi dó szer ve zet, a
Mazsihisz vezetôje ek kor már ja vá -
ban a krí zis me nedzs ment fel ada ta i ról
kon zul tál tam kol lé gá im mal. A meg -
vál to zott hely zet ben meg kel lett ol da -
nunk több ezer em ber ét kez te té sét,
szo ci á lis és or vo si el lá tá sát, a hit élet
„vírusbiztos” át ala kí tá sát. Ta pasz ta la -
tok nél kül tet tük azt, amit jó nak lát -
tunk, s vis  sza te kint ve: si ker rel vet tük
az aka dá lyo kat. Eb ben a küz de lem -
ben part ne re ink vol tak a leg na gyobb
nem zet kö zi zsi dó szer ve ze tek, a Zsi -
dó Vi lág kong res  szus, az Eu ró pai Zsi -
dó Kong res  szus, mint ahogy rend kí -
vü li se gít sé get kap tunk az Or bán
Vik tor ve zet te ma gyar kor mány tól is.

Ma gyar or szá gon – épp úgy, mint
más hol – a vé de ke zést irá nyí tók rend -
kí vül sok kri ti kát kap nak. Elôfordul-
nak kívülrôl ért he tet len dön té sek, és a
la i ku sok úgy ér zik, mint ha a dol gok
kés ve tör tén né nek meg. A ví rus el le ni
harc ban a hi bák em ber éle tek ben
mérhetôk, cselekvô zsi dó vezetôként
át ér zem en nek ter hét.

Az el múlt he tek ben Ma gyar or szá -
gon is el in dult az ol tá si kam pány.
Má ra az át ol tott ság nem zet kö zi leg is
fi gye lem re mél tó. S lát juk az iz ra e li
vé de ke zés ha té kony sá gát is, amit az
egész vi lág cso dál. A tör té ne lem ben

so ha nem volt még ak ko ra respektje
a zsi dó ál lam nak Ma gyar or szá gon,
mint az el múlt hó na pok ban: az ut ca
em be re pél da ként be szél az iz ra e li
ol tá si prog ram ról – ta lán en nek
késôbb is po zi tív ho za dé ka lesz az
or szág meg íté lé sé ben.

Ma gyar or szá gi zsi dó vezetôként
na pi ta pasz ta la tom, mi lyen ne héz
Ke let-Kö zép-Eu ró pa leg na gyobb,
száz ezer fôt szám lá ló zsi dó kö zös sé -
gét a pandémiával szem ben el len ál -
ló vá ten ni. Kezdettôl fog va se gít ség
szá munk ra a ma gyar kor mány konst -
ruk tív és ru gal mas vi szo nyu lá sa a
vé de ke zés sel kap cso la tos ké ré se ink -
hez. Tud ni kell, hogy Bu da pes ten
mû kö dik Kö zép-Eu ró pa egyet len
zsi dó kór há za. Az erôs geriátriai pro -
fi lú egész ség ügyi in téz mény elsôsor-
ban holokauszttúlélôket ápol, de nyi -
tott min den ki szá má ra, val lá si ho va -
tar to zás tól füg get le nül. Az ápol tak
át lag élet ko ra 84 év fe lett van. Az ô
vé del mük és szak sze rû el lá tá suk pri -
o ri tást él vez. Az el múlt év ben né -
hány al ka lom mal olyan prob lé má val
szem be sül tünk, amit csak Or bán
Vik tor sze mé lyes köz ben já rá sá val
tud tunk meg ol da ni. Se gí tett.

A part ne ri se gít sé get azért is nagy -
ra ér té kel jük, mert „békeidôben” né -
hány, a zsi dó kö zös ség szá má ra ér -
zé keny kér dés ben más né ze tet val -
lunk. A vész hely zet el há rí tá sa azon -
ban min den köz éle ti né zet kü lönb sé -
get fe lül ír.

A vi lág jár vány meg je le né se kor
kü lö nös jelentôséget ka pott a ma gyar
kor mány egy há zi fenn tar tá sú kór há -
za kat – köz tük a zsi dó kór há zat is –
érintô fej lesz té si prog ram ja. A több
mint száz éves, el avult épü le tün ket a
ma gyar kor mány 15 mil lió dol lá ros
tá mo ga tá sá val 21. szá za di szín vo na -
lú kór ház zá fej leszt jük. A fel újí tás
két har ma da már meg va ló sult, és vár -
ha tó an 2022-ben befejezôdik, de a
gyó gyí tó mun ka eköz ben sem áll le.

El lát juk a zö mé ben holokauszt-

túlélô be te ge ket, ki ves  szük a ré szün -
ket a nem ze ti ol tá si prog ram ból, fel -
vi lá go sí tó kam pányt in dí tot tunk,
amely ben min den kit ar ra buz dí tunk,
hogy ol tas sa be ma gát. Leg te kin té -
lye sebb rab bink ál lás fog la lá sa sze -
rint az élet vé del me min de nek elôtt
va ló, így akár szom ba ton is be adat -
ha tó az ol tás. Kór há zunk ké szen áll
ar ra, hogy a ren del ke zé sé re bo csá tott
vak ci ná kat a nem ze ti ol tá si prog ram
ke re té ben mi nél több em ber nek –
zsi dó nak és nem zsi dó nak – be ad ja.

A ko ro na ví rus legyôzése mel lett a
kor mán  nyal kö zös cé lunk egy más
jel le gû ví rus, az an ti sze mi tiz mus
legyôzése is. Ma gyar or szá gon az el -
múlt évek ben fi zi kai tá ma dás nem
ér te a zsi dó kö zös sé get, de a ver bá -
lis, köz éle ti an ti sze mi tiz mus el len
még so kat kell dol goz ni. Ör ven de tes,
hogy a ma gyar kor mány kö vet ke ze -
te sen ki áll Iz ra el mel lett a nem zet kö -
zi szer ve ze tek ben. Mi, akik a ke le ti
blokk ban át él tük a hi deg há bo rú éve -
it, akik a 67-es hat na pos há bo rút
követôen vé gig szen ved tük a két ál -
lam kö zött meg sza kadt dip lo má ci ai
kap cso la tok év ti ze de it, meg nyug vás -
sal lát juk or szá ga ink ba rá ti vi szo -
nyát. Ma gyar or szág Iz ra el lel kap cso -
la tos kül po li ti ká ja, Iz ra el tá mo ga tá sa
pél dás. Az pe dig reménykeltô, hogy
Or bán Vik tor és Ben já min Netan-
jahu mi nisz ter el nö kök sze mé lye sen
egyez tet nek a pandémia leküzdésé-
rôl, ta pasz ta la ta ik ról.

Szá munk ra öröm, ha a hely zet nor -
ma li zá lá sá ban a ma gyar és az iz ra e li
kor mány együtt mû kö dik. Ma gyar or -
szág leg na gyobb zsi dó szer ve ze te, a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek
Szö vet sé ge sa ját esz kö ze i vel tá mo -
gat ja ezt. Mert ha vég re ma gunk mö -
gött hagy hat juk a ka ran tént, ak kor
va ló ra vál hat a ha ma ro san ránk
köszöntô peszách ha gyo má nyos jó -
kí ván sá ga: Lösáná hábáá biJörusá-
lájim, va gyis: Jövôre Je ru zsá lem ben!

A ma gyar Lo vász Lász ló és az iz ra e li Avi Wigderson kap ta meg a ma te -
ma ti ku sok No bel-dí ja ként is mert és jegy zett Abel-díjat – je len tet ték be a
nor vég fôvárosban. Lo vász Lász ló el mond ta, hogy az iz ra e li ma te ma ti kus -
sal jól is me rik egy mást, de nin cse nek rend sze res mun ka kap cso lat ban.
Wigdersonnal ugyan an nak a te rü let nek a két ol da lán ál lunk, ki csit eltérô fó -
kusz ból te kin tünk a tu do mány ra – fej tet te ki.

Min dig is az iz ga tott, ho gyan le het a különbözô tu do mány te rü le te ket ös  sze -
kap csol ni: ezért kezd tem el an nak ide jén az el mé le ti szá mí tó gép-tu do mány és a
diszk rét ma te ma ti ka ös  sze füg gé se i vel fog lal koz ni – mond ta el az MTI-nek Lo -
vász Lász ló ma te ma ti kus, mi u tán Os ló ban be je len tet ték, hogy idén ô az Abel-
díj egyik ki tün te tett je. 

A ma te ma ti ku sok No bel-dí ja ként jegy zett el is me rést Lo vász Lász ló Avi
Wigderson ma te ma ti kus sal kö zö sen nyer te el. Lo vász Lász ló el mond ta, hogy
az iz ra e li ma te ma ti kus sal jól is me rik egy mást, de nin cse nek rend sze res mun ka -
kap cso lat ban. Wigdersonnal ugyan an nak a te rü let nek a két ol da lán ál lunk, ki -
csit eltérô fó kusz ból te kin tünk a tu do mány ra – fej tet te ki.

Fel idéz te, hogy a diszk rét ma te ma ti ka és a szá mí tó gép-tu do mány kap cso la ta
az 1960–1970-es évek ben ala kult ki. Ak ko ri ban a diszk rét ma te ma ti ka nem volt
fôsodorbeli ré sze a ma te ma ti ká nak, in kább fejtôrös ér de kes ség nek szá mí tott –
fo gal ma zott a tu dós, aki eb ben az idôben Erdôs Pál mentoráltjaként fog lal ko zott
a gráf el mé let tel. Mint mond ta, a diszk rét ma te ma ti ka egy más tól el kü lö nült ele-
mekbôl ál ló szer ke ze ti struk tú rák kal fog lal ko zik. Mi kor meg je len tek az elsô
szá mí tó gé pek, ha mar ki de rült, hogy azok szin tén ezen az el ven mû köd nek:
diszk rét lé pé sek ben, di gi tá li san, bi ten ként vég zik el a mû ve le te ket.

Ek kor tól kezdôdött a két te rü let ös  sze fo nó dá sa, majd rob ba nás sze rû együt tes
fejlôdése, vé gül a diszk rét ma te ma ti ka vált a szá mí tó gép-tu do mány alap já vá.
Olyan iz gal mas ered mé nyek szü let tek, ame lyek né hány év ti ze den be lül be épül -
tek a kom pu te rek mû kö dé sé be.

Lo vász Lász ló (1948) ma gyar ma te ma ti kus, egye te mi ta nár, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia és az ame ri kai National Academy of Science ren des tag ja. A
szá mí tó gép-tu do mány vi lág hí rû ku ta tó ja. 2006 és 2011 kö zött az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Ma te ma ti kai In té ze té nek igaz ga tó ja. 2014 és 2020 kö zött a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke.

Avi Wigderson (1956) iz ra e li ma te ma ti kus és szá mí tó gép-tu dós. 1983-ban
szer zett PhD-fokozatot a Princeton Egye te men, ahol je len leg is dol go zik pro -
fes  szor ként. Az ame ri kai National Academy of Science tag ja, a ran gos Knuth-
díj ki tün te tett je.

Heisler And rás: Nagy ra ér té kel jük
a ma gyar kor mány part ner sé gét

Már sok kal ros  szab bat is túl él tem.

hív ja a fi gyel met, hogy ala po sabb
vizs gá la tot kí ván, va jon a szer ve zet
fel szív ja-e eze ket az anya go kat, ame -
lyek a la bor ban elônyös tu laj don sá go -
kat mu tat tak.

A ku ta tók nem kü lö ní tet ték el a
spe ci fi kus anya go kat a le ves ben, me -
lyek jó té ko nyak le het nek, s nem pró -
bál ták meg mu tat ni, mit ér nek el egy
élô em ber ben, aki ép pen meg van fáz -
va. „Va ló szí nû, hogy meg fá zás el len a
csir ke le ves va ló ban meg te szi, ami tôle
te lik, de több vizs gá lat ra van szük ség
ah hoz, hogy en nél töb bet mond has -
sunk” – szö gez te le dr. Rennard.

A csir ke le ves il la ta
A csir ke le ves aro má ja, fû sze rei,

for ró mi vol ta se gít het ki tisz tí ta ni a
szi nu szo kat és ja ví ta ni a tü ne te ket fer-

tôzés ese tén azon em be rek nél, akik
légzôszervi prob lé mák kal küz de nek –
ol vas ha tó a Chestben meg je lent ta nul -
mány ban. Szerzôje, dr. Kiumars
Saketkhoo tüdôgyógyász le ír ja, hogy
40 éve vizs gá la to kat vé gez tek e té má -
ban Mi a mi Beachen, ahol egy na -
gyobb zsi dó kö zös ség él, mely nek
tag jai na gyon hisz nek a csir ke le ves
ere jé ben. El is ne vez ték „zsi dó pe ni -
cil lin nek”.

A kis mé re tû min tán vég zett ku ta tás
so rán 15 egész sé ges ön kén tes or rá ba
ap ró szem csé ket jut tat tak, ame lyek a
bak té ri u mo kat vagy ví ru so kat utá noz -
ták, s ezek ak ti vi tá sát mér ték azelôtt
és azu tán, hogy az ön kén te sek nek hi -
deg vi zet, me leg vi zet vagy csir ke le -
vest ad tak.

A csir ke le ves a meg fá zás el len jó -
val ha té ko nyabb volt, mint a me leg
víz, sti mu lál ta ugyan is a nyál ka hár -
tyát szál lí tó rend szert – ez se gít moz -
gat ni a felsô és al só lég utak ban a fel -
gyü lem lett vá la dé kot, s így a test 
kön  nyeb ben meg sza ba dul a részecs-
kéktôl, a fertôzéstôl. Ez a rend szer
igen nagy sze re pet ját szik ab ban,
hogy ki tisz tul junk min den lég úti fer-
tôzés ese tén, be le ért ve a meg fá zást is.

A me leg fo lya dé kok kor tyol ga tá sa
se gít fel me le gí te ni az orr fo lya dék al -
ját, ami szin tén eny hít he ti a tü ne te ket.
Ám a csir ke le ves ben van még va la mi,
ami ad egy „lö kést” a do log nak.

A gyógy nö vény-bi ro da lom szám -
ta lan il la tos, ízes, gyógy ha tá sú tag -
gal büsz kél ke dik. Nem egy kö zü lük
egy szer re gyógy- és fû szer nö vény,
így az tán megfelelôen al kal maz va
te ret és he lyet kap hat nak a gaszt ro -
nó mi ai fo gá sok ban és a há zi or vos -
sá gok ban egy aránt.

Táp anyag ok so ka sá ga
Fél re té ve a ta nul má nyo kat, a szak -

em be rek egyet ér te nek ab ban, hogy a
csir ke le ves meg fá zás el len ha té kony
le het, kü lö nö sen ha a szi lárd éte lek
nem is es nek jól. Ren ge teg táp anyag -
gal lát el ben nün ket ez a le ves – hang -
sú lyoz ta Karen Smith dietetikus. Sôt,
meg fá zás el len a csir ke le ves az zal is
se gít, hogy nö ve li a hid ra tá ci ót, ami
be teg ség ese tén ki hí vás le het.

A csir ke le ves ben vi ta mi no kat, ás -
vá nyi anya go kat fo gyasz tunk, így pl.
A-vi ta min ban gaz dag ré pát, mely az
im mun vá lasz ban ját szik sze re pet, de
cin ket is, amely nagy men  nyi ség ben
se gít har col ni a meg hû lés el len. A
csir ke le ves részt vesz a test szö ve te i -
nek ja ví tá sá ban, s cisz te in ami no sa vat
is tar tal maz, mely kiegészítô for má já -
ban eny hí ti a nát ha tü ne te it. Ar ra is
van esély, hogy a csir ke csont ból szár -
ma zó kol la gén hoz zá já rul a gyó-
gyulás hoz, de er re nincs egyelôre tu -
do má nyos bi zo nyí ték.

Napidoktor

Lo vász Lász ló és Avi Wigderson
kap ta a ma te ma ti ku sok Abel-díját
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Spa nyol or szág
Az EJPress zsi dó saj tó szol gá lat 

hos  szabb in ter jút kö zölt Raymond
Foradóval, az 1918-ban ala pí tott bar -
ce lo nai hit köz ség (CIB) el nö ké vel.
Forado sze rint Bar ce lo ná ban és
Katalóniában je len leg 8-10 ezer zsi dó
él, akik nek a nagy ré sze a sze fárd rí tust
kö ve ti. A hit élet köz pont ja az a száz -
éves Maimonidesz nagy zsi na gó ga,
amely a zsi dók 1492-es ki ûzé se óta
elsôként épült meg az or szág ban. A
kö zös ség sok szí nû, mi vel szá mo san ér -
kez tek La tin-Ame ri ká ból, Észak-Af ri -
ká ból és Tö rök or szág ból. Forado ki je -
len tet te: a pandémia meg mu tat ta, hogy
ki csik, de erôsek va gyunk. Tud juk, ho -
gyan kell egy má son se gí te ni. A val lá si
te vé keny ség je len leg di gi tá li san zaj lik.
A hit köz ség el nö ke hang sú lyoz ta, hogy az eltérô kör nye zet el le né re szo ros a
kap cso lat a mad ri di zsi dók kal. Egy sé ge sek va gyunk az an ti sze mi tiz mus el le ni
harc ban, és kö zö sen lép tünk fel a fôvárosban tar tott neo ná ci fel vo nu lás el len.
A bar ce lo nai hit köz ség egy új pro jek tet in dí tott Ál lít suk meg a gyû lö le tet!
cím mel.

Tö rök or szág
Isz tam bul ban meg em lé kez tek a ro má ni ai zsi dó me ne kül te ket szál lí tó, pa na -

mai zász ló alatt ha jó zó Struma ka taszt ró fá já nak 79. év for du ló já ról. A
kikötôben ren de zett ün nep sé gen meg je lent Jichák Hálévi fôrabbi, Özlem
Bozkurt Gevrek ke rü le ti kor mány zó és a he lyi zsi dó kö zös ség szá mos tag ja.
Hami Aksoy, a tö rök kül ügy mi nisz té ri um szóvivôje ki je len tet te: tisz te let tel

Sza ba don utaz hat nak majd
a be ol tot tak ha zánk és Iz ra el kö zött?

Pá pai üd vöz let Iz ra el fe lett
Fe renc pá pa üze ne tet kül dött Ruvén Rivlin el nök nek, mi köz ben Irak

fe lé tar tó gé pe Iz ra el észa ki ré sze fö lött járt, kö zöl te Rivlin iro dá ja nyo -
mán az ujkelet.live.

Az üze ne tet az Alitalia repülôgépének pi ló tá ja to váb bí tot ta.
„Ôexcellenciája Ruvén Rivlinnek, Iz ra el Ál lam el nö ké nek. Ira ki apos to li

utam so rán be lép ve az iz ra e li lég tér be, me leg üd vöz le te met kül döm Ön nek és
az or szág nép ének. Imád ko zom, hogy a min den ha tó Is ten meg áld jon min den -
kit a har mó nia és a bé ke aján dé ká val. Fe renc pá pa.”

Rivlin iro dá ja sze rint az or szág észa ki ré szén lévô Iz ra e li Repülôtéri Ha tó -
ság lé gi for gal mi irá nyí tá sa meg kö szön te a pi ló tá nak, és meg ígér te, hogy to -
váb bít ja az üze ne tet az el nök nek, akit mé lyen meg ha tot tak a pá pa ked ves sza -
vai, aki vel szo ros és szí vé lyes kap cso lat ban áll.

A len gyel NArchi-
tekTURA táj épí tész
stú dió al ko tá sa a Mies
Awardon is je lölt.

A NArchitekTURA
len gyel táj épí tész stú dió
negy ven szür ke homok-
kô táb lá ból ala kí tott ki
em lék par kot Oswiecim
egy ko ri nagy zsi na gó gá -
já nak he lyén, amit a ná ci
párt 1939-ben, Len gyel -
or szág meg szál lá sa ide -
jén rom bolt le. A par kot
a zsi dó temp lom meg -
sem mi sü lé sé nek 80. év -
for du ló ján ad ták át, idén
pe dig je löl ték a Mies
Awardon, ol vas ha tó az
Octogon cik ké ben.

Az em lék park alapvetô
gon do la ta egy ar chív fo -
tó ból ered, ame lyet köz -
vet le nül a má so dik vi lág -
há bo rú ele jén, az os-
wiecimi nagy zsi na gó ga le rom bo lá sa
után ké szí tet tek a ná cik – mond ta el
a NArchitekTURA ala pí tó ja, Bar-
tosz Haduch a Dezeennek. – A fe ke -
te-fe hér ké pen egy ha lom tég la- és
kôtörmelék lát ha tó. Mi ezt a ré gi
fény ké pet akar tuk kor társ esz kö zök -
kel és for mák kal új ra ér tel mez ni.

A má so dik vi lág há bo rú elôtt a vá -
ros la kos sá gá nak mint egy fe le zsi dó
volt, a nagy zsi na gó ga pe dig a húsz
zsi na gó gá já nak egyi ke volt. A ná ci
meg szál lás alatt az ausch witzi kon -

Ruvén Rivlin iz ra e li el nök és Fe renc pá pa Fo tó: Haim Tzach / GPO

A cseh, az iz ra e li és a ma gyar kormányfô

A ha jó 768 em ber ko por só ja lett

Sa ra Wettergren: is ko lá ink ban na gyon el ter jedt az an ti sze mi tiz mus

ZZ ss ii ddóó  VV ii ll áá gg hh íí rr aa ddóó

Raymond Forado: a pandémia
meg mu tat ta, hogy ki csik, de erôsek
va gyunk

em lé ke zünk azok ra, akik a tra gé di á ban éle tü ket vesz tet ték. A ka taszt ró fá nak
768, köz tük 103 gye rek ál do za ta volt. A Constancából in dult, ere de ti leg
1867-ben lu xus jacht nak épí tett ha jó túl ter helt volt, és az egyik haj tó mû ve már
az in du lás kor meg hi bá so dott. Az isz tam bu li kikötôbe ér ke zé se kor a ha tó sá -
gok az uta so kat nem en ged ték ki száll ni, és az an gol dip lo ma ták meg pró bál -
ták a ha jó Pa lesz ti ná ba in du lá sát is meg aka dá lyoz ni. Mint egy tíz he tes vá ra -
ko zás után a par ti ôrség a Strumát éle lem, víz és üzem anyag nél kül ki von tat -
ta a nyílt ten ger re. Az utó la gos vizs gá lat sze rint egy szov jet ten ger alatt já ró -
ból vé let le nül kilôtt tor pe dó sül  lyesz tet te el a ki ha jó zást követô na pon. A ka -
taszt ró fá nak egyet len túlélôje volt.

Svéd or szág
A malmôi vá ro si ta nács és a hit köz ség kez de mé nye zé sé re Rassz iz mus az is -

ko la ud va ron, ös  sze es kü vés-el mé le tek és ki re kesz tés cím mel je lent meg egy ta -
nul mány, me lyet Mirjam Katzin, a vá ros an ti sze mi tiz mus el le ni ko or di ná to -
ra szer kesz tett. Az anyag 14 di ák kal és 26 ta nár ral tör tént be szél ge tés alap ján
ké szült. A fel mé rés sze rint gya ko ri ak az Iz ra el hez és a kö zel -ke le ti konf lik -
tus hoz kötôdô an ti sze mi ta meg jegy zé sek, ame lyek ese ten ként a zsi dó ta nu lók
el le ni ver bá lis és fi zi kai tá ma dá sok hoz ve zet nek. Egy zsi dó fi a tal ki je len tet -
te, hogy tá vol ma rad nak több is ko lá tól, mert nem ér zik biz ton ság ban ma gu -

kat. Egy má sik di ák el mond ta, hogy tár sai viccelôdnek a fu kar zsi dó kon, és
ezt sza ba don te he tik. Ta ná rok hang sú lyoz ták, hogy egyes kol lé gá ik nem ké -
pe sek az osz tá lyok ban ta pasz tal ha tó an ti sze mi tiz mus sal meg bir kóz ni.
Elôfordul, hogy az is ko lák sze mély ze té nek egyes tag jai egy más kö zött rasz -
 szis ta meg jegy zé se ket tesz nek. Sa ra Wettergren, a Malmôi Is ko lai Bi zott ság
el nö ke sze rint vi lá go san lát juk, hogy is ko lá ink ban na gyon el ter jedt az an ti -
sze mi tiz mus. Hoz zá fûz te, hogy iden ti tá sá tól füg get le nül min den di ák nak biz -
ton ság ban és nyu ga lom ban kel le ne érez nie ma gát.

Ko vács

A kö zös együtt mû kö dés lehetô-
ségeit vi tat ta meg a ko ro na ví rus-vi -
lág jár vány ke ze lé sé nek te rén Ben já -
min Netanjahu iz ra e li mi nisz ter el -
nök Or bán Vik tor kormányfôvel és
Andrej Babis cseh mi nisz ter el nök -
kel Je ru zsá lem ben.

Kö zös saj tó tá jé koz ta tó ju kon Ne-
tanjahu el mond ta, több öt let na pi -
rend re ke rült, köz tük pél dá ul az ún.
zöld út le ve lek, va gyis a ko ro na ví rus
el le ni be ol tott sá got bi zo nyí tó iga zol -
vá nyok el fo ga dá sa. Az iz ra e li kor-
mányfô rá mu ta tott, hogy or szá ga
már több ál lam mal meg egye zett a
sza ba dabb uta zást lehetôvé tevô di -
gi tá lis im mu ni tás iga zo lá sok köl csö -
nös el fo ga dá sá ról, és úgy vél te, fon -
tos len ne Ma gyar or szá got és Cseh or -
szá got is hoz zá ad ni eh hez a kör höz.

A hár mas csúcs ta lál ko zón rész le -
te sen tár gyal tak ar ról is, mi ként von -

Em lék park szü le tett a le rom bolt oswiecimi
nagy zsi na gó ga he lyén

cent rá ci ós tá bor ban kö zel egy mil lió
zsi dót öl tek meg. A par kot a ref le xió
he lye ként hoz ták lét re, a NArchi-
tekTURA ál tal ter ve zett szá mos
olyan tér egyi ke ként, ame lyek fel -
hív ják a fi gyel met a vá ros zsi dó
örök sé gé re.

A na gyobb pro jekt ré sze ként meg -
al ko tott em lék park mel lett az épí -
tész stú dió fel újí tot ta az egyik meg -
ma radt zsi na gó gát, amely ma a he lyi
zsi dó köz pont ott ho na is, va la mint
ter ve zett sza bad té ri ki ál lí tá si fe lü le -

te ket. Ele in te az ügy fél ké ré se az
volt, hogy eb be a park ba is egy ha -
son lót hoz zunk lét re, de ami kor meg -
lát tuk ezt a gyö nyö rû hely színt, meg -
kér dez tük, tôle, hogy mi ért ne ter vez -
het nénk meg az egé szet? – ma gya -
ráz ta Haduch.

Egy olyan bé kés, el szi ge telt te ret
akar tunk lét re hoz ni a ter mé szet ben,
ami azt az ér zést kel ti, mint ha a
temp lom bel se jé ben len nénk. Itt a fák
al kot ják meg a ter mé sze tes bol to za -
tot az em lék park fe lett.

Az egy ko ri zsi na gó ga kô kör vo na -
la ha tá rol ja a park szé lét. A
homokkô la po kat egy bá nyá ból sze -
rez te be Haduch majd nem egy év ti -
zed del ezelôtt. Eze ket a la po kat
hasz nál ták alá tét ként ki sebb for má -
tu mok ki vá gá sá hoz, ezért lát ha tó fe -
lü le tü kön egy sû rû, sza bály ta lan há -
ló min ta. Örül tem a gé pek ál tal ké szí -
tett gra fi kai ter ve zés nek, ame lye ket
nem elôzött meg sem mi lyen pro jekt,
és azon nal ar ra gon dol tam, hogy ez
az anyag ki vá ló vá lasz tás lesz – foly -
tat ta. A park ban ta lál ha tó egy há -
rom szög ala kú, corten acél ból ké -
szült do boz is, amely in for má ci ó kat
tar tal maz az egy ko ri zsi na gó gá ról,
va la mint szá mos acél pad, míg a
lelôhelyen vég zett ré gé sze ti mun kák
so rán ta lált csil lár má so la tát a me -
den ce fö lé füg gesz tet ték.

Haduch azt re mé li, a park
megfelelô em lék hely Oswiecim la -
ko sa i nak, va la mint a vá ros ba és az
egy ko ri ausch witzi kon cent rá ci ós tá -
bor ba lá to ga tók nak: Ez a sze rény táj -
pro jekt ar ra tö rek szik, hogy
megfelelô mó dot ta lál jon a múlt em -
lé ké nek ápo lá sá ra. Egy bé kés, meg -
hitt és ins pi rá ló köz te rü le tet akar -
tunk lét re hoz ni. Egy olyan em lék mû -
vet, amely szin te lát ha tat lan, és be ol -
vad a környezô ter mé szet be.

Fo tó: Piotr Strycharski / NArchitekTURA Facebook

hat nák be Ma gyar or szá got és Cseh -
or szá got az Iz ra el ben ter ve zett nem -
zet kö zi vakcinagyártásba.

Együtt több re va gyunk ké pe sek –
fo gal ma zott az iz ra e li mi nisz ter el -
nök.
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Iz ra el la kos sá ga kö ze lít 
a 9,3 mil li ó hoz

Jichák Pindrusz, az askenázi
Jáhádut Hátora párt képviselôje
egy pa nel be szél ge té sen azt mond -
ta, hogy az a nôi ka to na, aki a
kötelezô ka to nai szol gá la ta ke re té -
ben át tér a zsi dó val lás ra, siksze,
ami a nem zsi dó nôkre vo nat ko zó
becsmérlô ki fe je zés.

To váb bá Pindrusz sze rint min den
olyan fér fit, aki a had se reg prog ram -
ján ke resz tül be tért nôt vesz fe le sé -
gül, a csa lád já nak ha lott nak kell te -
kin te nie. Nem fo gok komp ro mis  szu -
mot köt ni egyet len siksze vagy goj
ese té ben sem, aki ket zsi dó ként fog -
nak el is mer ni, csak a ked ves ség és a
sok szí nû ség ked vé ért. Ez nem fog
meg tör tén ni – je len tet te ki az
ujkelet.live tu dó sí tá sa sze rint.

A képviselô a hárédi kö zös ség né -
hai vezetôje, Eliasiv rab bi út mu ta tá -
sá nak megfelelôen a nem a szi go rú
or to do xia sze rint betérô em be re ket
nem te kin ti zsi dók nak.

Pindrusz a 12-es csa tor ná nak azt
nyi lat koz ta, hogy a siksze ki fe je zés
hasz ná la ta nem volt he lyén va ló, de
fenn tart ja vé le mé nyét az Iz ra e li Vé -
del mi Erôk be té ré si prog ram já val
kap cso lat ban.

Az iz ra e li had se reg or to dox be té -
rést kí nál azok nak a ka to nák nak,
akik túl nyo mó részt a volt Szov jet -
uni ó ból Iz ra el be alijázó csa lá dok le -
szár ma zot tai. Iz ra e li ek tí zez rei tér -
tek át si ke re sen a zsi dó val lás ra ka -
to nai szol gá la tuk alatt. A prog ra mot
2001-ben in dí tot ták el, és ez az ál -
lam ál tal el is mert egyet len be té ré si
rend szer az or szág ban, ame lyet nem
a rabbinátus irá nyít. A had se reg
rabbinikus bí ró sá ga vi szont or to -
dox.

Az el len zék vezetôje, Jáir Lapid
(Jes Átid) tu dat lan ság ból fa ka dó nak
és szo mo rú nak ne vez te Pindrusz ki -
je len té se it. Ezek a cso dá la tos fi a tal
nôk, aki ket sikszének ne ve zel, meg -
men tik az éle te det – ír ta a Twitteren.

Pindrusz és a Jáhádut Hátora tag -
jai, akik nem vo nul nak be a had se -
reg be és az adófizetôk ro vá sá ra él -
nek, ôk a sikszék – ezt Avigdor
Liberman, az el len zé ki Jiszráel
Bejtenu vezetôje twittelte ki. Bár -
mely ka to na, aki az iz ra e li had se reg -
ben tel je sít szol gá la tot és an nak ke -
re te in be lül be tért, zsi dóbb, mint a
Mir Jesiva ös  szes hall ga tó ja együtt -
vé ve – tet te hoz zá egy pro mi nens
hárédi in téz mény re utal va.

A nem ze ti-val lá sos Jámina vezetô-
je, Naftali Bennett, aki ko ráb ban
diaszpóraügyi mi nisz ter is volt, szé -
gyen tel jes nek ne vez te Pindrusz sza -
va it, és meg fo gad ta, hogy a ka to na -
sá gon ke resz tül be tér tek nek nem
fog ják megkérdôjelezni a zsi dó sá gát.

Pindrusz meg jegy zé sei elôtt a
Legfelsôbb Bí ró ság úgy ha tá ro zott,
az ál lam nak el kell is mer nie az Iz ra -
el ben tör tént kon zer va tív és re form
be té ré se ket.

A bí ró ság ti zen öt év után ho zott,
mérföldkônek szá mí tó íté le te kö zép -
pont já ban a ki szá mít zsi dó nak? kér -
dés állt, és a re form és kon zer va tív
moz gal mak fon tos gyôzelmét je len -
tet te.

A zsi dó ság e li be rá lis áram la tai Iz -
ra el ben már rég óta mar gi na li zá lód -
tak.

A dön tés csak a ha tá lyos tör vény
ér tel me zé se, hang sú lyoz ta a bí ró ság.
A par la ment bár mi kor meg vál toz tat -
hat ja a zsi dó ság de fi ní ci ó ját.

Iz ra el nagy ha ta lom mal bí ró ultra-
ortodox in téz mé nye mo no pó li u mot
hir de tett az iz ra e li zsi dók val lá si
ügye i re vo nat ko zó an, fel ügyel ve a
szü le té se ket, az esküvôket és a te -
met ke zé se ket. Emel lett po li ti kai be -
fo lyá sa it fel hasz nál va nyo mást pró -
bál gya ko rol ni az olyan kér dé sek ben
is, mint a be ván dor lás.

A mos ta ni dön tés el vett ebbôl a

Ve szély fe nye ge ti a hí res eilati
ko rall zá to nyo kat

Iz ra el és az Egye sült Arab Emi rá tu sok kö zös olaj pro jekt je ke re té ben
Iz ra el part ja i nál a ko rall zá tony ok tól 200 mé ter re ten nék ki az ola jat,
ame lyet töb bek kö zött Eu ró pá ba is szál lí ta nak majd. A környezetvédôk
pe tí ci ót nyúj tot tak be Netanjahunak.

A je ru zsá le mi nyu ga ti fal, va gyis
a Si ra tó fal ôsi kö ve it két év ez red
nap sü té se és esôje rom bol ta. Hogy
meg ál lít sák a to váb bi pusz tu lá su -
kat és biz to sít sák az ép sé gü ket, az
iz ra e li res ta u rá to rok ránc fel var -
rást vé gez nek raj tuk: fel töl tik a re -
pe dé se ket és el tün te tik az idô nyo -
ma it a meg vi selt felületekrôl – ír ja

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

A Legfelsôbb Bí ró ság a mos ta ni dön té sé vel úgy zár ta le az ügyet, hogy a
ha za té ré si tör vényt ki kell ter jesz te ni azok ra is, akik re form vagy kon zer va tív
(li be rá lis) zsi dó kö zös ség ben tér tek be. A tes tü let ki lenc tag ja kö zül nyol can
vé le ked tek így, míg Noam Sohlberg bí ró azt sze ret te vol na el ér ni, hogy az új
kor mány hi va tal ba lé pé se után 12 hó na pon be lül szü les sen dön tés. A bí rák
azon ban hang sú lyoz ták: a kneszetnek ti zen öt éve lett vol na az ügy ren de zé sé -
re, de mi vel nem szü le tett dön tés, ezért a tes tü let nek kel lett lép nie. Ki je len tet -
ték, hogy a bí ró ság dön té se nem val lá si, ha nem jo gi ter mé sze tû. 

Arje Deri bel ügy mi nisz ter té ves nek és na gyon saj ná la tos nak ne vez te a bí -
ró ság dön té sét, mond ván, hogy az sú lyos el len té te ket okoz hat a zsi dók kö zött,
és ki állt amel lett, hogy Iz ra el Ál lam ban csak a val lá si jog sze rin ti be té ré se ket
is mer jék el.

Az el len zé ki Jáir Lapid azon ban üd vö zöl te a bí ró ság ha tá ro za tát. Mint
mond ta: Iz ra el nek tel jes egyenlôséget és jo got kell biz to sí ta nia a judaizmus
min den irány za ta szá má ra, le gyen az or to dox, re form vagy kon zer va tív (li be -
rá lis). Így fo gal ma zott: el fo ga dás ban és köl csö nös tisz te let ben kell együtt él -
nünk.

a Sza bad Eu ró pa internetes ol dal a
Reuters cik ke nyo mán.

A Si ra tó fal, a zsi dó val lás leg szen -
tebb ima he lye a má so dik temp lo mot
övezô fal ma rad vá nya. Nagy He ró -
des épít tet te több mint két ezer év vel
ezelôtt, és a ró ma i ak rom bol ták le 
i. sz. 70-ben.

A Si ra tó fa lat Je ru zsá lem óvá ro sa
öle li kör be, mel let te van az az épü -
let együt tes, ame lyet a zsi dók Temp -
lom hegy nek hív nak, és ahol a mu -
zul má nok két ki emel ten fon tos szen -
té lye, a Szik la me cset és az Al-Aksza
me cset is áll. A kö zel ben ta lál ha tó a
ke resz tény Szent Sír-temp lom. Ha -
tal mas tö me gek gyûl nek ös  sze a Si -

ha ta lom ból az zal, hogy ki je len tet te,
az ál lam nak lehetôvé kell ten nie az
iz ra e li li be rá lis moz gal mak ál tal be -
té rí tett zsi dók szá má ra, hogy ál lam -
pol gár sá got kap ja nak.

A pe tí ció be nyúj tói Iz ra el be jöt tek,
ahol egy el is mert zsi dó kö zös ség égi -
sze alatt vé gig jár ták a be té rés lép-
csôfokait, és kér ték, hogy csat la koz -
has sa nak a zsi dó nép hez – ír ta Esz -

ter Hájut, a Legfelsôbb Bí ró ság el -
nö ke az in dok lás ban. Ez pol gá ri és
nem val lá si ügy.

A ha tá ro zat éven te csak kö rül be lül
har minc em bert érint, pél dá ul iz ra e li
ál lam pol gár ok há zas tár sa it – ál lít ják
az érdekvédôk. De mind a dön tés tá -
mo ga tói, mind az ellenzôi sze rint
sok kal mé lyebb, szim bo li kus üze ne -
te van.

Jichák Pindrusz: hogy ki a siksze, azt én mon dom meg
Twitter képernyôfotó

Természetvédôk sze rint kü lön le ges, vö rös-ten ge ri ko rall zá to nyo kat fe nye -
get az a ter ve zett olaj pro jekt, ame lyet Iz ra el az Egye sült Arab Emi rá tu sok kal
kö zö sen akar meg va ló sí ta ni, ír ja az ng.24.hu nyo mán a Ki bic. Egyes ku ta tók
úgy vé lik, a pro jekt akár öko ló gi ai ka taszt ró fá hoz is ve zet het, ép pen ezért 230
szakértô pe tí ci ót nyúj tott be Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök nek, hogy
aka dá lyoz za meg az üz le tet.

Az emi rá tu sok a nyers ola jat tar tály ha jók kal szál lí ta ná Eilat kikötôvárosába,
ahol egy ve ze ték ta lál ha tó. He ten te két-há rom tanker ér ke zé sé vel szá mol nak.
A szakértôk és az ak ti vis ták at tól tar ta nak, hogy az olaj dokk szi vár gá sai ká -
ro sít hat ják a kör nye ze tet, ép pen ezért a kö zel múlt ban tün te tést tar tot tak
Eilatban.

Iz ra el és az Egye sült Arab Emi rá tu sok ame ri kai köz ve tí tés sel 2020-ban
több meg ál la po dást is kö tött, az olaj üz let is ezen fo lya mat ke re té ben szü le tett
meg. A pro jekt lé nye ge, hogy az arab nyers ola jat a Vö rös-ten ger part já hoz
szál lít ják, ahon nan az tán ve ze té ken jut el Askelónba, majd Eu ró pá ba.

Bár a kör nye zet át ala ku lá sa vi lág szer te fe nye ge ti a ko ral lo kat, Eilat kö ze lé -
ben a zá to nyok vi szony lag sta bi lak ma rad tak. Félô, hogy az olaj ipar ká ro sí ta -
ni fog ja ezt az ér zé keny élôvilágot.

Így lesz siksze va la ki Iz ra el ben

Az iz ra e li sta tisz ti kai hi va tal
ada tai sze rint az or szág né pes sé ge
a 2021-es év ka pu já ban 9,291 mil -
lió fô volt.

Ebbôl 6,87 mil lió (73,9%) zsi dó,
1,956 mil lió (21,1%) arab és 456
ezer (5%) egyéb ka te gó ri á ba esik, ír -
ja az ujkelet.live.

2020-ban a la kos ság szá ma 151
ezer fôvel, az az 1,7%-kal emel ke -
dett, ami meg fe lel a tár sa da lom el -
múlt év ti zed ben mért át la gos nö ve -
ke dé si rá tá já nak.

A tel jes né pes ség nö ve ke dés 84%-a
ter mé sze tes nö ve ke dés ered mé nye,
míg 16%-a a po zi tív net tó mig rá ci óé.

176 ezer kis ba ba szü le tett, 73,8%
zsi dó anyá tól, 23,4% arab anyá tól, és

csu pán 2,8% egyéb ka te gó ri á ba so -
ro lan dó anyá tól.

Az el huny tak szá ma mint egy 50
ezer volt.

A sta tisz ti kai hi va tal ál tal ko ráb -
ban köz zé tett ada tok azt je lez ték,
hogy az or szág né pes sé ge 2024 vé -
gé re el éri a 10 mil li ót, 2048-ra a 15
mil li ót, és 2065-re a 20 mil li ót.

A ko ro na ví rus és az iz ra e li lég tér
le zá rá sa mi att 2020-ban jelentôsen
vis  sza esett az új be ván dor lók szá ma:
kö rül be lül 20 ezer fô alijázott az
elôzô évi 34 ezer hez ké pest. A leg -
töb ben Orosz or szág ból ér kez tek
(38,1%), ôket Uk raj na (15,1%),
Fran cia or szág (11%) és az Egye sült
Ál la mok (10,7%) kö ve ti.

Fel újít ják a Si ra tó fa lat

ság (IAA) nyo mon kö ve ti min den
egyes kô ál la po tát, és már el is kezd -
te azok nak a ke ze lé sét, ame lyek er re
a leg in kább rá szo rul nak. Egy hor -
doz ha tó emelô és egy in jek ci ós tû se -
gít sé gé vel mészkô ala pú ha bar csot
fecs ken dez nek fi no man a ré sek be és
re pe dé sek be.

Ez a lehetô leg jobb mód szer a kö -
vek gyó gyí tá sá ra és vé del mé re az
idôjárás vi szon tag sá gai el len –
mond ta Joszi Vaknin, az IAA mun -
ka tár sa. Nem csak a klí ma oko zott
kárt a kö vek ben – tet te hoz zá. Nö vé -
nyek eresz tet tek gyö ke rek és ma da -
rak rak tak fész ket kö zöt tük, még ha -
laszt ha tat la nab bá té ve a ja ví tá su kat.

ra tó fal nál az imák ide jén, a lá to ga tók
gyak ran csúsz tat nak cet li ket üze ne -
tek kel, kí ván sá gok kal a kö vek ré sei
kö zé.

Nö vé nyek eresz tet tek gyö ke -
ret és ma da rak rak tak fész -
ket ben ne

Az iz ra e li mû em lék vé del mi ha tó -

Ál lam pol gár ság a nem or to dox
be tér tek nek is Iz ra el ben

Az Iz ra e li Legfelsôbb Bí ró ság úgy dön tött, hogy a ha za té ré si tör vényt
ki kell ter jesz te ni azok ra is, akik re form, maszorti (kö zép utas) vagy li be -
rá li sabb kö zös ség ben tér tek be a zsi dó ság ba. A tes tü let ez zel egy 15 éves
jo gi fo lya mat vé gé re tett pon tot.

Két nem or to dox fe le ke zet még 2005-ben nyúj tott be ké rel met ar ra vo nat -
ko zó an, hogy az Iz ra el ben ha tá lyos ha za té ré si tör vény sze rint kap has sa nak ál -
lam pol gár sá got azok a be tér tek is, akik nem or to dox kö zös ség ben vet ték fel a
zsi dó sá got. Ha bár 2016-ban a Legfelsôbb Bí ró ság már ki mond ta, hogy a nem
or to dox rabbinikus bí ró sá gon át tért ma gán sze mély nek meg kell ad ni az ál -
lam pol gár sá got a vis  sza té ré si tör vény alap ján, a kér dés nem ju tott nyug vó -
pont ra a tör vény ho zás ban.
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Az ima vi lág nap ján Szí vünk imá -
ja né ven moz gal mat in dí tott a
Gottsegen György Or szá gos
Kardiovaszkuláris In té zet. A
fôvédnök Áder Já nos köz tár sa sá gi
el nök és fe le sé ge, Herczegh Ani ta,
aki a moz ga lom promójában el is
kezd egy Mi atyán kot, me lyet azu -
tán az egész ség ügyi dol go zók mon -
da nak vé gig. Az in téz mény köz le -
mé nye sze rint az ima gyó gyí tó ere -
jét az el múlt év ti ze dek ben több tu -
do má nyos ku ta tás bi zo nyí tot ta:
ezek alap ján ha ma rabb és ke ve -
sebb szövôdménnyel gyógy ul nak
azok a szív be te gek, aki kért imád -
koz nak. Az Or szá gos Kardio-
vaszkuláris In té zet ben dol go zók ezt
több al ka lom mal is ta pasz tal ták,
cso dá la tos gyógy ulá sok tör tén tek
olyan szív be teg gyer me kek és fel-
nôttek ese té ben, aki kért ima lán cot
in dí tot tak – fo gal maz a köz le mény.

A hírt per sze fel kap ta a kö zös sé gi
mé dia, és több kri ti kus komment ve -
tet te fel, hogy egy olyan spi ri tu á lis
ak tus, mint az ima, mi ért is se gí te ne
bár mit a nyu ga ti or vos tu do mány nak,
és ugyan mi ként is já rul hat na hoz zá
kór há zi ápo lás ra szo ru ló be te gek
gyógy ulá sá hoz. De mint Má té 7.1
mond ja, ne ítél je tek, hogy ne ítél tes -
se tek. Az in té zet meg fo gal ma zá sa
elég ál ta lá nos ah hoz, hogy akár le -
gyen igaz ság tar tal ma, nem em lít sem
konk rét ta nul má nyo kat, sem konk rét
be teg sé ge ket. Azt pe dig, hogy a hit -
nek le het gyó gyí tó ere je, az or vos tu -
do mány ma gya kor la ti lag evi den ci a -
ként ke ze li.

Gyógy ha tás a semmitôl
En nek meg ér té sé hez a placebo-

hatás a kulcs fo ga lom. Ma már köz is -
mert, hogy ál gyógy sze rek is ki vált -
hat nak va ló di gyógy ha tást, sôt va ló -
di mel lék ha tá so kat, a be teg ál la po tá -
nak ros  szab bo dá sát is (ezt nocebo-
hatásnak hív ják). Ami kor egy új
gyógy szer ha tá sos sá gát ku tat ják, kü -
lön mé rik a placebohatást úgy, hogy
egyes kí sér le ti ala nyok ha tó anyag
nél kü li pi ru lát kap nak, mi köz ben azt
hi szik, hogy va ló di gyógy szert nyel -
tek. Na gyon le egy sze rû sít ve, a mért
placebohatást az tán ki von ják a
gyógy sze res ala nyok eredményébôl,
és így kap ják meg a gyógy szer va ló -
di ha tá sát.

Bár a placebohatás mû kö dé se és
evo lú ci ós ki ala ku lá sa még sok tit kot
tar to gat a ku ta tók nak, egy re job ban
is me rik a hát te rét. Ez jelentôs rész -
ben a pszichoneuroimmunológia ne -
vû, alig negy ven éves tu do mány ág -
nak köszönhetô, ami az em be ri vi sel -
ke dés, az ideg rend szer és az im mun -
rend szer kap cso la tát, azok köl csön -
ha tá sa it ku tat ja. Ko ráb ban úgy vél -
ték, hogy az im mun rend szer az ideg-
rendszertôl füg get le nül mû kö dik, de
a nyolc va nas évek re ez a pa ra dig ma
megdôlt, és ma már tud juk, hogy a
két rend szer kö zött két irá nyú a kap -
cso lat. Pél dá ul de presz  szi ós ál la pot -
ban az im mun rend szer ros  szab bul
tel je sít, a po zi tív lel ki ál la pot pe dig
az ideg rend sze ren ke resz tül ha té ko -
nyabb mû kö dés re ser ken ti az im -
mun rend szert. A placebohatás ki in -
du ló pont ja is egy po zi tív hely zet – a
be teg gyógy szert kap a ba já ra, és azt
gon dol ja, job ban lesz tôle –, és ez
ak kor is ki vált hat va lós, a sej tek
szint jén is megfigyelhetô gyógy u-
lást, ha a be teg ha tó anya got tar tal -
ma zó tab let ta he lyett csak gyógy -
szer nek hitt szôlôcukrot nyelt le.

Nem vé let len az a meg fo gal ma -
zás, hogy hitt: a nem val lá si, ha nem
köz nyel vi ér te lem ben vett hit jót te -
het a szer ve zet tel. Ha a be teg el hi -
szi, hogy a gyógy szer meg gyó gyít -
ja, le het, hogy elôbb meg gyógy ul,
mint ha egy ál ta lán nem tud ró la,
hogy gyógy szert vett be. Ilyen ha -
tást pe dig a val lá sos hit is ki tud vál -
ta ni: ha a pá ci ens hívô, és imád ko -
zik a fel épü lé sé ért, az ideg- és az
im mun rend szer te szi a dol gát, és
fel lép het a placebohatás. (És amúgy

Ta nu lás Há za
„A bol dog ság tól a bol dog ta lan sá gig csak egy kis lé pés – a bol dog ta lan ság -

tól a bol dog sá gig sok na pi út.” (Zsi dó köz mon dás)
Még 2019 de cem be ré ben kezdôdött el az elôadás-sorozat, mely nek a

Kôszegi Zsi dó Hit köz ség (Kôszeg, Mun kácsy Mi hály u. 11.) adott ott hont, il -
let ve a szer ve zé se alatt bo nyo ló dott le.

A 11 té ma kört felölelô be mu ta tó nyi tá nya a chanukka meg ün nep lé se volt.
Ezt kö vet te tu bisvát, púrim, peszách, de pl. a zsi dó gaszt ro nó mia, a
születéstôl a te me té sig tar tó ha gyo má nyok vi lá gá ba is be te kin tést nyer het tek
az érdeklôdôk. Elôadások hang zot tak el hí res zsi dó tu dó sok ról, spor to lók ról,
az egész sé ges élet mód ról, a zsi dó ság ki ala ku lá sá ról, a ci o niz mus
értelmezésérôl.

A szer ve zést ma gá ra vál la ló he lyi kö zös ség öröm mel nyug táz ta, hogy az
elôadásain a Bersek, il let ve a Bé ri ál ta lá nos is ko la felsôsei is meg je len tek
Kovácsné Nagy Klá ra, va la mint Vér tes Éva pe da gó gu sok ve ze té sé vel, to váb -
bá a he lyi ön kor mány zat kép vi se le té ben Básthy Bé la pol gár mes ter is részt
vett a ren dez vé nyen.

Az elôadásokat dr. Mesterházyné Já no sa Mag dol na is ko la igaz ga tó tar tot ta.
A ren dez vényt tá mo gat ta

Me zei Pé ter
el nök

Kôszegi Zsi dó Hit köz ség

MIT MOND A TU DO MÁNY?

Be te gek gyógy ulá sá ért imád koz ni

val lá sos hit tel ki vált ha tó a nocebo-
hatás is, te hát ha a be teg úgy gon -
dol ja, Is ten el for dult tôle, és nem
akar ja meg gyó gyí ta ni, elôfordulhat,
hogy ne he zeb ben küzd meg a szer -
ve ze te a kór ral.)

Szia, Uram
A placebokutatás egyik ha zai 

szakértôje dr. Bár dos György, az
EL TE PPK Egész ség fej lesz té si és
Sport tu do má nyi In té ze té nek egye te -
mi ta ná ra. Nem azo no sí ta nám a ket-
tôt, de ro kon je len sé gek – mond ja a
hit tel gyógy ulás ról és a klinikumban
hasz nált pla ce bók ról. Ha tás me cha -
niz mu suk gya kor la ti lag meg egye zik,
te hát erôs hit tel ki vált ha tó olyan va -
ló di gyógy ulás, mint a pla ce bó val. A
ki ala ku lá suk me cha niz mu sa és tár -
sa dal mi-kul tu rá lis kör nye ze te vi -
szont más. A placebohatásban
ugyan is fon tos sze re pe van a ta nu -
lás nak is, a be teg em lé ke i nek és el vá -
rá sa i nak, ame lyek sok szor tu dat ta la -
nul be fo lyá sol ják a placebohatást.

Egy gyógy szer kéz zel fog ha tó,
min den na pos do log, min den ki át él te
már, ho gyan lesz job ban fáj da lom -
csil la pí tó tól – ezért egy új szer ha tá -
sát el hin ni olyan aka dály, amit szin -
te bár ki kön  nyen meg ug rik. A val lá -
sos hit vi szont ke vés bé épül ta pasz -
ta la tok ra, sok kal in kább egy faj ta tár -
sa dal mi lag ta nult spi ri tu á lis tré ning,
ami szer tar tá sok, ol vas má nyok és
kö zös sé gi él mény ré vén elôidéz és
fenn tart egy fel tét len bi zal mat. Ha
en nek a bi za lom nak a fó ku sza a
gyógy ulás, an nak vi szont már tu do -
má nyo san ki mu tat ha tó ered mé nye is
le het. Ha egy val lás hívôje va gyok,
és má sok is erôsítik a hi te met, hogy
meg fo gok gyógy ul ni, az pon to san
olyan fo lya ma tot in dít hat el, mint
egy pla ce bo – mond ja Bár dos.

A tá vo li köz ben já ró imák ese té ben
– va gyis ami kor má sok imád koz nak
a be te gért – már nem ilyen egy ér tel -
mû a hely zet. A hit tel elôidézett
gyógy ha tás csak ak kor je lent kez het,
ha a be teg hi te erôs ab ban, hogy a
Min den ha tó se gít ne ki gyógy ul ni.
Ezt má sok kal elôidéztetni nem fel -
tét le nül le het sé ges még egy hívônél
sem. At tól, hogy má sok imád koz nak
az én gyógy ulá so mért, az én hi tem
nem szük ség kép pen nô, már pe dig a
placebohatást ki vál tó hit az én hi -
tem, nem má so ké. A köz ben já ró ima
te hát csak ak kor mû köd het iga zán,
ha a be teg hi tét nö ve li, és a be teg eb -
ben erôsen hisz – mond ja Bár dos.

No, hát itt van ak kor pár iz gal mas
kér dés:
• A val lá sos hit tel vagy a pi ru lá -

val ki vál tott placebohatás erô-
sebb?
• Mi lyen kü lönb sé gek van nak,

szá mít-e, me lyik is ten ben hi szünk?
• Szá mít-e, hány szor imád ko -

zunk?
• Mi lyen feltételektôl függ,

hogy mû kö dik-e a tá vo li köz ben já -
ró ima?

• És ha azt a köz -
ben já ró imát ma ga
Áder Já nos mond ja?
E kér dé sek több sé gé re
a tu do mány nak nincs
még vá la sza, fôleg
azért, mert a hit tel
gyó gyí tás nem ép pen
agyon ku ta tott te rü let.
Az or vos tu do mány ban
a világibb prob lé mák
érthetôen elônyt él vez -
nek a ku ta tá si ter vek -
ben, és a hit sa já tos sá -
ga it ne héz jól le for dí -
ta ni olyan vizs gá la ti
mód sze rek re, ame lyek
eredményeibôl az tán
ma gas impaktfaktorú
cik ke ket le het kö zöl ni.
Rá adá sul te o ló gi ai ol -
dal ról is ta pasz tal ha tó
né mi el len ál lás: van -
nak, akik sze rint ter-
mészetébôl adó dó an
tel je sen ér tel met len

ter mé szet tu do má nyos me to do ló gi á -
val ku tat ni a hi tet, má sok pe dig még
a blasz fé mia lehetôségét is fel ve tik.
El vég re a hit ere jé nek fir ta tá sá tól
már csak egy as  szo ci á ci ós han gya lé -
pés azt fe sze get ni, hogy az Úr tesz-e
bár mit a be teg gyógy ulá sá ért, az
Urat pró bá ra ten ni pe dig nem sza -
bad, ez be ke rült a Bib li á ba, mi u tán
Izráel szom jas né pe a pusz ta ság ban
Mó zes nek elé ge det len ke dett, és azt
kér dez te: Köz tünk van-e az Úr vagy
nincs? (Kiv. 17.2–7, Mtörv 6.16)

Ha tás va dá szat tu do má nyo -
san

Eh hez ké pest a hit ere jé nek tu do -
má nyos ku ta tá sa a 19. szá za dig nyú -
lik vis  sza. Francis Galton an gol po li -
hisz tor kezd te meg a sort, aki 1872-
ben nagy vi tát ka vart cik ké vel,
amely ben le ve zet te, hogy a köz ben -
já ró ima mit sem ér. Hi szen nap mint
nap mil li ók imád koz nak a ki rá lyi
csa lád egész sé gé ért, va gyis ha az
imá nak van bár mi ha tá sa, a ki rá lyi
csa lád tag jai majd ki csat tan nak az
egészségtôl, és bi zo nyá ra sok kal to -
vább él nek, mint az át lag pol gá rok.
Mi vel vi szont pont ad dig él nek és
an  nyit be te ges ked nek, mint más em -
be rek, a köz ben já ró ima ha szon ta lan
– ér velt Galton.

Ma már per sze nem ezen a szin ten
mo zog nak a tu do má nyos ku ta tá sok,
randomizált, kont rol lált, nagy min ta -
szá mú vizs gá la tok foly nak, és ke vés
olyan, az ima erejérôl szó ló ta nul -
mányt ta lál ni, ami meg fe lel ezek nek.
Nem cso da, hogy a metaanalízisek,
az az a több ta nul mány ered mé nye it
összegzô, egy faj ta tu do má nyos kon -
szen zust keresô ta nul má nyok
jellemzôen bô egytucatnyi ku ta tást
vet nek ös  sze. 2006-ban egy ilyen
metaanalízis 14 ta nul mányt vizs gál -
va ar ra ju tott, hogy a köz ben já ró
imá nak nincs mérhetô ha tá sa. Egy
év vel késôbb egy má sik ha son ló ku -
ta tás 17 ta nul mányt vizs gált, ezek
kö zül 7-ben ta lál tak eny he po zi tív
ha tást, de ezek a mód szer tant te kint -
ve ke vés bé szi go rú pub li ká ci ók kö zé
tar toz tak. 2009-ben a bi zo nyí té ko -
kon ala pu ló egész ség ügy nagy presz -
tí zsû Cochrane adat bá zi sa is hoz zá -
tet te a ma gá ét: a ku ta tás ele ve csak
10 ta nul mányt ta lált vizs gá lat ra ér de -
mes nek, és meg ál la pí tot ta, hogy a
köz ben já ró imá hoz a leg több eset ben
sem mi lyen po zi tív vagy ne ga tív ha -
tás nem köthetô a gyógy ulás ban, és
né mi pök hen di ség gel oda szúr ták
még, hogy a jövôben ezt nem is kel -
le ne to vább ku tat ni, leg alább is sok -
kal ér tel me sebb mó do kon le le het
köt ni a ku ta tá si erôforrásokat. Ösz -
 sze gez ve, a tu do má nyos kon szen zus
ma afe lé haj lik, hogy a köz ben já ró
imá nak nincs ki mu tat ha tó jelentôs
sa ját ha tá sa.

De ak kor mirôl be szél a Gottsegen
György Or szá gos Kardiovaszkuláris
In té zet? Nyil ván ôk más ta nul má -
nyok ra cé loz nak, olyan, ki sebb min -
tán vagy más mód szer rel vég zett, de

at tól még szak lap ban pub li kált ku ta -
tá sok ra vagy akár egye di eset is mer -
te té sek re, amik a fen ti metaanalízi-
sekben nem vet tek részt. Eset leg
nem is a köz ben já ró, ha nem a sa ját
imá ról szól tak ezek a ta nul má nyok,
vagy egy sze rû en csak késôbb ké -
szül tek, és meg ál la pí tot tak a hit ál tal
ki vál tott po zi tív (placebo)hatást. Egy
ta va lyi, több mint két ezer ame ri kai
szív be teg gel vég zett ta nul mány pél -
dá ul ki hoz ta, hogy a köz ben já ró imá -
nak – nyil ván az ar ra fo gé kony be te -
gek nél – van né mi kedvezô ha tá sa,
és a szerzôk azt ja va sol ták, hogy a
kezelôorvosok ve gyék fi gye lem be
ezt a fak tort a val lá sos pá ci en sek nél.
Egy ré geb bi, 1999-es ku ta tás pe dig
kö zel ezer, kar di o ló gi ai in ten zív re
ke rült be teg nél vizs gál ta a köz ben já -
ró ima ha tá sát, és ar ra ju tott, hogy
azok, aki kért imád koz tak, kön  nyeb -
ben fel épül tek, bár az el té rés nem
volt jelentôs, mert a be te gek kór ház -
ban tar tóz ko dá sa ettôl még nem
csök kent.

Az egyik leg na gyobb, szív be te -
gek kel vég zett ta nul mány, a STEP
pro jekt több mint 1800, bypass-
mûtéten át esett be teg gel dol go zott,
de a 2006-ban meg je lent ered mé -
nyek nem hoz tak nagy re ve lá ci ót. A
be te ge ket há rom cso port ba osz tot -
ták: vol tak, aki kért imád koz tak, és
tud tak ró la, vol tak, aki kért imád koz -
tak, és nem tud tak ró la, és akad tak
olya nok, aki kért nem imád koz tak.
Szig ni fi káns el té ré se ket nem ta lált a
ta nul mány, de ki sebb kü lönb sé ge ket
igen, és az egyik konk lú zi ó ként azt
von ta le, hogy a köz ben já ró ima
eset le ges ha tá sát ér de mes to vább ku -
tat ni, de csak ab ban az eset ben, ha a
hívô pá ci ens tud ró la, hogy imád koz -
nak ér te. Ez zel együtt a meg fi gyelt
el té ré sek nagy ré sze (pél dá ul hogy
az ima men tes cso port ban 13 szá za -
lék volt a ko moly komp li ká ció ará -
nya, a nem in for mált cso port ban vi -
szont 18 szá za lék) még a vé let len be
is be le fért a szerzôk sze rint. Ez az zal
is ös  sze füg gés ben le het, hogy a
bypass-mûtét ko moly be avat ko zás,
ami vel sú lyos szer vi prob lé mát ol da -
nak meg, ilye nek nél pe dig ke vés bé
van esé lye a placebohatásnak. A
placebohatás ál ta lá ban funk ci o ná lis
za va rok nál lép fel, ahol nincs jelen-
tôs szer vi el vál to zás. A funk ci o ná lis
za va rok nál vi szont jól mû kö dik, mert
ezek re a prob lé mák ra le het men tá li -
san hat ni – ma gya ráz za Bár dos, új ra
hang sú lyoz va, hogy csak a be teg sa -
ját hi te tud elôidézni ilyen ha tást. (A
köz ben já ró imá kat cél zó ku ta tá sok
egy ré sze egyéb ként azért is prob lé -
más, mert nem min dig vizs gál ják,
hogy a be teg sa ját ma ga imád ko zott-e,
és nem pró bál ják meg ket té vá lasz ta -
ni a sa ját és a tá vo li köz ben já ró ima
ha tá sát.)

Drug & pray
A szak iro da lom meg em lé ke zik né -

hány cso da szám ba menô gyógy ulás -
ról is, pél dá ul vol tak olyan be te gek,
akik sa ját és köz ben já ró ima se gít sé -
gé vel Parkinson-kórból, gyo mor bé -
nu lás ból vagy ép pen makuladege-
neráció okoz ta vak ság ból épül tek fel
jelentôsen. Ezekbôl az eset-
ismertetésekbôl azon ban nem le het
ál ta lá no sí ta ni, és a leg több ta nul -
mány sem mi lyen vagy csak eny he
ha tást mér (pél dá ul a lom bik prog ram
ki csit tur bóz ha tó a meddô, hívô nô
sa ját imá i val, de a ha son ló imák a
ter hes sé gi komp li ká ci ó kat nem
csök ken tik). Az eset le ges po zi tív ha -
tás nem erôsebb a placebohatásnál,
és ren ge teg tényezôtôl függ het, mint
ahogy az ál gyógy sze rek kel vég zett
vizs gá la tok ban is be fo lyá sol ta a
placebohatást a pla ce bo ára, de még
a szí ne és a for má ja is.

A fen ti ek mi att a hit tel gyó gyí tás
sem mi kép pen nem ja va sol ha tó or -
vo si se gít ség vagy be avat ko zás he -
lyett. Ugyan ak kor a placebohatás
nem elvetendô bónusz a gyógy ászat -
ban, és ha el fo gad juk, hogy a hit is
ki vált hat ja, ak kor az er re nyi tott be -
te gek nél egyén re sza bott kiegészítô
te rá pia ré sze is le het. A mód szer ta ni
ne héz sé gek kel ter helt, ke vés szá mú
ku ta tás ból nem vi lág lik ki egy ér tel -
mû, or dí tó NEM, leg fel jebb an  nyi,
hogy a tá vo li köz ben já ró imák nál
erôsebb le het a sa ját spi ri tu á lis
feltöltôdés. Az pe dig a gya kor lat ban
is visszatérô ta pasz ta lat, hogy a hit –
akár gyógy szer be, akár az Úr ba ve -
tett – fon tos kom po nen se le het a
gyógy ulás nak. Vagy ahogy a fent
em lí tett, amúgy jelentôs ha tást nem
ki mu ta tó STEP pro jekt egyik szer-
zôje mond ta a New York Timesnak:
min den or vos nak van hit gyó gyí tós
szto ri ja.

Ilyes mi re köz tár sa sá gi el nök kel
moz gal mat in dí ta ni és a hi va ta los
köz le mény ben csak a po zi tív ta nul -
má nyo kat meg em lí te ni per sze fel vet
már a tu do má nyon túl mu ta tó kér dé -
se ket is. A kez de mé nye zés alap ja vi -
szont nem fel tét le nül ördögtôl va ló,
ugyan ak kor a köz le mény nem tér ki
ar ra, hogy a be te gek is imád koz ni
fog nak-e ma gu kért. „Azt gon do lom,
az, hogy az el nök és fe le sé ge vagy a
kór ház sze mély ze te imá kat mond a
be te gért, nem ja vít ja iga zán a
gyógy ulást, amen  nyi ben a be teg eb -
ben az imá ban nem vesz részt, és
nem hisz eb ben a ha tás ban. A ked-
vezô ered mé nyért a be te get be kell
von ni az imád ko zás ba, eset leg rá -
ven ni, hogy – kvá zi az ima lánc ra hi -
vat koz va – ma ga is imád koz zon
rend sze re sen ma gá ért” – mond ja
Bár dos.

Stöckert Gá bor / Te lex

Rész let a be te ge ink gyógy ulá sá ért mon dott imá ból
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AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16-
ig. Dr. Szi ge ti Mik lós, tel.: 220-0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-

NAP TÁR 
Áp ri lis 2., pén tek Niszán 20. Gyer tya gyúj tás: 6.57

Ünnepköszöntô

Áp ri lis 3., szom bat Niszán 21. Szom bat ki me ne te le: 8.04
Peszách 7.

Áp ri lis 4., va sár nap Niszán 22. Peszách 8. MÁZKIR

Áp ri lis 9., pén tek Niszán 27. Gyer tya gyúj tás: 7.07

Áp ri lis 10., szom bat Niszán 28. Szom bat ki me ne te le: 8.14
Új hold hir de tés

Áp ri lis 12–13., hétfô–kedd Niszán 30. – Ijjár 1. Új hold

– 1%. Kér jük, se gít se sze mé lyi jö -
ve de lem adó ja 1%-ával a már igen
idôs (88 év fe let ti) Jad Vasem-kitün-
tetetteket, akik 1944-ben éle tük koc -
káz ta tá sá val men tet ték a zsi dó ül dö -
zöt te ket. Kö szön jük tá mo ga tá sát.
Igaz Em be re kért Ala pít vány. Adó -
szá munk: 18040094-1-42.

– 1%. A Veszp ré mi Zsi dó Örök -

Az Igaz Em be rek meg se gí té sé ért

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

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

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

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

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

Az igaz ság büntetendô? 
Az an ti sze mi tiz mus nem?

Az iz ra e li Háárec egyik tu dó sí tá sa
(szerzô: Ofer Aderet) is mer te ti, hogy
Katarzyna Markusz új ság írót a var -
sói rendôrség gya nú sí tott ként hall gat ta
ki a len gyel nép jó hí ré nek csor bí tá sá -
val vá dol va egy cik ke nyo mán, mely -
ben az ír ta, hogy hon fi tár sai is részt
vet tek a holokauszt vég re haj tá sá ban. A
fel je len tés egy jobb ol da li na ci o na lis ta
szervezettôl ér ke zett. Az írás a bal ol -
da li Krytyka Polityczna weboldalán je -
lent meg, és töb bek kö zött fel te szi azt
a kér dést, hogy a ha tó sá gok be fog ják-e
va la ha is is mer ni, hogy szé les kö rû zsi -
dó gyû lö let ural ko dott a len gye lek kö -
ré ben, és hogy len gye lek is részt vet tek
a holokauszt vég re haj tá sá ban? Az új ság író a ki hall ga tás so rán el mond ta, hogy
ô csak a té nye ket ír ta le, a rá gal ma zás szán dé ka nél kül. Az igaz ság és a tör té -
nel mi té nyek nem le het nek sértôek.

Bûn cse lek mény-e, ha va la ki ki mond ja az igaz sá got? Az an ti sze mi tiz must
mi ért nem bün te tik?

A 2018-ban el fo ga dott, so kat vi ta tott holokauszttörvény egyik ren del ke zé -
se sze rint há rom év bör tön nel sújt ha tó, aki Len gyel or szá got bûn ré szes ség gel
vá dol ja a ná cik má so dik vi lág há bo rús rém tet te i ben. Nem zet kö zi nyo más ra
ugyan ha mar el tö röl ték a kri mi na li zá ló ren del ke zést, en nek el le né re a
holokauszt elemzôi, ku ta tói to vább ra is jo gi kö vet kez mé nyek re szá mít hat nak
az egyéb tör vé nyi ren del ke zé sek mi att. Zsi dók gyil ko sa ként meg ne ve zett sze -
mé lyek utó dai már in dí tot tak pert a sze mély rá gal ma zá sa mi att. A vizs gá lat
Markusz el len azon ban az egész len gyel nép rá gal ma zá sa cí mén fo lyik. Az
utol só ilyen is mert eset 2015-ben volt, ami kor Jan Tomasz Gross ame ri kai
pro fes  szor el len in dult el já rás – az ügyet a len gyel ha tó sá gok 2019-ben ej tet -
ték.

Gel lért Ka ta lin / Múlt és jövô

Em lék mû vet sze -
ret ne ál lít tat ni Ma -
gyar or szá gon a Flo -
ri dá ban élô Jerry
Klinger, az Ame ri -
kai Zsi dó Tör té nel mi
Em lé ke zet Tár sa sá -
gá nak (Jewish Ame-
rican Society for
Historic Preserva-
tion) el nö ke az elsô
v i  l á g  h á  b o  r ú  b a n
szol gált oszt rák–ma -
gyar zsi dó ka to nák
tisz te le té re. A ter vek
sze rint az al ko tás lét -
re ho zá sá ban köz re -
mû kö dik majd az is -
mert iz ra e li szob -
rász, Sam Philipe.
Jerry Klingert a
Mazsihisz.hu kér dez te.

– Anya gi lag sze ret ném tá mo gat ni
az elsô vi lág há bo rú ban szol gált
oszt rák–ma gyar zsi dó ka to nák em -
lé ké re és tisz te le té re készülô em lék -
mû vet – mond ta a Mazsihisz.hu
érdeklôdésére Jerry Klinger, az
Ame ri kai Zsi dó Tör té nel mi Em lé ke -
zet Tár sa sá gá nak (Jewish American
Society for Historic Preservation)
el nö ke.

Jerry Klinger az Egye sült Ál la -
mok ban és má sik nyolc or szág ban is
tag ja különbözô fi lant róp szer ve ze -
tek nek. Az ál ta la ala pí tott és ve ze tett
tár sa ság nak ez a mot tó ja: „Csak ak -
kor for mál hat juk a jövônket, ha em -
lé ke zünk a múlt ra.” E mot tó je gyé -
ben negy ven USA-tag ál lam ban és
négy más or szág ban hoz tak lét re ma -
gya rá zó pro jek te ket a zsi dó ság
szerepérôl, ami re sze rin te igen csak
szük ség van a vi lág szer te új ból és
min dig fel buk ka nó zsi dó gyû lö let
mi att.

A kö zép-ke let-eu ró pai kötôdésérôl
Klinger el mond ta: csa lád ja a bur gen -
lan di Kobersdorfból szár ma zik,
nagy ap ja az elsô vi lág há bo rús olasz
fron ton szol gált, egy má sod nagy -
báty ja szin tén.

– Nagy apám az oszt rák–ma gyar
had se reg hû ka to ná ja volt, iga zi ha za -
fi, má sod nagy bá tyám, Ru dolf Klinger
pe dig el esett az olasz fron ton a ma -
gyar haderô kö te lé ké ben. Az em lék -
ál lí tást és az an ti sze mi tiz mus el le ni
küz del met kettôs kö te les sé gem nek
ér zem. Az an ti sze mi ták an nak ide jén
az zal vá dol ták a zsi dó sá got, hogy hát -
ba tá mad ták a ma gya ro kat, a zsi dók
meg bíz ha tat la nok és nem lo já li sak az
or szág hoz. Ezek az el mé le tek csak to -
vább fo koz ták a szélsôségesek és a
ná cik zsidógyûlölô ôrületét – fo gal -
ma zott Jerry Klinger. – Min den hol
ter jesz tik ezt az ocs mány, zsi dó el le -

Em lék mû terv az elsô vi lág há bo rú
zsi dó ka to ná i nak tisz te le té re

nes né ze tet, Ma gyar or szá gon, az
Egye sült Ál la mok ban, szer te a vi lá -
gon, azon ban az em lék mû és ma ga a
ma gyar zsi dó kö zös ség megfelelôen
tud na ezek re re a gál ni.

Klinger hang sú lyoz ta: ma nap ság
is táp ta laj ra lel a gya lá za tos, ha zug
ál lí tás, mi sze rint a zsi dók nem vol tak
jó ha za fi ak és most sem azok, nem
elég lo já lis ál lam pol gár ok, akik nem
elég jól szol gál ták ha zá ju kat a sors -
for dí tó idôkben. A vád lók ad dig is -
mé tel get ték ezt a gya lá za tos sá got,
amíg egy re töb ben el hit ték az elsô
vi lág há bo rú után, hogy Ma gyar or -
szág és a köz pon ti ha tal mak ve re sé -
gét a zsi dók okoz ták, akik hát ba
szúr ták az or szá go kat. Ez a ha zug ság
az oka an nak, hogy ma sem is me rik
el, kö zel 320.000 ma gyar zsi dó szol -
gált az elsô vi lág há bo rú ban. Az ô
tisz te le tük re, az ön fel ál do zó ma gyar
zsi dók tisz te le té re még nem emel tek
em lék mû vet.

Az el nök úgy vé li: kulcs fon tos sá -
gú a ma gyar or szá gi hely szín jó meg -
vá lasz tá sa, hi szen az al ko tást feltûnô
he lyen kell lét re hoz ni, amit so kan fel
tud nak ke res ni. Az em lék mû a ma -
gyar zsi dó kö zös ség és az egész ma -
gyar tár sa da lom vá la sza le het az an -
ti sze mi ta esz mék re.

Hírek, események
röviden

tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

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, Lôrincz Pé ter, 06-70-
383-5004.

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapot. 0620/522-
5690, 061/328-439.

Szín há zak ré szé re min den ne mû ré -
gi sé gek vé te le kész pénz ben. 0630-
419-2713, antiklakberendezes.hu

sé gi Ala pít vány kö szö ne tet mond
mind azok nak, akik a 2019. évi sze -
mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át az
ala pít vány ré szé re fel aján lot ták. Az
így ka pott 128.620 Ft-ot a „Tá gu ló
és szûkülô te rek. A veszp ré mi zsi dó -
ság tár sa da lom- és gaz da ság tör té ne -
te” cí mû mo no grá fia nyom dai költ -
sé ge i re for dí tot tuk a ku ra tó ri um dön -
té se alap ján. Re mél jük, hogy az el -
múlt esztendô ne héz sé ge i nek da cá ra
a 2020. évrôl szó ló be val lá suk ban
még töb ben fog ják 1%-os fel aján lá -
su kat ala pít vá nyunk ré szé re meg ten -
ni, amit elôre is kö szö nünk. Adó szá -
munk: 18927467-1-19.

Katarzyna Markusz

Az Igaz Em be re kért Ala pít vány
2020-ban is foly tat ta 28 év vel ezelôtt
meg kez dett te vé keny sé gét, anya gi
for rá sok gyûj té sét az Igaz Em be rek
szá má ra. Ôk azok, akik a má so dik
vi lág há bo rú ban, a nyi las ter ror ide -
jén a sa ját éle tük koc káz ta tá sá val
men tet tek zsi dó éle te ket. A zsi dó ál -
lam tisz te le te ként és há lá ja ként kap -
ták a Jad Vasem Intézettôl a Vi lág
Iga za ki tün te tést. A vi lá gon min de -
nütt meg be csü lés öve zi a ki tün te tet -
te ket.

Az itt élô Igaz Em be rek ma a leg -
több idôs em ber hez ha son ló an
egész ség ügyi, szo ci á lis, men tá lis
gon dok kal küz de nek. A haj dan több
mint 700 ma gyar or szá gi kitüntetett-
bôl 2021-ben már csak 10-en van nak
élet ben. Va la men  nyi en kis nyug dí ja -
sok, akik fo ko zott fi gye lem re,
törôdésre szo rul nak.

Ala pít vá nyunk a tá mo ga tá suk hoz
for rást az egy ko ri üldözöttektôl és
hoz zá tar to zó ik tól, más együttérzô
magánszemélyektôl, va la mint hit-
községektôl gyûj tött, kö zü lük tí zen
több al ka lom mal is küld tek ado -
mányt. 2020-ban 31 magánszemély-
tôl és szervezettôl ös  sze sen
1.550.000 Ft ado mány ér ke zett ala -
pít vá nyunk hoz. Ezt az ös  sze get egé -
szí tet te ki az adó zó ma gán sze mé lyek
ren del ke zé se adó juk 1%-áról, ame -
lyet az ala pít vány ja vá ra tet tek. A
ren del ke zé sek alap ján 71.335 Ft-ot
utalt át az adó hi va tal az ala pít vány
szám lá já ra. Ala pít vá nyunk a ka pott
for rá sok ból ki zá ró lag a for rás gyûj -
tés sel és a tá mo ga tá sok kal összefüg-
gô költ sé gek re ad ki pénzt: így bank-
és pos ta költ ség re. Az ala pít vány nak
fi ze tett mun ka tár sa nin csen, mû köd -
te té sét a ku ra tó ri um tag jai vég zik,
dí ja zás nél kül.

A be ér ke zett pénzbôl a szo ci á lis
kö rül mé nye i ket, ak tu á lis hely ze tü ket
is fi gye lem be vé ve nyúj tot tunk anya -

gi tá mo ga tást va la men  nyi Igaz Em -
ber nek, éves szin ten 150.000 Ft-tól
200.000 Ft-ig. Tá mo ga tá suk ra az
elôzô évbôl át ho zott for rást is fel -
hasz nál tuk. A tá mo ga tá sok kal igye -
kez tünk ki fe jez ni há lán kat egy ko ri
tet tü kért a Jad Vasem ma gyar or szá gi
ki tün te tett je i nek.

Kap cso lat tar tá sunk alap ján tud juk,
az év so rán nem tör tént kö rük ben
rend kí vü li ese mény. A szi go rúbb ki -
já rá si in téz ke dé sek, a fo ko zott be -
zárt ság meg vi sel te az Igaz Em be re -
ket. Ugyan ak kor öröm mel adunk hírt
ar ról, hogy egyik Igaz Em ber sem
kap ta el a ví rust, csa lád juk, kör nye -
ze tük se gí ti ôket a na pi fel ada tok el -
lá tá sá ban. 

Ez úton is ôszinte kö szö ne tün ket
fe jez zük ki az ado má nyo zó ma gán -
sze mé lyek nek és szer ve ze tek nek, az
1% adó juk ról az ala pít vány ré szé re
rendelkezôknek.

Kér jük ré gi ado má nyo zó in kat,
hogy a ne he zebb anya gi vi szo nyok
el le né re tart sa nak ki mel let tünk, és
re mél jük, hogy újak is csat la koz nak
hoz zá juk. Bár mi lyen cse kély ös  sze -
get szí ve sen fo ga dunk. Az új ado má -
nyo zók te le fo non igé nyel het nek
csek ket a 398-0766 vagy a 06-30-
992-1996 te le fon szá mon az es ti
órák ban, vagy az aláb bi szám la -
szám ra küld he tik hoz zá já ru lá su kat:
OTP Bank: 11707024 – 20313964

A sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-át
az aláb bi ak sze rint kér jük fel aján la ni
a Jad Vasem-kitüntetettek meg se gí -
té sé re:

Igaz Em be re kért Ala pít vány
Adó szám: 18040094-1-43

Amint em lí tet tük, saj nos már csak
10 Igaz Em ber van élet ben Ma gyar -
or szá gon. Több sé gük 90 év fe let ti,
te hát na gyon kor lá to zott az az idô,
amíg egy ál ta lán se gít he tünk.

Az Igaz Em be re kért Ala pít vány
ku ra tó ri u ma

S hogy mi lyen pél da le beg a sze me
elôtt? Az el is mert je ru zsá le mi mû -
vész, Sam Philipe egyik iz ra e li al -
ko tá sa, a Baj tár si em lék mû. A szob -
rász az Ame ri kai Zsi dó Tör té nel mi
Em lé ke zet Tár sa sá gá nak iz ra e li
képviselôje. Mint Jerry Klinger fo -
gal ma zott: Sam egye dül ál ló szob rot
al ko tott, amely a je ru zsá le mi
Scopus-hegyen áll.

A szob rász sze rint – aki a
Mazsihisz.hu érdeklôdésére megerô-
sítette, hogy öröm mel ven ne részt a
ma gyar or szá gi pro jekt ben – az iz ra e -
li em lék mû megfelelô min ta len ne
egy elsô vi lág há bo rús al ko tás hoz,
ame lyen az oszt rák–ma gyar ka to nai
egyen ru hát Dá vid-csil lag gal is el lát -
nák a zsi dó ka to nák tisz te le té re.

Klinger ma gá ra vál lal ja a szo bor
el ké szí té sé nek és szál lí tá sá nak költ -
sé gét, de ah hoz, hogy az al ko tás Ma -
gyar or szá gon el fog lal has sa mél tó
he lyét, to váb bi ha zai tá mo ga tók ra
van szük sé ge, hogy mind ez meg va -
ló sul has son. A Mazsihisz.hu vál lal -
ja, hogy érdeklôdés ese tén köz ve tít a
leendô tá mo ga tók és Jerry Klinger
kö zött!

A cikk el ké szí té sé ben köz re mû kö -
dött Dési Ta más.

Kácsor Zsolt
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...és ide je van a ne ve tés nek

Romhányi Jó zsef édes ap ja zsi dó
szár ma zá sú, édes any ja pe dig ka to -
li kus volt. Ô is ka to li kus nak szü le -
tett, de szí ve sen be szélt zsi dó gyö-
kereirôl. 1921. már ci us 8-án szü le -
tett, nem rég lett vol na a szá za dik
szü le tés nap ja.

Ere de ti leg mu zsi kus nak ké szült, a
Székesfôvárosi Felsôbb Ze nei Is ko -
lá ban ta nult, brá csán ját szott. A má -
so dik vi lág há bo rú vé gén, 1944-ben
orosz ha di fog ság ba esett, ahol túl él te
a has tí fuszt, majd kény szer mun kás -
ként ze ne kart ala pí tott. Ze né vel és
hu mor ral vé szel te át a há rom éves
urá li ki rán du lást, ahol a jobb idôk-
ben kony hai szol gá la tot adott, ol vas -
ha tó a Ki bic cik ké ben.

Errôl az idôszakról is fa ra gott rí -
me ket:

Kö rü löt tem füs tös üs tök:
ké szül a früstük!
Iz ma im már me re vek,
úgy ka va rok-ke ve rek.
És sû rû csep pet iz za dok,
hogy híz za tok!
Romhányi Jó zsef ne vét az öt ve nes

évek ele jén már kezd te meg is mer ni
az or szág. Pe dig nem volt ki kö vez ve
elôtte min den út. Ke mény Egon, az
oly ko rán örök re el tá vo zott, kitûnô
zeneszerzô me sél te egy szer, hogy
nem sok kal a fel sza ba du lás után, de
ami kor már tel jes erôvel mû kö dött a
Ma gyar Rá dió, be vit te a még is me -
ret len és rend kí vül fi a tal Romhányi

Azt mond ják, a reg ge li tor na né hány év vel meg hos  szab bít ja az éle te det.
Ez igaz.
Ma 20 fekvôtámasz után 80-nak ér zem ma ga mat.

***
Mon dok va la mit, ami rö vid és velôs. Láb szár csont.

***
Di lem ma:
Meg sze ret ném lá to gat ni a benn szü lött af ri kai tör zse ket. De még nem tu dok

dön te ni Né met or szág és Fran cia or szág kö zött.
***

– Dok tor úr, mit ír jak be a ha lál oka ként?
– Írd be, hogy Covid-19.
– Na de ne ki 40 szúrt se be is van.
– Ak kor írd be, hogy Covid-19, vá rat lan szövôdményekkel.

Oltakozunk, oltakozunk, egy kis
domb ra le csü csü lünk, fröccs!

Sa ká lok Tel-Avivban
A ter mé szet szép las san be köl tö zik Tel-Aviv szí vé be. A ha tó sá gok nem

tud nak és nem is sze ret né nek köz be avat koz ni, a kó bor macs kák nak vi -
szont nem lesz kön  nyebb az éle tük.

A tel-avi vi Jarkon park ban már évek óta meg szo kott lát vány az éle lem után
ku ta tó arany sa ká lok ké pe. Az utób bi idôben azon ban egy re több be je len tés
ér ke zik a vá ros szí vé ben élôktôl, hogy sa ká lok kal ta lál koz nak az ut cá kon, sôt
né ha a há zak kert je i ben is fel buk kan egy-egy pél dány. Töb ben pe dig ar ról pa -
nasz kod nak, hogy éj je len te a sa ká lok ös  sze té veszt he tet len, hos  szú ra nyúlt vo -
nyí tá sá ra éb red nek, ír ja a Ki bic.

A nagy vá ros ok ban megjelenô, éle lem után ku ta tó vad ál lat ok fel buk ka ná sa
nem egye di je len ség. Iz ra el ben Haifa vá ro sát már va ló ság gal meg száll ták a
vad disz nók, de a vi lág más pont ja in is meg kell szok ni uk a la ko sok nak, hogy
nem csak az övék a vá ros te rei. Az em ber egy re több te rü le tet épít be, ami mi -
att az ál la tok ter mé sze tes élôhelye csök ken, és ke ve sebb táp lá lé kot is ta lál nak.
Így az tán más éle lem for rás után néz nek, pél dá ul az em be rek ku kái kör nyé -
kén. A ko ro na ví rus mi at ti le zá rá sok pe dig még job ban fel bá to rí tot ták az ál la -
to kat a vá ro sok lá to ga tás árá ra.

Tel-Aviv belsô ré sze i re leg in kább a Jarkon park ból, de a vá ro son kívülrôl is
ér kez nek sa ká lok, nagy já ból 60-100 kö zöt ti egyedrôl le het szó. A vá ros ve ze -
té se tisz tá ban van a hely zet tel, de csak szélsôséges ese tek ben haj lan dó köz be -
avat koz ni. A la kos sá got ar ra ké rik, ki zá ró lag ak kor je lent sék a sa kál je len lé-
t ét, ha az ál lat be teg nek tû nik, túl ba rát sá gos az em be rek kel vagy be ha tol a
há zak ba, il let ve ha eset leg el pusz tult pél dányt lát nak, az em be rek re ugyan is
csak a ve szett sa kál je lent ve szélyt.

Az észa ki Naharia vá ros ban töb be ket meg tá ma dott nem rég egy fertôzött sa -
kál, de Tel-Avivban ed dig nem ész lel tek ilyen ese tet. Egy szer pél dá ul ar ról ka -
pott je len tést az ön kor mány zat, hogy egy sa kál túl kö zel me rész ke dett az em -
be rek hez, és már egy ká vé ház be já ra tá nál ül dö gél, mint egy gaz dá já ra vá ró
ku tya. Ak kor al ta tó lö ve dék se gít sé gé vel be fog ták, és egy dé li farm ra szál lí -
tot ták, ahol az óta is olyan jól el van, mint a ká vé há zas idôszakában.

A ha tó sá gok amúgy sem na gyon te het nek sem mit a bel vá ros ban kó bor ló
sa ká lok el len. Az ál la to kat kilôni vagy egyen ként be fog ni a sû rûn la kott kör -
nye zet ben na gyon bo nyo lult és ve szé lyes len ne. Az ön kor mány zat éven te ve -
szett ség el le ni ol tó anyag gal el lá tott élel met szór szét a vá ros szé li nyílt te rü le -
te ken, hogy a csa li kat el fo gyasz tó sa ká lo kat így te gyék vé det té a be teg ség gel
szem ben. Az el hul lott ál la tok bon co lá sa alap ján úgy tû nik, a leg több pél dányt
si ke rült is be ol ta ni ez zel a mód szer rel.

A tel-avi vi la ko sok nak te hát nem kell tar ta ni uk a sa ká lok tól, egye dül a vá -
ros ban nagy men  nyi ség ben élô kó bor macs kák ag gód hat nak va la me lyest. Né -
ha elôfordul ugyan is, hogy egy-egy élel met ép pen nem ta lá ló sa kál a ci ca -
köly kök re fa nya lo dik. Az ön kor mány zat en nek el le né re ar ra ké ri az em be re -
ket, hogy sem mi kép pen ne etes sék a sa ká lo kat.

Idén len ne 100 éves
Romhányi Jó zsef, a rím há nyó

Jó zse fet a stú di ó ba, s be mu tat ta va la -
ki il le té kes nek: itt van ez a fiú, bra -
vú ro san ver sel, nagy sze rû en ért a
mu zsi ká hoz és a ma gyar pro zó di á -
hoz. Romhányi Jó zse fet per sze nem
fo gad ták egy sze ri ben tárt ka rok kal,
még Ke mény Egon aján lá sá ra sem.
Mi u tán vi szont le tet te az asz tal ra
elsô dol ga it, mu zsi ká ló és szin te hi -
bát lan rímelôkészségrôl ta nús ko dó,
já té kos lép tû dal szö ve ge it – meg tört
a jég.

A fer ge te ges nép sze rû sé get a

Bol dog va gyok. Meg kap tam az ér -
te sí tést ar ról, hogy meg kap ták a je -
lent ke zé sem. Ha ma ro san ér te sí tést
fo gok kap ni, mi kor ér te sít a há zi or -
vos az oltakozásról.

Ez a le vél egy hét tel azu tán jött,
hogy meg kap tam az elsô vakci-
naadagot. A hí rek sze rint már ren ge -
teg Covid-mutáns van. Egy vak-cina
va jon ész re fog ja ven ni mind egyi -
ket? Gya nús.

A há zi or vo si rendelô elôtt né há -
nyan az ut cán vá ra ko zunk. Ki jön egy
su dár, szép ar cú, fe ke te ha jú hölgy.
Kb. 23 éves, mo soly gós. Nagy hó do -
ló ja va gyok a nôi nem nek, bár ma
már csu pán esz té ti kai ér te lem ben: az
az ár tat lan, bá mu ló tí pus. Nyolc szo -
mor kás ar cú em ber kö zött egye dül
én mo so lyog tam vis  sza rá. Meg is
lett az ered mé nye.

– Fe hér bá csi, jöj jön be!
Le her vadt ró lam a mo soly. Fer de

szem mel néz tem rá, pe dig még meg
sem kap tam a kí nai vak ci nát.

– Jö vök, de meg ké rem, hogy leg -
kö ze lebb ne bá csiz zon, nem tu dom
meg szok ni. A szí vem még fi a tal.
Csak a me mó ri ám...

– Na majd az EKG meg mu tat ja,
mi lyen a szí ve – mond ta sértôdötten.

Elôrement a rendelôbe. Bent még
két hölgy fo ga dott. Túlerô.

– Most né hány vizs gá la tot fo gunk
el vé gez ni. Ha nem len né nek jók az
ér té kek, ak kor nem ad hat juk be az
ol tást. Vér oxi gén jó, EKG jó,
hômérséklet jó, vér nyo más ki csit
ma gas.

– Há rom ilyen csi nos hölg  gyel 
ös  sze zár va sze rin tem ez a nor má lis!

– Pa na sza van?
– Csak a me mó ri ám...
– Ész re vet tem, nem is mert meg a

ben zin kút nál. Rá kö szön tem ma gá ra,
de fo gal ma sem volt, hogy ki va -
gyok.

Ek kor jött a ked ves, har min cas
doktornô felmentô mon da ta:

– Ta lán mert más kör nye zet ben
szok tunk ta lál koz ni. A rendelôben
meg is mer.

– Meg hát!

– Most jöj jön át az oltakozószobá-
ba, vetkôzzön.

– Mi cso da?
– Ve gye le az in gét! A kar já ba kap -

ja a vak ci nát.
– Csak kar ba le het?
– Izom ba kell ad ni.
– Ak kor le het ne far ba is? Fél tem a

kar ja i mat. Már 74 éve sek.
– Ma gá nak min dent. Ak kor tol ja

le, és tart sa ide a fe ne két.
– Juj, ezt érez tem! Ilyen vá rat la -

nul? Se egy ked ves szó, se egy si mo -
ga tás? Se egy pu szi? Csak így be lém
döf ni? Ez va la mi kí nai mód szer?
Meg bíz ha tó egy ál ta lán ez a kí nai
vak ci na?

– Mond ja, Fe hér! Hol gyár tot ták a
te le fon ját?

– Kí ná ban
– Cipôjét?
– Kí ná ban
– Ka bát ját?
– Kí ná ban.
– Ha min dent on nan sze rez be, ak -

kor úgy he lyes, ha az ol tás kom pa ti -
bi lis min den hol mi já val.

– Iga za van. Ha a mi nisz ter el nök
urunk nak jó, ak kor az jó min den ma -
gyar nak, ne kem is. 

– Ha bár mi szo kat lan dol got ész -
lel, pél dá ul szû kül a sze me, túl zot tan
ra gasz ko dik a kí nai kony há hoz, eset -
leg meg kí ván ja a szom széd ku tyá ját
vagy macs ká ját, azon nal hív jon.

– Tény leg en ni va ló kis csöpp ség a
szom széd ku tyá ja!

– Vá rom a má so dik ol tás ra, ad dig -
ra már so kan le szünk be olt va, de
még nem ele gen. Har col junk együtt
a nyáj im mu ni tás el éré sé ért!

MAI HÍR
A Deb re ce ni Egye tem el kezd te ki -

fej lesz te ni a ma gyar vak ci nát,
együtt mû kö dés ben a tö rök or szá gi
Gül Ba ba Gyógy szer ku ta tó In té zet -
tel. Az együtt mû kö dést elôkészítô 30
fôs bi zott ság Isz tam bul ban a leendô
vak ci na nevérôl egyez te tett. A ma -
gyar fél a Kovidinka ne vet aján lot ta,
utal va az ol tó anyag egyik fon tos
alap anyag ára. Az em be rek el vá rá sa
az, hogy a ma gyar vak ci nát ne szúr -
ni kell jen, ha nem in ni. Mel lék ha tás -
ként jó köz ér zet vár ha tó. A na gyobb
nép sze rû ség ked vé ért az ol tó pon tok
vár ha tó an ital bolt ok ban, kocs mák -
ban is meg ta lál ha tó ak lesz nek.

A má sik alap anya got a tö rök in té -
zet biz to sít ja. Ez 600 éves hasz ná la ti
ta pasz ta lat alap ján Gül Ba ba ró zsá já -
nak ola ja, a min dent (is) gyó gyí tó ró -
zsa olaj. Mel lék ha tás ként több he tes
kel le mes ró zsa il lat vár ha tó. A Tö rök -
or szág ban for gal ma zott, kö zös gyár -
tá sú vak ci na ne ve vé gül Gülcina lesz.

Kö szön jük a tu dó sok nak, hogy lét -
re hoz ták a Covid el len szer ét.

Ha lál a mu tán sok ra! Él jen so ká ig a
meg bont ha tat lan tö rök–ma gyar ba -
rát ság!

F. T.

William Han na és Joseph Barbera
Stú dió rajz film so ro za ta i nak for dí tá -
sa hoz ta meg szá má ra. Már Fo xi Ma -
xi is jó val szel le me sebb ku tya volt
ma gya rul, mint amirôl az ame ri kai
szerzôk va la ha is ál mod tak, az tán
jött a két kôkorszaki sza ki szö ve gé -
nek romhányis át köl té se, ami vel
min den bi zon  nyal mû fajt te rem tett.
Köz nyel vi for du lat tá vált pél dá ul az
éhes Fré di pa na sza:

Begôzölök, ha nem gôzölög a csü -
lök, mi kor le csü csü lök.

Vagy a kôkorszaki mo to ri zá ci ó ra
uta ló fel szó lí tás:

In dítsd be a mo tort, te bo tor!
A Méz ga csa lád há rom so ro zat ban

Nepp Jó zsef fel, a Ké rem a
következôt, a Mekk mes ter – meg -
an  nyi is mert és idé zett rí mes po én.
1951-tôl a Ma gyar Rá dió dra ma turg -
ja ként, majd 1957-tôl az Ál la mi
Hang ver seny- és Mû sor igaz ga tó ság
mû vé sze ti vezetôjeként dol go zott.
1960–1962 kö zött a Ma gyar Te le ví -
zió szó ra koz ta tó ro va tá nak mû vé sze -
ti vezetôje, 1962-tôl ha lá lá ig a Rá dió
Ze nei Fôosztályának dra ma turg ja
volt.

Bubó dok tor ma is ak tu á lis, sôt
leg in kább ma ak tu á lis egész ség po li -
ti kai meg ál la pí tá sa:

Jó, ha mi nél töb ben kap ják meg a
bajt, mert an nál na gyobb le het a
gyógy ul tak szá ma.

Vagy a bölcs bagolydoki má sik fi -
gyel mez te té se, ami nap ja ink ban már
nem is olyan vic ces:

Ne ter jessz el egy ra gályt csak
azért, hogy le gyen mit meg fé kez ned!

Szi por ká zó vers te het sé ge nyo mán
ha mar el nyer te a „Romhányi, a rím -
há nyó” ne vet.

Romhányi Jó zsef 1983. má jus 7-
én, 62 éves ko rá ban hunyt el. Éle té -
ben mind ös  sze egyet len dí jat ka pott:
ha lá lá nak esz ten de jé ben lett ér de mes
mû vész. 1986-ban posz tu musz
eMeRTon-díjjal tün tet ték ki.
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