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

75. évf. 19. szám 2020. ok tó ber 15.
Tisri 27. 5781 Egy szá za lé kos adó fel aján lás:

az élen a Mazsihisz!
A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal köz zé tet te azt az ös  sze sí tést, amely az

egy há zak nak ad ha tó 1 szá za lé kos adó fel aján lá so kat tar tal maz za. A leg -
fris sebb – de még nem vég le ges – ada tok sze rint a Mazsihisz idén 92,3
mil lió fo rin tot ka pott ös  sze sen 11 ezer 948 adó zó tól, az az az el múlt évek -
ben mint egy 30 szá za lék kal nôtt azok nak a szá ma, akik adó juk egy szá -
za lé kát a Mazsihisznek aján lot ták föl.

Mind ez azt mu tat ja, hogy idén is foly ta tó dott az a ten den cia, amely sze rint
évek óta tö ret le nül nö vek szik az adó juk 1 szá za lé kát a Mazsihisz szá má ra fel -

Bu da pest Tu riz mu sá ért
Dí jat ka pott a Zsi dó
Kul tu rá lis Fesz ti vál

A veszp ré mi zsi dó ság tár sa da -
lom- és gaz da ság tör té net ét fel vá -
zo ló könyv szü le tett, amely nek
szerzôje Ja kab Ré ka, a le vél tár
mun ka tár sa és Kákonyi An na, a
Laczkó Dezsô Mú ze um mu ze o ló -
gu sa. A mo nog rá fi át, ame lyet a
Veszp ré mi Zsi dó Hit köz ség adott
ki, a Veszp rém Me gyei Le vél tár -
ban mu tat ták be.

Porga Gyu la pol gár mes ter
köszöntôjében el mond ta, ha egy vá -
ros a jövôjét kez di épí te ni, azt csak

Az idén, éle té nek 101. évé ben el -
hunyt Bá lint György szob rát Bu -
da pes ten, a Meg bé ké lés Há za
Temp lo ma kert jé ben, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li u mi Test vér kö zös ség
(MET) bé kás me gye ri köz pont já -
ban ál lí tot ták fel. A mû Ko csis
And rás Sán dor képzômûvész al -
ko tá sa, aki olyan je les ala kok
szob rát ké szí tet te már el, mint
Fejtô Fe renc, Ördögh Szil vesz ter
vagy Rodolfó (Gács Rezsô).

Az or szág ál tal év ti ze dek óta Bá -
lint gaz dá nak hí vott Bá lint György
(1919–2020) ker tész mér nök és mé -
dia sze mé lyi ség idén nyá ron hunyt
el. Csak pár hó nap nak kel lett el tel -
nie a ha lá la óta, és az ôt övezô sze -
re tet és tisz te let je le ként már is szob -
rot ka pott: a mû vet Ko csis And rás
Sán dor képzômûvész, a Kos suth
Ki adó el nök-ve zér igaz ga tó ja ké szí -
tet te.

Bá lint György szob rát a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li u mi Test vér kö zös -
ség (MET) bé kás me gye ri köz pont já -

A Bu da pes ti Fesz ti vál- és Tu risz -
ti kai Köz pont (BFTK) ál tal a
fôvárosi Új Vá ros há zán meg ren de -
zett tu risz ti kai kon fe ren ci án Bu -
da pest Tu riz mu sá ért Dí jat ka pott
a Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál. A
ran gos szak mai el is me rést a
szervezôk ne vé ben Ku nos Pé ter, a
Mazsihisz és a BZSH ügyvezetô
igaz ga tó ja vet te át. Be szé det mon -
dott Ka rá csony Ger gely fôpol-
gármester is.

Bu da pest Tu riz mus Kon fe ren ci át
ren de zett a Bu da pes ti Fesz ti vál- és
Tu risz ti kai Köz pont (BFTK) az zal a
cél lal, hogy pár be szé det és ös  sze fo -
gást kez de mé nyez zen a ví rus mi att
ne héz hely zet be ke rült ága zat prob -
lé má i nak meg ol dá sa ér de ké ben. 

A ren dez vé nyen az üz le ti és hi va -
tás tu riz mus ban rejlô lehetôségek ki -
ak ná zá sá ra és fel len dí té sé re idén
már ci us ban önál ló szak mai szer ve -
zet té vált Ma gyar Kong res  szu si Iro -
dá val együtt mû kö dé si meg ál la po -
dást írt alá Bu da pest Fôváros Ön kor -
mány za ta, a BFTK, a Ma gyar Tu risz -
ti kai Ügy nök ség és a Ma gyar Tu risz -
ti kai Szö vet ség Ala pít vány. 

Faix Csa ba, a BFTK ügyvezetôje
a szer ve zet küldetésérôl el mond ta:
egy részt lát ha tó sá got kell ad ni a vá -
ros ban lévô iz gal mas att rak ci ók nak,
tör té né sek nek, más részt olyan
együtt mû kö dé se ket kell tetô alá hoz -
ni, ame lyek se gí tik a tu risz ti kai
szek tor szereplôit.

Je len volt Ka rá csony Ger gely
fôpolgármester is, aki kö zöl te: „Bár

A kö te tet be mu tat ta és an nak aján lá sát ír ta Schweitzer Gá bor, aki csa -
lád ja ré vén szo ro san kötôdik a he lyi zsi dó kö zös ség hez

Fo tó: Pesthy Márton/Napló

Jobb ra Ko csis And rás Sán dor, bal ra
Iványi Gá bor
Fo tó: Ko csis And rás Sándor/Facebook

a gaz da ság élén kí tés ál la mi fel adat,
Bu da pest még is mentôcsomaggal
se gí ti a he lyi vál lal ko zá so kat. A tu -
risz ti kai vál lal ko zá sok in gat lan bér -
le ti dí ját 70 szá za lék kal, a te ra szok
után fizetendô dí jat 90 szá za lék kal
csök ken ti a Fôvárosi Ön kor mány zat
szep tem ber és már ci us kö zött, a ta -
xi sok pe dig 70 szá za lé kos en ged -
ményt kap nak a jövô évi droszt-
díjból.” Mint mond ta, a leg fon to -
sabb az, hogy eb ben a ne héz hely -
zet ben se gít sük a he lyi vál lal ko zá -
so kat, hi szen csak együtt tu dunk
majd fel áll ni a jár vány okoz ta vál -
ság ból. 

A kon fe ren ci án át ad ták az ága zat
ki emelt tu risz ti kai dí ja it: idén a Bu -
da pest Kul tu rá lis és Tu risz ti kai

Nagy kö ve te Dí jat Iain Lindsay, az
Egye sült Ki rály ság volt ma gyar or -
szá gi nagy kö ve te ve het te át, to váb bá
Bu da pest Tu riz mu sá ért Dí jat ka pott a
Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál. (Most ad -
ták át a ta va lyi Bu da pest Tu riz mu sá -
ért Dí jat is, ame lyet 2019-ben a Mes -
ter sé gek Ün ne pe ér de melt ki.)

A Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál nak
oda ítélt el is me rést Ku nos Pé ter, a
Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igaz ga -
tó ja vet te át, aki be szé dé ben úgy fo -
gal ma zott: „Büsz kék va gyunk rá,
hogy a Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál ré -
vén hos  szú évek óta ré sze sei le he -
tünk Bu da pest mû vé sze ti éle té nek,
és büsz kék va gyunk ar ra is, hogy a
fôváros ezt a mis  szi ót becs ben tart ja
és ér té ke li. Azért hasz ná lom a misz -
 szió szót, mert a kul tú ra ter jesz té se
szá munk ra va ló ban kül de tés. Az volt
a kül de tés lé nye ge, hogy a Zsi dó
Kul tu rá lis Fesz ti vál lal olyan or szá -
gos hír ne vû mû vé sze ti brandet hoz -
zunk lét re, amely idôvel ha tást gya -
ko rol a fôváros kul tu rá lis ar cu la tá ra
és tu riz mu sá ra egy aránt.”

Mint az ügyvezetô el mond ta, a
Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál azért jött
lét re, hogy a ma gyar zsi dó kul tú ra
évrôl év re hang sú lyo sab ban, erôtel-
jesebben és kor sze rûb ben je len jen
meg a bu da pes ti mû vé sze ti élet ben.
Hoz zá tet te: kö szö net a szervezôknek
– köz tük a Mazsihisznél De ák And -
re á nak –, kö szö net min den, a mun -
ká ban részt vevô mun ka társ nak, dol -
go zó nak, fellépô mû vész nek, és kö -
szö net a fesz ti vál hoz évek óta hû sé -
ges kö zön ség nek.

Ku nos Pé ter a be szé dét az zal zár ta:
a ví rus hely zet mi att a tem pó idén le -
las sult, de egy több ezer éves zsi dó
kul tú rá val a há tunk mö gött bíz vást
ki je lent het jük, hogy a jár vány, mint
an  nyi min den az el múlt év szá zad ok -
ban, csak ide ig le nes. „Ha va la ki, ak -
kor a zsi dó ság tud ja ezt. Mi tud juk,
hogy a pad ló ról nem csak föl le het,
de kötelezô is fel áll ni a kö zös ma -
gyar zsi dó örök sé günk ér de ké ben,
ame lyet sem mi fé le ví rus nem
gyôzhet le” – tet te hoz zá.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

Szobrot kapott az ország
Bálint gazdája

ban ün ne pé lyes ke re tek kö zött he -
lyez ték el. A Meg bé ké lés Há za
Temp lo ma kert jé ben ren de zett ese -
mé nyen részt vett Iványi Gá bor lel -
kész, a MET vezetôje is.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

aján lók szá ma. A NAV ál tal kö zölt leg fris sebb – de még nem vég le ges – ada -
tok sze rint a Mazsihisz a 2020-as év ben 92,3 mil lió fo rin tot ka pott ös  sze -
sen 11 ezer 948 adó zó tól.

Lát ha tó, hogy míg a Mazsihisz szá má ra 2018-ban még 8268 adófizetô ada -
ko zott, 2019-ben már 11 ezer, 2020-ban pe dig a fel aján lók szá ma meg kö ze -
lí tet te a 12 ez ret.

A vég le ges NAV-adatok 2020 de cem be ré re vár ha tók, va gyis ezek a szá mok
még vál toz hat nak – eb ben a jó hír az, hogy a ta pasz ta la tok sze rint emel ke dést
mu tat nak majd.

Az el múlt pár év ben te hát mint egy 30 szá za lék kal emel ke dett azok nak az
adófizetôknek a szá ma, akik a Mazsihiszt tisz tel ték meg fel aján lá suk kal, és a
különbözô zsi dó egy há zak, fe le ke ze tek kö zül az adófizetôk leg na gyobb
szám ban és leg ma ga sabb ös  szeg gel a Mazsihiszt tá mo gat ták. 

A szö vet ség kö szö net tel tar to zik a ma gyar adófizetôknek, akik az adó juk
egy há zak nak ad ha tó egy szá za lé kát a Mazsihisznek aján lot ták fel. A be folyt
ös  sze get szer ve ze tünk a leg fon to sabb zsi dó val lá si, ok ta tá si, kul tu rá lis, egész -
ség ügyi és szo ci á lis cé lok ra for dít ja.

Könyv je lent meg a veszp ré mi 
zsi dó ság örömeirôl és tra gé di á i ról

úgy tud ja tisz tes ség gel el vé gez ni, ha
két do log ra mind kép pen oda fi gyel:
az inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok
mel lett a kö zös ség fej lesz té sé re is.
Sze rin te a má sik fon tos üze net az,
hogy tud nunk kell, kik va gyunk és
hon nan ér kez tünk.

– Ha a jövôt nem a múl tunk ból
meg élt ta pasz ta la tok ra, tra dí ci ók ra
ala poz zuk, ame lye ket elôdeink ösz -
 sze gyûj töt tek, ak kor in go vá nyos ta -
laj ra épít jük azt. Ezért is fon tos,
hogy meg szü les se nek azok a tu do -
má nyos igé nyû mun kák, me lyek nél -
kül nem le het jövendôt ter vez ni – fo -
gal ma zott a városvezetô, aki el -
mond ta azt is, hogy a Tá gu ló és
szûkülô te rek cí mû kö tet kö zel 300
éves tör té ne tet ölel fel, és a veszp ré -
mi zsi dó ság örö me it és tra gé di á it is
el me sé li.

– Ez a kö zös ség a mai na pig itt van
ve lünk, és hoz zá já rul a vá ros
jövôjének épí té sé hez. Ez a kö zös ség

mu tat ta be a kö te tet és ír ta an nak
aján lá sát, csa lád ja ré vén szo ro san
kötôdik a he lyi zsi dó kö zös ség hez.
Édes ap ja a 2015-ben el hunyt
Schweitzer Jó zsef fôrabbi volt.

A mo nog rá fi á ban sok más ér de -
kes ség mel lett az is ol vas ha tó, hogy
1880-ban a vá ros la kos sá gá nak 13,4
szá za lé ka tar to zott az iz ra e li ta fe le -
ke zet hez. Az tán kö zel hat van esz-
tendôvel késôbb, az 1938-ban be ve -
ze tett jog fosz tó tör vé nyek kel
megkezdôdött az az út, amel  lyel a
zsi dó ság sor sa egy re ki lá tás ta la nabb
lett – 1944: get tó és de por tá lás.

A holokauszt bor zal mai után az tán
a túlélôk le rom bolt zsi na gó gát és is -
ko lát ta lál tak; amit pe dig nem bon -
tat tak el, azt át ala kí tot ták. A va la mi -
kor itt la kó és tevékenykedô zsi dó -
ság ra ma nap ság ut ca ne vek és bot-
latókövek hív ják fel a fi gyel met.

veol.hu

for mál ta Veszp ré met. Ab ban, hogy
Veszp rém ma ilyen, az elôdök ke ze
mun ká ja érzôdik. Ha el lá to ga tunk a
zsi dó temetôbe, lát hat juk, hogy a vá -
ros szí ne-ja va nyug szik ott. Az ô
mun ká juk nél kül sze gé nyebb len ne
Veszp rém – mond ta Porga Gyu la.

Ez után Boross Ist ván le vél tár-
igaz ga tó Schweitzer Gá bor nak, a
Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz -
pont Jog tu do má nyi In té ze te tu do má -
nyos fômunkatársának ad ta át a szót.
Nem vé let le nül: amel lett, hogy ô



Emig rá ló ame ri kai zsi dók?
Ko ránt sem tö me ges, de már ez res nagy ság ren dû azon ame ri kai zsi dók szá -

ma, akik ko mo lyan fon tol gat ják a ki ván dor lást Ka na dá ba vagy Iz ra el be. Ez
a szám min den ed di gi re kor dot meg dönt. A JTA ri port ja sze rint az el múlt
évek an ti sze mi ta bûn cse lek mé nyei és a fo ko zó dó bel po li ti kai fe szült ség az ag -
go dal mak fô oka.

Heather Segal tor on tói be ván dor lá si ügy véd hez négy be ad vány ér ke zett azon
a na pon, ami kor Do nald Trump vá lasz tá si be szé dé ben nem volt haj lan dó el ítél -
ni a fe hér fajvédô moz gal ma kat. Köz tük két ké re lem zsi dók tól szár ma zott.

A zsi dó Segal el mon dá sa sze rint meg szo kott, hogy a vá lasz tá sok évé ben megnô
a ki ván dor lá sok szá ma, de 25 éves ügy vé di
gya kor la ta so rán a mos ta ni ki ug ró arányt
mu tat. 2016-ban né hány tu cat nyi ame ri kai
ál lam pol gár kér te a se gít sé gét, hogy Ka na -
dá ba köl töz zön. Eb ben az év ben na pon ta
hat-hét le ve let kap, több nyi re zsi dók tól.

„Nagy az ag go da lom. Ilye ne ket hal lok:
Tud juk, ho gyan megy ez; Pol gár há bo rú
lesz; Vé ge lesz a de mok rá ci á nak; Nem vá -
rom meg, hogy itt ér jen; Nagy szü le im Len -
gyel or szág ból me ne kül tek ide a vi lág há bo -
rú ide jén; Fé lek a jövôtôl.”

A val lást gya kor ló zsi dók kö ré ben
jellemzô, hogy Iz ra el be ván do rol nak ki, ha
az ál la po tok rossz ra for dul nak az USA-
ban. A kivándorláspártiak at tól tar ta nak,
hogy ha Trump gyôz, ka o ti kus ál la po tok
jö het nek. So kan kö zü lük ri asz tó nak ta lál -
ják a szélsôséges és an ti sze mi ta moz gal -
mak megerôsödését; ami ben sze rin tük az el nök nek is sze re pe van, mert nem lép
föl ha tá ro zot tan ezek el len.

A Rá gal ma zás el le nes Li ga (ADL) nyil ván tar tá sa sze rint az el múlt két év ben
tör tént a leg több an ti sze mi ta bûn cse lek mény 1979 óta. A zsi dó kö zös sé get gyil -
kos tá ma dá sok ér ték Pittsburghben, a ka li for ni ai Poway-ban, Jer sey City ben, a
New York ál lam be li Monsey-ban; is mer tek a zsi dók el le ni so ro za tos at ro ci tá sok
Brooklynban. Trump pe dig ki tér a szélsôjobb el íté lé se elôl. Még mér sé kelt zsi dó
vezetô is akad, aki a mos ta ni ame ri kai hely ze tet az 1930-as évek Né met or szá gá -
hoz ha son lít ja.

Iz ra el lét re jöt té vel ter mé sze te sen sok min den ala po san meg vál to zott. A vissza -
té ré si tör vény ér tel mé ben az alijázó zsi dók ál lam pol gár sá got kap nak. A be ván -
dor lást intézô Nefesh B’Nefesh szer ve zet sze rint az ame ri kai zsi dók tól érkezô be -
ad vány ok szá ma idén má jus tól szep tem be rig megkétszerezôdött vagy há rom szo -
ro zó dott az elôzô év ha son ló hó nap ja i hoz ké pest. Az Iz ra el ben re kor do kat döntô
koronavírus-fertôzés el le né re ta valy szep tem ber hez ké pest 72%-kal nôtt a ké rel -
mek szá ma. Yael Katsman, a cso port szóvivôje azon ban el mond ja, hogy a ko ráb -
ban érdeklôdôk kö zül szá mo san most lát ták el ér ke zett nek az idôt, mi vel a jár vány
mi att tá vol ke rül tek a munkahelyüktôl. Sze rin te a fo lya mat in kább gaz da sá gi ere -
de tû, sem mint po li ti kai in dít ta tá sú.

Az alija ter ve min dig ott van ké szen lét ben, de nem elsôrendû fon tos sá gú az
ame ri kai po li ti kai hely zet mi att ag gó dó zsi dók szá má ra.

Egy zsi dó ta nár, aki Pennsyl va ni á ban az Ame ri ká ba érkezô be ván dor lók kal és
hát rá nyos hely ze tû di á kok kal fog lal ko zik, Ka na dá ban ke res ál lást, és a meg él he -
té si költ sé ge ket vizs gál ja. Szá má ra Ka na da azért von zó, mert az ot ta ni élet ha son -
lít az ame ri ka i ra, de a lég kör kedvezôbb a mar gi ná lis cso por tok szá má ra, ami sze -
mély sze rint fon tos ne ki mint zsi dó nak.

„Fi a tal ko rom tól kezd ve tu da to sult ben nem a más sá gom. Meg ér tet tem bi zo -
nyos dol go kat, át él tem azo kat a fé lel me ket, ame lye ket felmenôim él tek át az Ál -
la mok ban vagy más or szá gok ban. Ez meg ha tá roz za vi szo nyo mat a be ván dor lás -
hoz és ah hoz, aho gyan a rend szer sze rû rassz iz mus hoz vi szo nyu lok.”

Heather Segal ka na dai ügy véd sze rint le súj tó ta pasz tal ni a be ván dor lá si hul lá -
mot Ame ri ká ból, bár ne ki ép pen ez ad meg él he tést. Min dig fel né zett az Egye sült
Ál la mok ra, most vi szont ag gó dik. „El szo mo rí tó, amit lá tok, mert sze re tem Ame -
ri kát, ér té ke i vel és vív má nya i val együtt. Kér de zem ma gam tól: mi tör té nik Ame -
ri ká ban? Sok-sok fé lel met ta pasz ta lok ma gam kö rül, és nem tud ni, mit hoz a
jövô.” Bassa László/Szombat
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A Ges ta po pincéjébôl men tet ték ki
a kö zép ko ri zsi dó ima köny vet

2020. OK TÓ BER 15.

Tisz tel gés vagy íz lés te len ség?
Meg oszt ja az em be re ket a
meghökkentô új trend.

Mi tör tént?
A ti nik és ko ra hú sza sok ked venc

videómegosztóján döb be ne tes trend
ter jed: a fel hasz ná lók kon cent rá ci ós
tá bo rok ban el hunyt zsi dók nak ad ják
ki ma gu kat, akik a menny or szág ban
el me sé lik, mi tör tént ve lük.

Mi ért fes tik ma gu kat
holokausztáldozatnak
gye re kek a TikTokon?

Rész let a Worms Mahzorból

Mi ért fon tos?
Edukáló és érzékenyítô tar tal mak -

ra na gyon nagy szük ség len ne, fôleg
mert a TikTokon ren ge teg an ti sze mi -
ta, ras  szis ta, il let ve holokausztta-
gadó tar ta lom ke ring. 

Mi is több ször ír tunk már a
TikTokról, a fi a ta lok ked venc vi -
deó meg osz tó já ról/kö zös sé gi ol da lá -
ról, aho vá azu tán vo nul tak át tö me -
ge sen, hogy szü le ik és per sze ta ná -
ra ik ge ne rá ci ó ja már nem csak a
Facebookon van je len, de az
Instagramon is. A kí nai videó-
megosztó app li ká ci ó nak több mint
800 mil lió ak tív fel hasz ná ló ja van
vi lág szer te (ma gát az appot több
mint két mil li árd szor töl töt ték le), ez
a szám pe dig egy re csak nô. Fôleg
ha Ame ri ká ban is meg ma rad az app,
hi szen az ame ri kai kor mány au gusz -
tus 6-án ki adott egy 45 na pon be lül
ér vény be lépô ren de le tet ar ról, hogy
sem ter mé sze tes, sem jo gi sze mé -
lyek nem ve he tik igény be a TikTok
szol gál ta tá sa it, majd 14-én ar ról,
hogy a videómegosztónak 14 na pon
be lül fel kell szá mol nia ame ri kai je -
len lét ét. Hozzáértôk sze rint egyéb -
ként Trump iga zi cél ja az egész-
szel az volt, hogy ame ri kai befektetô
ve hes se meg nyo mott áron a
TikTokot, ami vel vi szont több ame -
ri kai vál la lat hely ze tét ve szé lyez tet -
he ti Kí ná ban. De Egye sült Ál la mok
ide vagy oda, ren ge teg ti né dzser
hasz nál ja az appot, és na gyon nem
mind egy, hogy mi lyen ér ték ren det
te kin te nek nor má lis nak.

Holokausztkihívás: tra u ma
vagy tisz te let adás?

A TikTok egyik trend je a külön-
bözô ki hí vá sok tel je sí té se (va gyis
challenge, amit már a Facebookról is
is mer het az idôsebb kor osz tály), il -
let ve újab ban a #POV, az az point-of-
view (ál lás pont), ami kor is a fel hasz -
ná lók bi zo nyos ka rak te rek sze re pé be
he lyez ked nek, és úgy tá tog nak ze né -
re, vagy ép pen eb ben a sze rep ben be -
szél nek. Igen, mint egy szín ját szó
kör ben. Ez van, ami kor ara nyos, és
van, ami kor in kább hát bor zon ga tó,
mint aho gyan a leg újabb trend ben is
tör té nik.

Sor ra je len nek meg ugyan is azok a
kis vi de ók, ame lyek ben a tik-

Heaven (Ki zár va a menny or szág ból)
cí mû da la.

A gesz tus a ha lál tá bor ok ban el -
hunyt em be rek elôtti tisz tel gés nek is
tûn het, va ló já ban vi szont igen sok
gond van ve le, kü lö nö sen hogy a vi -
de ók alá ki ke rül a #holocaustchal-
lenge hashtag, és ugyan so kan ko -
mo lyan ve szik a dol got, so kan még -
is csak in kább a po ént lát ják ben ne.
Maddy Al bert így fog lal ta ös  sze a
prob lé mát a Jewish Telegraph
Agency ol da lá ra írt cik ké ben: „Ez
traumatizáló tar ta lom, tra u ma por nó
a ja vá ból. Az ál tal, hogy eze ket a vi -
de ó kat ilyen kö zö nyö sen és tra u mát
ki vál tó mó don osz ta nak meg egy
olyan plat for mon, ame lyet leg in kább
os to ba szó ra ko zás ra és vic cek re
hasz nál nak, az zal igen nagy tisz te let -
len sé get ta nú sí ta nak azon zsi dók és
nem zsi dók irá nyá ban, akik nek csa -
lád tag jai a ha lál tá bor ok ban pusz tul -
tak el.” Ar ról nem is be szél ve, hogy
még so kan él nek köz tünk olya nok,
akik túl él ték a ha lál tá bo ro kat, szá -
muk ra ki fe je zet ten sok ko ló és visz -
 sza ta szí tó egy ilyen ot rom ba tar ta -
lom.

Ter mé sze te sen nem is mer jük a tik-
tokkerek in dí té kát, így nem fel té te -
lez het jük, hogy rossz szán dék kal ké -
szül nek ezek a vi de ók. Sôt, töb ben is
azt ál lít ják, ép pen hogy edu ká ci ós
jel leg gel ké szí tet ték vi de ó i kat, hogy
mi nél több fi a tal meg tud ja, mi lyen
ször nyû sé gek tör tén tek a má so dik
vi lág há bo rú so rán. Ezt ál lít ja egy tik-
tokker is, akit az Insider ma ga zin
szó lal ta tott meg – a 17 éves lány az -
óta le tö röl te sa ját vi de ó ját. „Min dig
is ér de kelt a holokauszt: a kre a tív vi -
de ó val csak az volt a cé lom, hogy a
TikTok fel hasz ná ló i nak is fel hív jam
er re a fi gyel mét. So ha nem akar tam
sértô len ni ez zel” – mond ta. Diane
Saltzman, az ame ri kai holokauszt-
múzeum mun ka tár sa így vé le ke dik a
do log ról: „A holokauszt él mé nye i -
nek imi tá lá sa meg gya láz za az ál do -
za tok em lé két, sértô és ár tal mas a
túlélôk szá má ra, el ba ga tel li zál ja a
tör té nel met.”

Ve szély ben a gye re kek –
gyûlölködô tar tal mak

No ha el vi leg ti los ilyen jel le gû
tar tal ma kat meg osz ta ni, a TikTok

tokkerek sár ga csil la got, szám sort
vi sel nek, csí kos felsôben van nak,
holokausztáldozatoknak smin ke lik
ki ma gu kat, és el játs  szák, hogy már a
menny ben van nak, s el me sé lik, hogy
ke rül tek oda. Beesett, so vány nak
tûnô ar cot, egye sek pe dig égé si és
egyéb sé rü lé se ket is fes te nek ma guk -
nak a sze rep já ték ban, amely nek so -
rán sok szor elôjön Ausch witz ne ve,
il let ve Bruno Mars Locked out of

te le van ras  szis ta és fôleg an ti sze -
mi ta vi de ó val, így egy új ku ta tás
sze rint a szélsôjobbosok egyik ked -
venc te re pe lett a videómegosztó,
ami kü lö nö sen azért ve szé lyes,
mert ugyan a tiktokkerek 41%-a 16
és 24 év kö zöt ti, ren ge teg 13 éves -
nél is fi a ta labb gye rek hasz nál ja az
al kal ma zást. A TikTok szélsôjob-
bos tar tal ma i ról ké szí tett elem zést
Gabriel Weimann, a kom mu ni ká -
ció tu do mány pro fes  szo ra, a Ter ro -
riz mus el le nes In té zet (ICT) vezetô
ku ta tó ja, a Hai fai Egye tem ta ná ra,
va la mint Natalie Masri, az ICT ku -
ta tó ja.

Weimann el mon dá sa sze rint a
TikTok ta nul má nyo zá sa igen ne héz
fel adat, ta lán az egyik leg ne he zebb
volt 22 éves pá lya fu tá sa so rán, még
a dark web vizs gá la tá nál is komp le -
xebb és bo nyo lul tabb, hi szen itt
nem volt elég rá ke res ni olyan
kulcs sza vak ra, mint „ná ci” vagy
„Hit ler” – sok szor en nél szofisz-
tikáltabb szim bó lu mo kat hasz nál -
nak, pél dá ul a „sonnenrad”-ot,
vagyis nap ke re ket, a ná ci fe ke te
nap jel ké pet, pél dá ul egy pó lón.
Van olyan trend is, ami kor a fel -
hasz ná lói fi ók nak ad nak olyan ne -
vet, amely egy is mert szélsôjob-
bosra, pél dá ul Brenton Tarrantra (a
christchurchi mé szár lás elkövetôje)
vagy a Ku-Klux-Klan ra utal, vagy
olyan kó do kat hasz nál nak, mint a
88, ami ezek ben a kö rök ben a Heil
Hit ler megfelelôje. Nincs olyan in -
for ma ti kai rend szer, amely ké pes
len ne eze ket mind ki szûr ni, ezért
ilyen vi de ók ez ré vel jut nak át a ros -
tán.

A gyû lö let ilyen mér té kû ter je dé se
mel lett pe dig tény leg igen nagy
szük ség len ne olyan hi te les és oko -
san el ké szí tett tar tal mak ra, ame lyek
ér zé ke nyí tik és fon tos is me re tek kel
lát ják el a fi a ta lo kat, hogy so ha töb -
bé ne tör tén hes se nek olyan tra gé di -
ák, mint ami lyen a holokauszt volt.

Tóth Orsi/noklapja.hu

A 13. szá za di ima köny vet a kris tály éj sza ka ide jén
vit ték ma guk kal a ná cik, mielôtt fel gyúj tot ták vol na a
wormsi zsi na gó gát. A vá ros le vél tá ro sá nak ka lan dos
kö rül mé nyek kö zött si ke rült meg men te nie.

A kris tály éj sza ká nak el ne ve zett pog rom ide jén, 1938
no vem be ré ben egész Né met or szág ban láng ba bo rul tak a
zsi na gó gák. Nem volt ez más ként Worms vá ro sá ban sem,
ahol a ná cik tom bo lá sa az or szág leg ré geb bi zsi na gó gá ját
sem kí mél te meg. Az épü le tet fel gyúj tot ták, az ott ôrzött
zsi dó le vél tá ri ira tok nak és köny vek nek a dú lást
követôen nyo muk ve szett.

Az el tûnt köny vek kö zött volt a Worms Mahzor né ven
is mert kö zép ko ri ima könyv is. A két kötetbôl ál ló kéz irat
egyik ré szét 1272-ben ké szí tet ték, a má si kat 1280-ban. A
ke let ke zé sük he lye nem egé szen vi lá gos, az elsô kö tet ben
ta lál ha tó láb jegy ze tek sze rint Würzburg kör nyé kén ír hat -
ták, és az ot ta ni zsi dó kö zös ség 1298-as pusz tu lá sa után
vi het ték el a túlélôk az ima köny vet Wormsba.

A könyv be kü lön fé le ki egé szí té se ket ír tak a belôle
imád ko zó kán to rok az év szá zad ok so rán. To váb bi kü lön -
le ges sé ge a 13. szá za di ima könyv nek, hogy eb ben ta lál -
ha tó az elsô is mert jid dis szö veg: egy ál dás, ame lyet a
szófér jegy zett fel azon sze mély szá má ra, aki a ne héz
ima köny vet a zsi na gó gá ba ci pe li.

Ami kor a kris tály éj sza ka pusz tí tá sát követôen
Friedrich Illert, a vá ros le vél tá ro sa fel fe dez te, hogy el tûnt
a zsi dó kö zös sé gi ar chí vum, el ke se re dett ke re sés be kez -
dett, hogy meg ta lál ja az ér té kes ira to kat. Kért se gít sé get
Worms vá ros vezetésétôl és Hessen tar to mány kor má -
nyá tól is, de pró bál ko zá sai hi á ba va ló nak bi zo nyul tak. A
wormsi zsi dó le vél tár és a kö zép ko ri ima könyv hol lé te
rej tély ma radt szá má ra.

Évek kel késôbb, 1943-ban Illert fel ké rést ka pott, hogy
a darmstadti pa lo tá ban ta lál ha tó Ges ta po-iro dá ban se gít -
sen ide gen kéz irat ok szö ve gé nek meg fej té sé ben. Illert le -
ment a pa lo ta pin cé jé be, hogy meg te kint se a köny ve ket,
és már az elsô pil lan tást követôen tud ta, hogy a wormsi
zsi dó ar chí vum da rab ja it lát ja ma ga elôtt. A fel hal mo zott
köny vek kö zött pe dig az ér té kes kö zép ko ri ima könyv két
kö te tét is meg ta lál ta.

Illert el ha tá roz ta, hogy éle te koc káz ta tá sá val, de meg -
men ti a tör té nel mi kéz ira to kat a ná cik pusz tí tá sa elôl.
Szép las san el kezd te ki csem pész ni a köny ve ket a Ges ta -
po pincéjébôl, és a vá ros egyik ka ted rá li sá nak tor nyá ba
vit te megôrzésre a le vél tár da ra ba ja it. Ami már csak azért
is jó öt let nek bi zo nyult, mert így a kéz irat ok a szö vet sé -
ge sek bom bá zá sa it is ép ség ben át vé szel ték.

A wormsi zsi dó kö zös ség meg men tett le vél tá ra a kö -
zép ko ri ima könyv vel együtt 1957-ben Iz ra el be ke rült. A
13. szá za di mahzor két kö te tét az Iz ra e li Nem ze ti Könyv -
tár vet te át megôrzésre, a le vél tár töb bi ré sze pe dig a Zsi -
dó Nép Tör té ne té nek Köz pon ti Ar chí vu má ba ke rült.

Ki bic

Heather Segal
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75 éve ala kult meg a Tarbut
A hé ber nyelv és kul tú ra új ko ri tör té ne té nek szép fe je ze te a hé ber is ko la há -

ló zat ki ala ku lá sa. Eu ró pá ban kü lö nö sen Len gyel or szág ban vol tak nép sze rû ek
a Tarbut-iskolák, ame lyek a mo dern hé ber nyel ven ok tat ták a zsi dó gyer me -
ke ket. Ná lunk a há bo rú elôtt nem si ke rült meg ho no sí ta ni ezt az is ko la for mát
– a hit köz ség ak ko ri ve ze té se ha za fi at lan nak tar tot ta a ci o nis ta moz ga lom ál -
tal vi lág szer te tá mo ga tott Tarbutot. Más volt a hely zet az utód ál lam ok ban,
kü lö nö sen Kár pát al ján és Er dély ben, ahol a ma gyar aj kú zsi dó ság jól ös  sze
tud ta egyez tet ni ma gyar kul tú rá ját a hé ber új já szü le tés sel. 

A vész kor szak után vál to zott az ál lás pont. 1945. jú li us 17-én a há bo rú utá -
ni elsô hé ber könyv tár meg nyi tá sán részt vevôk meg ala kí tot ták a Ma gyar or -
szá gi Tarbut Hé ber Kul tú re gye sü le tet, amely elsô cél já ul egy hé ber is ko la fel -
ál lí tá sát tûz te ki. Meg sze rez ték az en ge délyt, és a nya rat el ha gyott zsi dó
köny vek – gaz dá ik el pusz tul tak! – ös  sze gyûj té sé vel töl töt ték, ame lye ket be -
men tet tek a Rabbiképzô In té zet könyv tá rá ba. A Jó zsef kör úton a gim ná zi um
oda te le pí tett négy osz tá lyá nak is ren del ke zé sé re ál lot tak.

Az elôzô év ször nyû ese mé nye i nek ta nul sá ga ként nem csak Sa la mon Mi -
hály, a Ma gyar Ci o nis ta Szö vet ség el nö ke üd vö zöl te az új is ko lát, aki chalu-
cok ne ve lé sét kér te tôlük, ha nem dr. Lôwinger Sá mu el, a Rabbiképzô In té zet
igaz ga tó ja is a zsi dó nép szel le mi új já szü le té se leg fon to sabb tényezôjének ne -
vez te a Tarbut-iskolaszervezetet. A nagy te kin té lyû dr. Herskovits Fá bi án
pes ti fôrabbi az elsô tan év után a ma gyar or szá gi zsi dó ság kö ré ben új kor sza -
kot nyi tó mûködésrôl és nagy sze rû eredményekrôl tett em lí tést. 

A kez de tek ne he zek vol tak, elôfordult, hogy táb la hi á nyá ban az aj tó ra írt a
pe da gó gus, nem volt tor na te rem, de a lel ke se dés úr rá lett a ba jo kon.

Az ele mi is ko la I–IV. osz tá lya a Hun gá ria kör út 149. szám alatt, a Hasomér
Hacair if jú sá gi moz ga lom há zá ban lelt ott hon ra, de 1945. szep tem ber 4-én a
test vér in téz mény is mû köd ni kez dett a Sze ged mel let ti Deszken. Bu da pes ten
200, Deszken 150 gyer mek kezd te meg a ta nu lást – utób bi ak szü lei nagy részt
nem tér tek vis  sza a ha lál tá bor ok ból. A tan év so rán kb. 25%-kal emel ke dett a
lét szám!

Mi vel a nö ven dé kek és nevelôik egy kö zös ség ben él tek, kön  nyen és ter mé -
sze te sen ki ala kult a hé ber nyelv tan órán kí vü li hasz ná la ta, va ló sá gos iv rit te -
le pü lés sé vál tak az Al föld ön. Nagy fon tos sá got tu laj do ní tot tak a mun ká ra ne -
ve lés nek, elsôsorban a mezôgazdasági gya kor la tok nak, há rom ok ból is. A
Bib lia nyel vét beszélô if jú sá got igye kez tek vis  sza ve zet ni a bib li ai kor pro -
duk tív, egy sze rû éle té hez, más részt a ci o nis ta moz ga lom fel ada tá nak te kin tet -
te a zsi dó ság átrétegzôdésének elômozdítását, a zsi dók át irá nyí tá sát a termelô
ága za tok ba, to váb bá nem is tit kol ták, hogy az „úton lévô zsi dó ál lam” szá má -
ra ne vel nek a kibuci élet nép sze rû sí té sé vel. Di ák ja ik részt vet tek a kony ha kert
mû ve lé sé ben.

Az is ko la önképzôköre szom ba ton és ün nep nap okon hé ber elôadásokat ren -
de zett, nép sze rû ek vol tak a deszki lág báomeri ün nep sé gek, ame lyek re az
egész or szág ból jöt tek gye re kek és pe da gó gu sok, utób bi ak meg be szél ték a
de por tá lást átélô di á kok kü lön le ges ne ve lé si prob lé má it. Meg is mer ked tek a
Deszken ki épí tett ta nu lói ön kor mány zat mód sze re i vel és ered mé nye i vel is. A
fe let tes ha tó sá gok lá to ga tói is el is me ré sü ket fe jez ték ki a si ke rek lát tán.

A Tal mud egy ér tel mû en meg fo -
gal maz za az aláb bi mon da tok ban,
me lye ket reg ge len te szok tunk mon -
da ni:

„Te ad tad ne kem a lel ket tisz tán,
Te te rem tet ted azt, Te ala kí tot tad
azt és le hel ted be lém. Te ôrzöd azt
ben nem és a ren delt idôben Te ve -
szed el tôlem, hogy az idôk vé gén
vis  sza tér jen be lém” – mon dot ta
Oláh Já nos Deb re cen és ha tá ron tú -
li test vér hit köz sé gei A re mény él...
cí mû V. Nem zet kö zi Ta nács ko zá -
sán (Deb re cen, 2003. má jus
23–25.).

A nyolc va nas évek vé gén meg ál -
mo dott és a ki lenc ve nes évek ele jén
meg va ló sí tott új Pedagógium a
Rabbiképzô ré gi-új in téz mé nye
volt. Az új já te rem tés esz mé nye ve -
zet te a Bér ko csis ut cai klas  szi kus,
im már szim bó lum má lett épü let be,
a 20. szá za di tör té ne lem ál dott, de
vi har vert fa lai kö zé. Hos  szú év ti ze -
dek után új já szü le tett a ma gyar or -
szá gi zsi dó ta nár kép zés!

A judaisztikai ta nul má nyo kat ak -
kor elkezdô hall ga tók már ko ráb -
ban bi zo nyí tot ták, hogy a szor ga -
lom és a hi va tás tu dat sze mé lyi sé -
gük jellemzôi. E két fo ga lom öt vö -
ze te in dí tot ta el ôket a pe da gó gu si
pá lyán.

Az elsô „nagy” ge ne rá ció vég -
zett jei a ma gyar or szá gi zsi dó pe da -
gó gi ai és tu do má nyos élet jelentôs
sze mé lyi sé ge i vé vál tak. E nem ze -
dék megtestesítôje és pél da ér té kû
rep re zen tán sa volt Prof. Dr. Oláh
Já nos is. Az eg zakt tu do má nyok
egy spe ci fi kus területérôl ke rült a
hu mán stú di u mok, a judaisztika va -
rázs la tos vi lá gá ba. A ke re sés, a
meg is me rés és a zsi dó ság irán ti el -
kö te le zett ség ins pi rál ta, hogy fel -
tár ja ôsi múl tunk ezer nyi ár nya la -
tát, ma gát a színkavalkádot. Te het -
sé ge, érett egyé ni sé ge ma gá ra von -
ta a fi gyel met, és dip lo má já nak
kéz hez vé te le óta a Lauder-iskola
egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gé vé
vált.

Az el múlt mint egy két és fél év ti -
zed ben már az OR-ZSE-n is ta ní -
tott. Kö vet ke ze tes ség gel, az „ügy”
irán ti alá zat tal ok ta tott és kér te szá -
mon a di á ko kat. Tud ta, hogy fel -

„Test vé rek, álom az élet...”
Prof. Dr. Oláh Já nos em lé ké re

ada ta van, s bi zo dal ma, hogy ta nít -
vá nyai mél tó mó don kép vi se lik vi -
lág lá tá sát, szel le mi el kö te le zett sé -
gét.

Oláh Já nos tu dós em ber volt.
Ana li zá ló ké pes sé ge ön ma gá ért be -

szél, összegzô kész sé ge le nyû göz
mind an  nyi un kat. A for má lis és az
in for má lis ok ta tás, a ka ted ra és az
elôadói pul pi tus, a kutatás-oktatás-
publikálás fo lya ma ta egy aránt fon -
tos volt szá má ra.

Gyak ran idéz te Slomo Ibn
Gvirol, a 11. szá za di költô mon da -
ta it:

„A Vi lág Urát, aki ural ko dott,
mielôtt bár mi létezôt meg te rem tett
vol na, már ak kor Ural ko dó nak hív -
ták, mi kor ked ve sze rint lét re jött
min den. S mi kor minden nek vé ge
lesz, ak kor is egye dül ural ko dik
majd a Fé lel me tes. Ô volt, Ô van és
Ô lesz tel jes dí szé ben, Ô az egyet -
len, és nincs más hoz zá ha son lít ha -
tó vagy tár sít ha tó. Kez det és vég
nél kül Övé a ha ta lom és a tiszt ség.
Ô az én Is te nem, él az én Meg vál -
tóm, ments vá ram a baj ide jén. (...)
Al vás kor és éb re dés kor ke zé be te -
szem le lel ke met, s lel kem mel együtt
tes te met. Ve lem van az Örök ké va ló,
nem fé lek.”

Prof. Dr. Oláh Já nos, az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem (OR-
ZSE) Judaisztika Tan szék ének tan-

székvezetô egye te mi ta ná ra, a
Judaisztika alap szak (BA) szak-
felelôse, a Ma gyar Zsi dó Tu do má -
nyok könyv so ro zat szerkesztôje, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
és a Pé csi Tu do mány egye tem
elôadója volt.

Az 1995/96-os tanévtôl az Or szá -
gos Rabbiképzô In té zet, majd az
Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó
Egye tem különbözô alap- és mes -
ter szak ja in, va la mint az egye tem
Zsi dó Val lás tu do má nyi Dok to ri Is -
ko lá já ban ta ní tott, 2012–2018 kö -
zött az OR-ZSE rektorhelyettese
volt.

2010–2018 kö zött tag ja volt a
Ma gyar Felsôoktatási Akkreditá-
ciós Bi zott ság (MAB) Hit tu do má -
nyi Bi zott sá gá nak, to váb bá tag ja
volt a Ma gyar Hebraisztikai Tár sa -
ság nak és a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Köz tes tü le té nek.

A Ko má rom-Esz ter gom me gyei
Ma gyar–Iz ra e li Ba rá ti Tár sa ság
tisz te let be li el nö ke volt.

Ven dég ok ta tó ként több fôis-
kolán, egye te men tar tott elôadá-
sokat, ve ze tett sze mi ná ri u mo kat;
szé les kö rû pub li ká ci ós te vé keny -
sé get fej tett ki, fôként a zsi dó val -
lás tu do mány és a nép rajz te rü le tén.
10 önál ló köny vet írt, 29 köny vet és
idôszaki ki ad ványt szer kesz tett, 5
ki ad ványt lek to rált, 155 rö vi debb-
hos  szabb dol go za ta, ér te ke zé se,
írá sa je lent meg különbözô év köny -
vek ben, ta nul mány kö te tek ben, pe -
ri o di kák ban, fo lyó irat ok ban, új sá -
gok ban.

Hit éle ti mun kás sá ga szer ve sen il -
lesz ke dett szel le mi oe uv re-jé be. Is -
ten tisz te le te ket ve ze tett le vi dé ki
vá ro sok ban a nagy ün ne pe ken, pél -
dá ul Nyír egy há zán, Gyôrben, Pé -
csett, Szom bat he lyen. Hit szó no ki
ké pes sé ge i re fel fi gyel tek az OR-
ZSE, a Nagy Fu va ros, a Pá va, a
Csáky ut cai zsi na gó ga hí vei is.

A He ge dûs Gyu la ut cai zsi na gó -
gá ban 2013. de cem ber 13-án,
Vájchi szom bat ján el mon dott
beszédébôl idé zek:

„Lát szik, hogy az óko ri zsi dó ság
a ha lált nem tra gé di a ként, ha nem
az élet ve le já ró ja ként él te meg...

Az élet mel lett ott van a ha lál,
A bol dog ság nál a le han go lás.
A fény nél ár nyék, két ség és re -

mény – ír ja Ma dách Im re.
Avagy aho gyan nagy apá ink, déd -

apá ink ide jé ben mond ták, éne kel ték
egy jid dis nép dal ban:

Brider, di velt iz nor vi a hulem,
der mencs iz cu starbn gebojrn...
Test vé rek, álom az élet, csu pán ha -
lál ra szü le tik az em ber...” (Lásd:
Oláh Já nos, An gya lok, dé mo nok,
amu let tek, ada lé kok, homíliák, Bu -
da pest, 2020, p 547.)

Dr. Len gyel Gá bor Né met or szág -
ban élô rab bi kol lé gánk so ra it idé -
zem:

„Scheiber pro fes  szor (akit mint
gye rek na gyon jól is mer tem) mond -
ta egy szer egy gyász be széd ében:
»Alakja az életbôl át vo nul a ma -
gyar zsi dó ság és tu do mány
történetébe.« Ez Já nos ra is vo nat -
ko zik.”

Drá ga Kol lé gánk, sze re tett ba rá -
tunk most a leg hí re sebb ma gyar
neo lóg rab bik egyi ke, Handler
Márk és a vi lág hí rû, zse ni á lis
Farkasházy Fischer Mór sír já hoz
kö zel nyug szik a ta tai zsi dó
temetôben.

Ked ves egyé ni sé gét, pá rat lan pe -
da gó gi ai kész sé gét, meg nyug ta tó
mo so lyát, lenyûgözô szor gal mát és
kre a ti vi tá sát, a Zsi dó Egye te mért
vég zett fel be csül he tet len ér de me it
lel künk ben ke gye let tel megôrizzük.

Jöhi zichraj boruch.
Fa kad jon ál dás emlékébôl!

Schöner Alfréd 

A ko ro na ví rus és a zsi dók
Né met or szág ban megdöbbentôen so kan hisz nek a kü lön fé le konteóknak a

ko ro na ví rus kap csán – ol vas ha tó a Nép sza va írá sá ban. A „Tit kos ha tal mak,
ufók, eset leg a zsi dók – ka va rog nak a ví rus kö rül az ös  sze es kü vés-el mé le tek”
cí mû cikk azt ír ja, hogy a Konrad Adenauer Ala pít vány ál tal ké szí tett fel mé -
rés sze rint a né me tek har ma da hisz va la mely ös  sze es kü vés-el mé let nek a jár -
vány kap csán. 

A meg kér de zet tek 11 szá za lé ka meg van gyôzôdve, 19 szá za lék pe dig va -
ló szí nû sí ti, hogy a ví rus ,, egyes ha tal mak” tit kos ár mány ko dá sá nak ered mé -
nye. Ab ban azon ban nincs egyet ér tés a kü lön fé le te ó ri á kat hirdetôk kö zött,
hogy va ló já ban mi lyen tit kos ha tal mak ról be szél he tünk. A meg kér de zet tek
13 szá za lé ka nem konk rét or szá go kat vél fel fe dez ni a hát tér ben, ha nem gaz -
da sá gi vál lal ko zá so kat, ban ko kat, a pénz vi lág fon tos szereplôit. 12 szá za lék
vi szont tit kos szol gá la to kat vá dol a ví rus lét re ho zá sá val, így az ame ri kai
CIA-t, az iz ra e li Moszadot, vagy a Moszk vá ban már rég FSZB-re át ne ve zett
KGB-t. 

Az ös  sze es kü vés-el mé le tek egyes hirdetôitôl az an ti sze mi tiz mus sem áll tá -
vol, de rül ki a ku ta tás ból. A meg kér de zet tek 11 szá za lé ka ugyan is úgy vé li:
olyan tehetôs sze mé lyek vagy csa lá dok fej lesz tet ték ki az új ko ro na ví rust,
mint a Ro cke fel le rek, il let ve a zsi dó Roth schild fa mí lia.

Gyászol az Egyetem
A lombsátrak ünnepe a hagyományos fölfogás szerint zemán szimcháté-

nu, örvendezésünk ideje. Hogy idén ennek az örömnek sajgó híja lett, nem
csupán a világjárvány nyomán föllépô, közösségkerülô magány következmé-
nye. Az OR-ZSE polgárait az ünnep elôtti nap érte Oláh János egyetemi tanár
halálának híre.

Egy éve tudtuk már, milyen kórral kell küzdenie. Amíg nem kényszerül-
tek az istentiszteletek a virtuális tér csíramentességébe, addig a tanzsinagógá-
ban, késôbb pedig a zoomolódó máárivok idején esdekeltünk is a fölgyógyu-
lásáért. Rémületünkre a remény imaleplét terítettük. Édesanyja fiaként említ-
ve kértünk rá teljes gyógyulást, ahogy a vonatkozó liturgiai hagyomány a
116. zsoltár 16. versébôl kiolvassa: szorultságukban az anya érdemei könyö-
rögnek a fiakért. Oláh János tradicionális alkat volt ugyanis. Életben tartotta
a hagyományt, ahogy a hagyomány is éltette ôt. Átjárta minden porcikáját.
Nem hivalkodóan öles léptekkel, hanem lábujjhegyen. Ez illett a szerénysé-
géhez. A halállal vívott heroikus harcból sem csinált nagy ügyet. Nem enged-
te, hogy betegsége a testén túl is áttéteket képezzen. Ha csökkentette is a vál-
lalt órák számát, ha le is tette a tanszékvezetés és a szakfelelôsi munka admi-
nisztratív terhét, lankadatlanul dolgozott tovább. Új intézménytörténeti tan-
egység szükségességére mutatott rá, új kurzus tematikáját dolgozta ki.
Egyenességébôl sem adott föl semmit. A halál árnyékában is vállalta a máso-
kétól adott esetben merôben eltérô szakmai véleményét, várta az ellenvetése-
ket, az érvek csattogó ütközését. A bírálat, a kritika szellemiségét testesítette
meg. Bírált, és azt is elvárta, hogy ôt magát is bírálják. Ha kiemelhetô szelle-
miségébôl mozzanat, akkor ez mindenképpen. A kritikus kérdések fölvetésé-
nek elszántsága, tehát az, hogy tudott, hajlandó volt, pestiesen mondva, képes
volt korszakos kompromisszumokon is átlépni, ha krízist érzékelt, magasabb
szinten teremtendô harmóniát a Rabbiképzô alapító nemzedékének és a jelen-
kornak alapjaiban megváltozott ismeretszerzô és vitakultúrája között.

Kutatója, sôt ôrizôje volt a Bacher-, Blau- és Guttmann-kori intézmény
kritikai szemléletének, hû és tehetséges tanítványa a Schweitzer József-i kor-
szaknak, szemtanúja, majd az utolsó tíz esztendôben teherviselôje az egyete-
mi átalakulásnak, a Schöner Alfréd nevével fémjelezhetô húsz esztendônek.
Kohlbach Bertalan, Heller Bernát és Scheiber Sándor nyomdokaiba lépve, a
zsidó néprajzot emelte leginkább tudományos érdeklôdésének homlokterébe.
E diszciplína képviselôjeként a scheiberi örökség gondozójává is vált. Talán
ebbôl is fakadt, hogy az alapító atyák zsarátnoka izzott a szíve fölött, zakója
zsebének mélyén. Ugyanakkor korának levegôjét szívta, a szíve fölött óvott
parazsat is azzal táplálta. Legelôbb is a primertudás hiányával volt tisztában.
Épp ezért nemcsak egyetemi tanár volt, hanem megmaradt tanítónak is.
Kétkötetes, Judaisztika címû mûve a hagyományhû neológ hitélet eltéphetet-
len vezérfonala. Tudta, hogy ezen a területen küldetése van. Nagyon fontos
kutatói tevékenységét talán épp ezért múlta fölül az az ismeretterjesztô taná-
ri, oktatói munka, mely a tudományos fáradozás gyümölcsét a tanítványok
dolgozataiban, életútjában látta igazán beérni. Mentori magatartásáról meg-
emlékezni tanítványai feladata lesz. Nemcsak judaisták és zsidó kultúrtörté-
nészek, hanem honi és külföldre szakadt rabbik is vannak köztük.

Mi, egyetemi polgárok, a hirtelen ránk zuhant gyászév elején annyit tehe-
tünk csak, hogy engedjük fölszakadni a személyes fájdalom gyötrôen benn-
rekedt sóhaját: Cár lánu meód.

Az Egyetem vezetôsége

(Folytatás a 8. oldalon)
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Be til ta nák
a kó ser hús 
ex port ját
Len gyel -

or szág ban
Len gyel or szág kor mány zó párt -

ja egy olyan tör vény ja vas la tot visz
a par la ment elé, amely sze rint ki -
zá ró lag az or szág ban élôk szá má ra
lesz en ge dé lye zett a kó ser és a
halal vá gás.

A len gyel Jog és Igaz sá gos ság párt
(PiS) egy ál lat jó lé ti tör vény ja vas la -
tot ter vez be nyúj ta ni a par la ment elé.
Eb ben töb bek kö zött ar ról van szó,
hogy a jövôben nem en ge dé lyez nék
az ál la tok kó ser és halal vá gá sát ex -
port ra.

2013-ban egy szer már be til tot ták
az olyan vá gást, ami ben elôzôleg
nem ká bít ják el az ál la to kat. Egy év -
vel késôbb azon ban az Al kot mány bí -
ró ság el ka szál ta a tör vényt ar ra hi -
vat koz va, hogy ez sér ti a len gyel or -
szá gi val lá si ki sebb sé gek jo ga it,
ezért al kot mány el le nes.

A mos ta ni ja vas lat ban ezért csak a
kó ser és halal ri tu á lék sze rint le vá -
gott ál la tok ex port ját til ta nák meg. A
he lyi zsi dók és muszlimok szá má ra a
to váb bi ak ban is en ge dé lye zett ma -
rad na a ká bí tás nél kü li vá gás.

Ez azon ban sú lyos csa pást je len te -
ne az egész ipar ág ra. Len gyel or szág
ugyan is a kó ser és halal hús ko moly
ex por tá ló já nak szá mít. 2017-ben
pél dá ul 50 ezer ton nát vit tek ki az or -
szág ból, a leg töb bet Iz ra el be (11.700
ton na) és Tö rök or szág ba (16.100
ton na). Ki bic

Chur chill ked venc kém je 
egy len gyel zsi dó nô volt

A Dá vid Sán dor – Dobor Dezsô szerzôpáros egy éve
lá tott ne ki, hogy Ke le ti Ág nes tisz te le té re meg ír ja a
bajnoknô ed di gi kö zel száz évé nek tör té ne tét. A no -
vem ber ben megjelenô kö te tet – amely ben egy ko ri
sport tár sak nyi lat koz nak a vi lág nyol ca dik cso dá já -
nak ne ve zett tor nász ról – a Do hány Ut cai Zsi na gó ga
Ala pít vány is tá mo gat ta.

Ke le ti Ág nes öt szö rös olim pi ai gyôztes tornásznô a vi -
lág je len le gi legidôsebb olim pi ai baj no ka. Min den ki ál tal
re mél ve, a bajnoknô száz nap múl va ün nep li szá za dik
szü le tés nap ját: 1921. ja nu ár 9-én szü le tett Bu da pes ten. A
ko ro na ví rus mi att a szo kott nál ter mé sze te sen óva to sab -
ban él, ô ma ga és kör nye ze te is ügyel az óv in téz ke dé sek -
re. A rend sze res szo bai moz gás tól azon ban nem té rít he ti
el sem mi. En nek és a he lye sen meg vá lasz tott ét rend nek
köszönhetôen to vább ra is fitt és jó ke dé lyû. Ne he zen vi -
se li, hogy a koc ká za tok ra va ló te kin tet tel nem hó dol hat
min den ko ri ked venc szó ra ko zá sá nak, az uta zás nak. Így a
ta valy ôszi bar ce lo nai és a ka rá cso nyi bé csi ki rán du lá sa
óta már nem is lé pett át a ha tá ron. Szá má ra is ma radt a
bel föld, a ví rus elsô hul lá mát a Mát rá ban vé szel te át,
most ôsszel pe dig – amíg az idôjárás meg en ged te – Ba -
la ton fü re den idôzött so kat, a sé tány kö zön sé gé nek nagy
örö mé re.

A Du nán is fel tûnt egy mo tor csó nak tú ra ven dé ge ként,
ami olyan jól si ke rült, hogy az ott ké szült kép ke rült fel
az éle tét be mu ta tó mû cím lap já ra, mert hogy ba rá tai, ra -
jon gói és sport tár sai rö vi de sen meg is mer he tik tel jes élet -
tör té net ét, szem lé le tét és gon do la ta it a vi lág ról. A könyv
cí me: KE LE TI 100 – ,,Mert sze re tek él ni...” Ke le ti Ág -
nes nyá ron az ide je egy ré szét fény ké pei vá lo ga tá sá val
töl töt te, mert ez zel is sze ret te vol na se gí te ni a ró la ôsz vé -
gén megjelenô kö tet si ke rét.

A Dá vid Sán dor – Dobor Dezsô szerzôpáros egy éve
lá tott ne ki, hogy meg ír ja a bajnoknô ed di gi kö zel száz
évé nek tör té ne tét. A Do hány Ut cai Zsi na gó ga Ala pít -
vány ál tal is büsz kén tá mo ga tott könyv ben har minc hat
egy ko ri sport társ nyi lat ko zik a vi lág nyol ca dik cso dá ja -
ként is aposzt ro fált tor nász ról. Nyi lat koz nak itt hon ról és
külföldrôl (Auszt rá lia, USA, Iz ra el), tor ná szok mel lett a
ma gyar olim pi ai csa pa tok még élô tag jai is, töb bek közt
olim pi ai baj no kok és ér me sek, olim pi ko nok: Korondi,

Ma gyar or szág
kö zel -ke le ti sze rep vál la lá sá ról
Sztáray Pé ter biz ton ság po li ti ká ért felelôs ál lam tit kár vir tu á lis meg be -

szé lé sen vett részt ame ri kai és nem zet kö zi zsi dó szer ve ze tek vezetôivel. A
ren dez vény re ha gyo má nyo san a szep tem be ri ENSZ Köz gyû lés ma gas
szin tû he té nek mar gó ján ke rül sor New York ban. A be szél ge tést az idei
év ben a pandémiás hely zet mi att online for má ban tar tot ták meg.

A meg be szé lé sen részt vevô szer ve ze tek: World Jewish Congress (WJC),
American Jewish Committee (AJC), Conference of Presidents of Ma jor
American Jewish Organizations, Anti-Defamation League (ADL), World
Jewish Restitution Organization (WJRO), B’nai B’rith International, National
Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSEJ). Az egyez te tés elsôsorban az
ak tu á lis nem zet kö zi kér dé se ket – kö zel -ke le ti ren de zés, Áb ra hám-egyez -
mény, Iz ra el hely ze te –, va la mint a ma gyar or szá gi zsi dó ság gal kap cso la tos
té má kat érin tet te.

A szer ve ze tek mind egyi ke mél tat ta és meg kö szön te Ma gyar or szág kö vet -
ke ze tes sze rep vál la lá sát a kö zel -ke le ti ren de zés kap csán. Elismerôen szól tak
a ha zánk kép vi sel te ki egyen sú lyo zott, a ren de zést elôsegítô ál lás pont ról a
nem zet kö zi fó ru mo kon (EU, ENSZ), to váb bá a zsinagógafelújítások kor -
mány za ti tá mo ga tá sá ról – kü lön ki emel ve a Rumbach Se bes tyén ut cai temp -
lom re konst ruk ci ó ját – és a ma gyar or szá gi zsi dó ság val lá si és kul tu rá lis sza -
bad sá gá ról.

Az ál lam tit kár megerôsítette, hogy Ma gyar or szág Kor má nya a jövôben is
kö vet ke ze te sen ki áll mind a kö zel -ke le ti ren de zést elôsegítô, mind a ma gyar -
or szá gi zsi dó kö zös sé ge ket tá mo ga tó lé pé sek mel lett. Hang sú lyoz ta, hogy Iz -
ra el szá mít hat ha zánk ki egyen sú lyo zott ál lás pont já ra, mely a jövôben sem tá -
mo gat ja a zsi dó ál la mot elítélô nyi lat ko za to kat sem az EU-ban, sem az
ENSZ-ben. Fo lya ma tos a kor mány za ti pár be széd a ma gyar or szá gi zsi dó kö -
zös sé gek kel, ame lyek a saj ná la tos nyu gat-eu ró pai in ci den sek kel el len tét ben
biz ton ság ban és bé ké ben él he tik meg iden ti tá su kat a min den nap ok ban. A fe -
lek egyet ér tet tek a pár be széd foly ta tá sá nak szük sé ges sé gé ben.

KKM

Sophia Loren holokauszt-
túlélôként tér vis  sza a képernyôre
Az Os car-dí jas színésznô 86 éve sen az Elôttem az élet cí mû Netflix-

drámával tér vis  sza 11 év nyi szü net után.
Sophia Loren a holokauszttúlélô Rosa ma mát ala kít ja, aki szár nyai alá ve -

szi a 12 éves ut ca gye re ket, Momót, ír ja az MTI. Az idôs, ma gá nyos as  szony
és a gye rek kö zött szo ros ér zel mi kap cso lat ala kul ki, meg vé dik egy mást, szo -
kat lan csa lá dot al kot nak a ten ger par ti olasz vá ros ban, ahol él nek.

A pro duk ci ót
fia, Edoardo
Pon ti ren dez te.
A té vé drá ma
for ga tó könyv ét
Ugo Chiti és
Pon ti ír ta Émile
Ajar (Romain
Gary) azo nos cí -
mû regényébôl.

Pon ti ren de zé -
se a re gény má -
so dik fel dol go -
zá sa, az 1977-
ben be mu ta tott
mo zi fôszerepét
Simone Signoret
ját szot ta. Az
Elôttem az élet
ok tó be ri ró mai pre mi er je után no vem ber ben ke rül be a Netflix kí ná la tá ba. A
deadline.com ho lly woo di hír por tál ér te sü lé se sze rint a streamingóriás az idei
díj sze zon ban kam pányt is szer vez a film nek.

A színésznô el mond ta, hogy nagy öröm mel ját szot ta el a fôszerepet, mi vel
a ka rak ter az édes any já ra em lé kez tet te. Loren ko ráb ban már két szer for ga tott
fi á val, leg utóbb 2002-ben A nôi lé lek fáj dal mai cí mû al ko tá sá ban sze re pelt.

A 46 éves Edoardo Pon ti Sophia Loren má so dik gyer me ke a Carlo Pon ti
filmrendezôvel kö tött há zas sá gá ból. A színésznô 1966-tól több mint negy -
ven éven át élt a rendezôvel, egé szen Pon ti 2007-ben be kö vet ke zett ha lá lá -
ig.

Az Elôttem az élet cí mû film ben Loren egé szen új ol da lá ról mu tat ko zik be
színésznôként – ígér te Edoardo Pon ti a deadline-nak nyi lat koz va. Mint mond -
ta: Sophia Lorent so ha sem lát hat ták ilyen szel le mi bé nult sá got áb rá zo ló sze -
rep ben.

Loren elsô Os car-dí ját 1961-ben az Egy as  szony meg a lá nya cí mû fil mért
kap ta, 1991-ben pe dig Oscar-életmûdíjjal ju tal maz ta kiemelkedô szí né szi pá -
lya fu tá sát az ame ri kai film aka dé mia. Loren 2010-ben for ga tott utol já ra, ami -
kor a Tük re im cí mû olasz té vé drá má ban sze re pelt. Elôtte Rob Marshall Ki -
lenc cí mû film jé ben ját szot ta a Daniel Day Lewis ala kí tot ta filmrendezô any -
ját.

Ted Sarandos, a Netflix tartalom-elôállítási igaz ga tó ja a vál la lat feb ru á ri
köz le mé nyé ben a vi lág egyik leg na gyobb színésznôjének ne vez te Lorent, és
hang sú lyoz ta, hogy az Elôttem az élet olyan tör té ne tet me sél el, amely – akár -
csak Sophia Loren – nem csak Olasz or szág ban, de az egész vi lá gon ma gá val
ra gad ja majd a kö zön sé get.

Sophia Loren és a Momót ala kí tó Ibrahima Gueye az
Elôttem az élet cí mû film ben

Ke le ti 100 – em lék könyv a
tornászbajnoknô tisz te le té re

Bodó, Be ne dek Gá bor, Gyen ge, Dömölky, Ducza,
Makray, Müller Ka ti.

Meg szó lal tat ták az az óta saj nos el hunyt Kö te les Er zsé -
be tet, Tass Ol gát, Kár pá ti Györ gyöt, akik – ak kor per sze
sen ki sem gon dol hat ta – éle tük utol só in ter jú it ad ták épp
a könyv szá má ra. Ér de kes ség, hogy egy ko ri tor nász ként
Vizi E. Szil vesz ter ne ve is sze re pel a nyi lat ko zók közt.
A bol tok ba no vem ber ben kerülô kö te tet több mint 100
fe ke te-fe hér fény kép és 30 ol dal nyi szí nes fo tó te szi tel -
jes sé.

Christine Granville a brit Kü -
lön le ges Ak ci ók Szer ve ze té nek
elsô nôi kü lön le ges ügy nö ke volt.
Fel ada tai kö zé tar to zott a kém ke -
dés, az el len ség ka to nai ak ci ó i nak
meg aka dá lyo zá sa, és különbözô
fel de rí té si mun kák a ná cik ál tal el -
fog lalt Eu ró pá ban. A kémnô most
posz tu musz el is me rést ka pott.

Nagy-Bri tan nia leg jobb kém je egy
len gyel zsi dó nô, Krystyna
Skarbek volt, aki késôbb
Christine Granville né ven
dol go zott a bri tek nek.

Granville azért lett
Chur chill ked venc kém je,
mert elképesztôen hôsies
mun kát vég zett el len sé ges
te rü le ten a há bo rú alatt. A
kémnô azon ban hi á ba él te
túl a há bo rút, 1952-ben
egy orv lö vész agyonlôtte.
Most posz tu musz el is me -
rést ka pott a há bo rú alat ti
te vé keny sé gé ért, amely -
nek so rán töb bek kö zött
szá mos tit kos ügy nö köt
men tett ki a ha lál tor ká -
ból.

Granville volt a brit Kü -
lön le ges Ak ci ók Szer ve ze -
té nek elsô nôi kü lön le ges
ügy nö ke. Fel ada tai kö zé
tar to zott a kém ke dés, az
el len ség ka to nai ak ci ó i nak
meg aka dá lyo zá sa, és
különbözô fel de rí té si mun -
kák a ná cik ál tal el fog lalt Eu ró pá -
ban.

1939-ben je lent ke zett szol gá lat ra,
ami kor a né me tek le ro han ták szülô-
hazáját, Len gyel or szá got, és ô lett
egy ben az or szág leg hos  szab ban
szol gá la tot teljesítô ügy nö ke is.

A kap cso lat tar tó ja „tûzrôl pat tant
len gyel ha za fi nak, ki vá ló síelônek és
nagy kalandornônek” tar tot ta, aki
szá mos he lyen fel buk kant szer te a
kon ti nen sen, ál ta lá ban ál né ven.

Az egyik be ve té se so rán pél dá ul
sí lé cek kel lép te át a len gyel ha tárt 30
fo kos me leg ben, hogy át csem pész -
 szen egy olyan mik ro fil met, amely a
Szov jet unió le ro ha ná sá val kap cso la -
tos ná ci ter ve ket tar tal maz ta. Ezen kí -
vül még egy fran cia ügy nö köt is ki -
men tett a Ges ta po kar mai kö zül ezen
az úton.

Ér de mei kö zé tar to zott még pél dá -
ul az is, hogy az Al pok egyik stra té -

gi ai pont ján ál lo má so zó tel jes né met
helyôrség át ál lá sát biz to sí tot ta, és
szá mos fér fi kol lé gá ja éle tét men tet -
te meg. So kan úgy gon dol ják, hogy ô
ih let te Ian Fleming elsô re gé nyé nek
hôsét, Vesper Lyndet a Casino
Royale cí mû könyv ben.

Az AJEX ne vû há bo rús ar chí vum
egyik mun ka tár sa, Mar tin
Sugarman azt mond ta ró la:

„Granville zsi dó volt; édes any ja, aki
a Goldfeder len gyel ban kár csa lád ból
szár ma zott, egy el sze gé nye dett len -
gyel arisz tok ra tá hoz ment fe le sé gül.
Granville büsz ke volt a zsi dó sá gá -
ra.”

An na Eavis, a mos ta ni em lék táb -
lát ado má nyo zó Eng lish Heritage
ku rá to ra pe dig hoz zá tet te: a len gyel
zsi dó kémnô bát ran és fan tasz ti ku san
szol gál ta Nagy-Bri tan ni át a há bo rú
ide jén.

„Bí zunk ben ne, hogy ez az em lék -
táb la hoz zá já rul ah hoz, hogy még
több em ber is mer je meg a ne vét és
az ér de me it.”

Az em lék táb lát egy kis ün nep ség
ke re té ben avat ták fel Lon don
Kensington ne gye dé ben, ahol
Granville élt a há bo rú után. Ez a kör -
nyék a köz pont ja a vá ros len gyel kö -
zös sé gé nek.

Ki bic

Christine Granville, ali as Krystyna Skarbek
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Fe ke te szep tem ber és re kord szá mú
fertôzött Iz ra el ben

Is mét re kord szá mú, csak nem ki lenc ezer új fertôzöt-
tet re giszt rál tak Iz ra el ben – je len tet te a Jediót
Ahronót cí mû új ság hír por tál ja, a Ynet. A be te gek
elsôsorban az ultraortodox val lá so sok kö zül ke rül nek
ki, mi vel van nak olyan chászid ud va rok, ame lyek
nem ve szik fi gye lem be a kor mány egész ség ügyi óv in -
téz ke dé se it.

8919 új ko ro na ví rus-hor do zót vet tek nyil ván tar tás ba
Iz ra el ben. A ki lenc mil li ós la kos ság ból a jár vány ta va szi
meg je le né se óta mint egy negyedmillióan, 248.133-an
fertôzôdtek meg bi zo nyí tot tan a ko ro na ví rus sal. 

So kan fe ke te szep tem ber nek ne ve zik az el múlt hó na -
pot, ami kor 625-en hal tak be le a SARS-CoV-2-vírus
okoz ta be teg ség be, amely ben a jár vány feb ru á ri ki tö ré se
óta ös  sze sen 1571-en huny tak el az or szág ban. Je len leg
810 sú lyos, kö zü lük 206 lélegeztetôgépen lévô be te get
ápol nak a kór há zak ban, ahol ere de ti leg leg fel jebb 800
sú lyos Covid-19-es be teg megfelelô szín vo na lú el lá tá sát
tud ták vál lal ni egy idôben.

65.694 tesztbôl 13,6 szá za lék bi zo nyult po zi tív nak. Ez
a ma gas szá za lék azt jel zi, hogy a csak nem két he te tar tó
zár lat el le né re to vább ra is erôteljesen ter jed a jár vány. 

A be te gek elsôsorban az ultraortodox val lá so sok kö zül
ke rül nek ki, és a kór há zi el lá tást igénylô új ese te ket va ló -
szí nû leg a zsi dó új év zárt he lyen, zsi na gó gák ban meg tar -
tott val lá si tö meg ren dez vé nyei okoz ták. Van nak olyan
chászid ud va rok, és kö zü lük is ki emel ked nek a belzi
chászidok, ame lyek nem ve szik fi gye lem be a kor mány
egész ség ügyi óv in téz ke dé se it, és a jom kippuri ün ne pen
is egész nap zsú fol tan, masz kok nél kül, zárt he lye ken

imád koz tak, ami vár ha tó an érez te ti majd a ha tá sát a kór -
há zak ban.

A ko ro na ví rus-ka bi net ülé sén Ben já min Netanjahu
kormányfô az ed dig ezer mé te res lakóhelyelhagyási tá -
vol ság két száz mé ter re csök ken té sét kér te a tár-
cavezetôktôl, de Beni Ganc vé del mi mi nisz ter el uta sí tot -
ta ja vas la tát, mert – mint mond ta – ,,ne bo lon dít suk a la -
kos sá got”. Ez zel az ál lan dó an vál to zó sza bá lyok ra utalt,
amit a he lyi mé dia sze rint so kan nem tud nak kö vet ni, és
ezért nem is tart ják be.

A kor mány el le nes tün te té se ket is csak ezer mé te ren be -
lül és csak húszfôs cso por tok ban le het foly tat ni az új tör -
vény vég re haj tá si uta sí tá sa i nak ki adá sá tól. A ,,fekete-
zászlós” til ta ko zók már lét re hoz ták az or szág te rü le tén
ezer mé te res su ga rú kö rök ben mint egy 2500 cso port ból
ki ala kí tott tér ké pü ket. ,,A hét vé gén ed dig is me ret len
mér té kû tün te té sek fog ják meg ráz ni az or szá got” – ígér -
ték az or szág szer te szer ve zett ak ci ók ról. A hét kö ze pén
elôbb több száz, majd több ezer tüntetô jár ta Tel-Aviv ut -
cá it, akik az újabb kor lá to zá sok el le né re is foly tat ták til -
ta ko zá su kat, elsôsorban Ben já min Netanjahu mi nisz ter -
el nök tá vo zá sát kö ve tel ték.

Az ere de ti leg a sá to ros ün ne pek vé gé ig meg hir de tett
or szá gos zár la tot a ko ro na ví rus-ka bi net ok tó ber 14-ig
meg hos  szab bí tot ta, és be je len tet ték, hogy 500 sékeles
bír sá got fi zet, akit más sát rá ban ta lál nak az ün ne pen. A
sá to ros ün ne pek más évek ben ha gyo má nyo san a csa lá di
ven dég lá tás ün ne pét is je len tik, ami kor egy hé ten át meg -
lá to gat ják és meg ven dé ge lik egy mást a ker tek ben, te ra -
szo kon fel ál lí tott szukkákban az iz ra e li ek.

Nôátültetés ultraortodoxok mi att

Több tíz ezer iz ra e li pár nem 
há za sod hat ös  sze a jár vány mi att

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Több tíz ezer iz ra e li pár nem tud há zas sá got köt ni egy más sal a Covid-19 jár -

vány mi att, mi vel az iz ra e li fôrabbinátus irány el vei sze rint nem há za sod hat -
nak, és nem tud nak kül föld re sem utaz ni, hogy ott pol gá ri esküvôt tart sa nak.

Ezek nek az em be rek nek a ne héz sé ge i re ci vil ak ti vis ták hív ták fel a fi gyel -
met ko ráb ban, akik igye kez tek vál toz tat ni a hely ze ten, ám a ter ve i ket most a
jár vány ke resz tül húz ta. Az ak ti vis ták azt kö ve te lik, hogy az ál lam biz to sít sa
a lehetôséget a pol gá ri há zas ság kö tés re.

Iz ra el ben kö zel 400.000 olyan em ber él, aki nek „nincs val lá sa”. Leg több -
jük a volt Szov jet uni ó ból ván do rolt be a zsi dó ál lam ba, vagy az ô le szár ma -
zot ta ik, akik a zsi dó tör vé nyek sze rint nem tekinthetôk zsi dó nak.

Raj tuk kí vül több tíz ezer em ber a jog sza bá lyi kor lá to zá sok mi att nem tud
há zas sá got köt ni, vagy azért, mert me leg.

Iz ra el ben csak ak kor is me ri el az ál lam a há zas sá got, ha azt val lá si in téz mé -

re. Wolfson mind két ese tet követôen
pa naszt nyúj tott be a lé gi tár sa ság -
hoz, de egy szer sem ka pott vá laszt.
Ez után dön tött úgy, hogy be per li az
easyJetet.

Wolfson egy 2000. évi iz ra e li tör -
vény alap ján in dí tott pert, amely tilt -
ja a faj, val lás, nem ze ti ség, szár ma -
zá si or szág, nem, sze xu á lis irá nyult -
ság, po li ti kai né ze tek vagy sze mé -
lyes ál la pot alap ján történô meg kü -
lön böz te tést. A nô 66 ezer sékel (5,8
mil lió fo rint) kár té rí tést kö ve tel a lé -
gi tár sa ság tól.

A légiutas-kísérôk az elsô eset nél
ar ról tá jé koz tat ták a nôt, hogy a tár -
sa ság já ra ta in meg szo kott, hogy
meg ké rik a nôket, ül je nek át má sik
hely re, ha ép pen ultraortodox fér fi ak
mel lé szól a je gyük, idé zi a Haaretz a
ke re set szö ve gét. Az easyJet nem kí -
ván ta kom men tál ni a lap nak a tör tén -
te ket.

Az iz ra e li El Al lé gi tár sa ság já ra ta -
in egy 2017-es bí ró sá gi dön tés sze -
rint az ultraortodox fér fi uta sok ké ré -
sé re sem sza bad át ül tet ni más hely re
a ve lük szom szé dos ülés re ke rült
nôket. A bí rói dön tés nyo mán a val -
lá sos fér fi ak ugyan kér he tik az át he -
lye zé sü ket egy üre sen ál ló szék be,
vagy ôk ma guk meg kér he tik utas tár -
sa i kat, hogy cse rél je nek he lyet egy -
más sal, de a lé gi tár sa ság al kal ma zot -
tai nem kez de mé nyez he tik he lyet tük
a hely cse rét.

Ki bic
nyek szen te sí tik. Ám aki ket az iz ra e li fôrabbinátus „val lás nél kü li ek nek” te -
kint, azok nem kap ják meg a val lá si pe csé tet.

Iz ra el nagy részt le zár ta a ha tá ra it, ezért ezek a pá rok kül föld re sem tud nak
men ni, hogy ott kös se nek pol gá ri esküvôt. Ha az egyik fél nem zsi dó vagy
val lás nél kü li nek szá mít, ak kor fôként Cip ru son, Bul gá ri á ban, Cseh or szág ban
es küd tek egy más nak örök hû sé get.

Az ügy ben a kö zel múlt ban volt meg hall ga tás a kneszet egyik par la men ti bi -
zott sá gá ban. Az egyik ja vas lat sze rint ezek a pá rok az egyes or szá gok iz ra e li
nagy kö vet sé gén tud ná nak há zas sá got köt ni. A má sik sze rint át me ne ti leg ki
kel le ne ter jesz te ni azt a 2010-es tör vényt, amely meg en ged te, hogy két „val -
lás nél kü li” em ber há zas sá got kös sön Iz ra el ben pol gá ri ce re mó nia ke re té ben.
En nek ér tel mé ben azok az ál lam pol gár ok is ös  sze há za sod hat ná nak Iz ra el ben
pol gá ri esküvô ke re té ben, akik a rabbinátus vagy más val lá si in téz mény til tá -
sa mi att ezt ed dig nem te het ték meg.

Az iz ra e li kül ügy mi nisz té ri um képviselôje sze rint elképzelhetô, hogy meg
tud nak ál la pod ni a nagy kö vet sé gek kel, ezért tár gyal ni fog nak a kon zu lá tu sok -
kal errôl a kérdésrôl.

Az iz ra e li köz pon ti sta tisz ti kai hi va tal au gusz tu si ada tai sze rint egy re csök -
ken azok nak a szá ma, akik a rabbinátus jó vá ha gyá sá val kö tik ös  sze egy más -
sal az éle tü ket, és egy re töb ben vá laszt ják a különbözô ci vil szer ve ze tek ál tal
meg ren de zett nem ál la mi esküvôket.

„Ne vet sé ges, hogy Iz ra el az egyet len a fej lett vi lág or szá gai kö zül, ahol egy
zsi dó nem tud úgy há zas sá got köt ni, ahogy a ked ve tart ja”, mond ta a ta lál ko -
zó után Aron Leibowitz rab bi, az al ter na tív esküvôket rendezô Chuppot szer -
ve zet vezetôje.

Ki bic

Melanie Wolfsont a disz kont lé -
gi tár sa ság két különbözô já ra tán
is hely cse ré re kér ték ami att, mert
az ultraortodox fér fi uta sok nem
vol tak haj lan dók mel lé ül ni.

A Tel-Avivban élô 38 éves
Melanie Wolfsont elôször még ta -
valy ok tó ber ben egy Izraelbôl Lon -
don ba tar tó já ra ton kér ték meg ar ra,
hogy ül jön át egy má sik hely re, mi -
vel az ultraortodox zsi dó fér fi ak nem
ül het nek le ide gen nôk mel lé.

Wolfsonnak egy ingyenitalt aján -
lot tak fel an nak fe jé ben, hogy fel ad -

ja a he lyét, a nô ezt el fo gad ta, de el -
mon dá sa sze rint csak azért, mert
nem akar ta, hogy mi at ta kés se nek a
fel szál lás sal. „Ez volt az elsô al ka -
lom, hogy felnôttként hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ért azért, mert nô
va gyok” – mond ta Wolfson a
Haaretznek.

A má so dik al ka lom ra két hó nap pal
késôbb ke rült sor, szin tén az easyJet
egyik Izraelbôl in du ló já ra tán. Ek kor
Wolfson már nem egye zett be le a
cse ré be, és vé gül két má sik nô ült át
mel lé a két ultraortodox fér fi he lyé -

Misebérách Trumpért
Az or szá gos ko ro na zár -

lat mi att az elôírásoknak
megfelelôen idén mind -
össze húsz meg hí vott je -
len lét ében tar tot ták a Si -
ra tó fal nál az ilyen kor szo -
ká sos Bir kát Kohanim is -
ten tisz te le tet. A rend sze -
rint több ezer imád ko zó
rész vé te lé vel zaj ló kohén
ál dás Je ru zsá lem óvá ro sá -
ban két szer hang zik el
egy év ben, peszách és
szukkot ün ne pé nek har -
ma dik nap ján.

Do nald Trump ame ri -
kai el nök fel épü lé sé ért a
pa pi ál dás után imát mon -
dott a két fôrabbi, va la -
mint David Friedman
ame ri kai nagy kö vet és
Mose Leon, Je ru zsá lem
pol gár mes te re.

Az imát felvezetô Smuel Rabinovitch (a Si ra tó fal fôrabbija) hang sú lyoz -
ta, hogy a misebérách – az is te ni ál dás – a ko ro na ví rus sal di ag nosz ti zált Do -
nald Trump és a first la dy, Melania Trump fel épü lé sé re vo nat ko zik.

„Aki meg ál dot ta ôseinket, Áb ra há mot, Izsá kot és Já ko bot, Mó zest, Áront, Dá -
vi dot és Sa la mont, imád sá ga ink ré vén gyó gyít sa meg Do nald Johnt, Fred fi át.”

„Ál dott le gyen a Szent, akit ir ga lom önt el, hogy fel épít se, meg gyó gyít sa,
hogy megerôsítse tö ké le tes egész ség ben és hogy meg ele ve nít se és küld jön
ne ki gyors fel épü lést mind testben, mind lélekben.”

ujkelet.live
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A járvány miatt
Németország leállította az
orosz zsidók bevándorlását

A frankfurti zsinagóga
Fotó: Techet Péter/Azonnali

Az elmúlt 30 évben több tízezer,
az egykori Szovjetunió országaiból
származó zsidó ember kaphatott
állandó letelepedési engedélyt
Németországban. A koronavírus-
járvány idejére azonban fel-
függesztette Berlin ezt a gyakorla-
tot. Eközben viszont egy erdélyi
szász továbbra is kivándorolhat
Németországba. És mi a helyzet az
alijázással, azaz az Izraelbe való
kivándorlással?

Németország két csoportnak
biztosít folyamatos immigrációs
lehetôséget az országba. Már a
második világháború óta a más
országokban élô, de igazoltan
német nemzetiségûek bevándorol-

hatnak és egyszerûsített eljárás
keretében állampolgárságot kap-
hatnak – ennek keretében érkezett
például a romániai szászság nagy
része még a kommunizmus alatt,
de nagyon sok ilyen hátterû, az
egykori Szovjetunió területérôl
bevándorolt ember szerzett német
útlevelet, elvégre a Volga mentén
vagy Kazahsztánban jelentôs
számú német kisebbségek éltek.

Hogyan lett 29 ezer 
németországi zsidóból húsz
év alatt több mint százezer?

Másrészrôl 1990-ben Helmuth
Kohl német kancellár és Mihail
Gorbacsov szovjet pártfôtitkár meg-
egyezett abban, hogy az újraegyesült
Németország – a Baltikum kivéte-
lével – azonnali letelepedést biztosít
a Szovjetunióból (majd utódálla-
maiból) érkezô zsidók számára.

Az ötletet a németországi zsidó
hitközségek vetették fel, kettôs cél-
lal. Egyrészrôl a Szovjetunió
összeomlását sok helyen antiszemi-
tizmus kísérte, azaz úgy vélték:
Németország történelmi felelôsséget
vállalhat most egy üldözött zsidó
csoportért. Másrészrôl pedig maga
Helmut Kohl is abban bízott: a
második világháború után már csak
alig 15 ezres németországi zsidósá-
got újra fel lehetne erôsíteni. Ennek
értelmében a más országokból szár-
mazó, igazoltan német nemzeti-
ségûek (az úgynevezett Spätaussied-
lerek) mellé az egykori Szovjetunió
zsidósága lépett olyan csoportként,
amely Németországban azonnal
letelepedési engedélyt és könnyített
eljárás keretében német állampol-
gárságot kaphat.

A németországi zsidó hitközsé-
geket a döntés azért is háborította fel,
mert eközben a német nemzetiségû
kivándorlók számára nincs korlá-
tozás (az ô számuk is pár száz fô
csak évente). Amint arról a Jüdische
Allgemeine német zsidó hetilap
beszámolt: Josef Schuster, a
hitközségek elnöke felszólította
Berlint, hogy „korrigáljon”, azaz
tegye újra lehetôvé a zsidók beván-
dorlását.

Hasonló véleményt fogalmazott
meg Sergey Lagodinsky, a német
Zöldek európai parlamenti kép-
viselôje is, aki szintén a zsidó beván-
dorlás keretében érkezett Német-
országba 14 évesen a szüleivel 1993-
ban.

Izraelbe se lehet 
bevándorolni?

Németország mellett a világban
csak egyetlen egy olyan ország van
még, amely zsidó származás alapján
biztosít azonnali bevándorlást:
Izrael. Az izraeli állampolgársági
törvény értelmében a világról bárki,
aki igazolni tudja, hogy zsidó szár-
mazású (nem a vallási szabályok
szerint, tehát apai ági származás is
elegendô), az Izraelben letelepedhet,
állampolgárságot kaphat. Az
Izraelbe való kivándorlást hívják ali-
jázásnak.

Izrael nem állítja le az alijázást a
járvány idejére sem.

Ez azzal is összefügg, hogy jelen-
tôsen megugrott az Izraelbe beván-
dorolni szándékozó zsidók száma –
egyrészrôl többen biztonságosabb-
nak érzik Izraelt (csak az USA-ból
eddig hétszer többen alijáztak, mint
tavaly ilyenkor), másrészrôl sok
országban a járványt zsidóellenesség
is kíséri. Franciaországból idén
majdnem háromszor többen alijáz-
tak, ott bizonyosan az antiszemitiz-
mus is szerepet játszhat. Etiópiából
pedig a vírus miatti gazdasági válság
– és eleve a rossz egészségügy – elôl
érkeznek a zsidók.

Az izraeli bevándorlási minisztéri-
um jelentôs növekedést vár jövôre is:
míg évente átlagosan 30 ezren alijáz-
nak, a minisztérium szerint 2021-re
akár az 50 ezret is megközelítheti ez
a szám.

Azonban mindenkinek, aki most
alijázik, elôször kéthetes karanténba
kell vonulnia, miután megérkezik
Izraelbe.

Techet Péter/Azonnali

Ál ta lá ban a zsi dó temetôkben egy-
egy ki sebb-na gyobb már tír em lék mû
idé zi fel a vész kor szak ál do za ta i nak
ne ve it. Deb re cen ben több, pon to san
há rom van, de csak egy olyan, amit a
vi dé ki temetôkbôl szál lí tot tak
megôrzésre. Nád ud va ron a meg gyil -
kol tak ne ve it em lék fal ôrzi, ezt
kegyeletbôl né hány éven te új ra fes -
tik.

Deb re cen ben az elsôt dr. Vég há zi
Ist ván fôrabbi és Katz Ernô fôkántor
avat ta 1947-ben – ak kor, ami kor RIF
szap pant és a meg ron gált tó ra te ker -
cse ket is te met ték.

Édes apám volt az, aki szer -
vez te, részt is vett raj ta, meg -
kér ve ba rát ját, Gisser fo tó mû -
vészt, hogy ké szít sen fel vé te le -
ket az eseményrôl. Azo kat
édes apám ha lá lát megelôzôen
lát hat tam, s kincs ként ôriztem.

1958-ban úgy dön tött a kö -
zös ség, hogy mél tóbb, na gyobb
em lék mû vet ké szít tet. Ek kor
12 éves vol tam. Almássy
Miksáné tanítónô, a hit köz ség
kul tu rá lis min de ne se nagy
köny vek be gyûj töt te az el huny -
tak név so rát. A temetôben mi,
ak ko ri fi a ta lok áll tunk
díszôrséget az ava tá si ce re mó -
ni án, me lyen a megyébôl több
mint há ro mez ren vet tek részt.

A már tír em lék mû hó fe hér
táb lá ján ez állt: „So ha ne fe -
lejts! Ir tóz za tok, emi att égek, bor -
zad ja tok, ré mül je tek! A mun ka szol -
gá lat ban és a de por tá lás so rán el -
pusz tí tott hat ezer deb re ce ni test vé -
rünk örök em lé ké re!”

Az em lék mû két már vány tömb jét
szö ges drót ke rí tés fog ta ös  sze, vá ro -
sok ne vei is ol vas ha tók raj ta. Fent, az
oszlopfôn, am fo rá ra emlékeztetô
bronzedénybôl láng szállt az ég fe lé...

A szer tar tás az Apa fán meg gyil -
kolt mun ka szol gá la tos ok em lék he -
lyé nél kezdôdött, majd az új me men -
tó elôtt foly ta tó dott, mely nek ter-
vezôje dr. Sa jó Ist ván fômérnök volt,
a kivitelezô Friedlander Jó zsef irá -
nyí tá sá val a Kô és Mûkô KTSz. 

Több fe le ke zet kép vi sel tet te ma -
gát. Né hány név: Olt Kár oly, az Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal ak ko ri el -
nö ke, a szór vány ból Grünstein Mór
(Nyír bá tor), dr. Já no si Zol tán,
Hirsch Ernô, Liszauer Ig nác, Fischer
Jenô (Nyír egy há za), Grünbaum
Jenô, Nuszbaum Zol tán (Kar cag),
Kohn Sa mu (Mándok), Keszner Ig -
nác, Sza bol csi Gyu la, Ve nyi ge An -
dor (Kisvárda), Spi e gel Ár min (Kun -
he gyes), Schwarcz Sá mu el (Haj dú -
szo bosz ló), Goldmann Jenô (Haj dú -
bö ször mény), Back Mór, Acker-
mann Sán dor, Grünbaum Mik lós
(Má té szal ka), Friedmann Sán dor
(Fe hér gyar mat), Horovitz Jó zsef
(Hajdúhadház), An gyal Zol tán
(Tiszalök), Frenkel Im re (Hajdúdo-

Emlékeim a régmúltból

Egy sze ri tá mo ga tást igé nyel het -
nek szo ci á li san rá szo ru ló be te gek
a következôkhöz:

– át la gos nál drá gább gyógy sze -
rek be szer zé se. A felsô ös  szeg ha tár
nincs meg ha tá roz va, de az ed di gi
gya kor lat ban 50.000 Ft volt a leg -
na gyobb gyógy szer tá mo ga tá sunk.

– ma gán jel le gû MRI-vizsgálat

el vé gez te té se rossz in du la tú da ga -
nat ki de rí té sé hez, ha az ál la mi
egész ség ügy csak túl késôi idôpon-
tra tud ja vál lal ni azt.

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.

Gyógy szer- és MRI-támogatás

A várt eredmény – azaz a német-
országi zsidó hitközségek megerô-
södése – megtörtént: miközben
1990-ben nem érte el a 30 ezret a
németországi zsidóság létszáma,
2019-ben majdnem százezer zsidó
vallású ember élt az országban.

A németországi zsidó jelenlét
növekedése gyakorlatilag majdnem
a posztszovjet bevándorlással függ
össze, ami persze azt is ered-
ményezte, hogy mára a németországi
zsidóság többsége orosz nyelvû, szá-
mos helyi hitközségben, amelyet a
bevándoroltak hoztak (újból) létre, a
mai napig majdnem kizárólagos az
orosz nyelv. Noha a németországi
zsidó közéletet ma is „helyi” német

zsidók vezetik – jelenleg Josef
Schuster személyében egy tôsgyö-
keres würzburgi zsidó család sarja –,
a nyelvi és kulturális különbségek a
német és az „oroszos” zsidók között
okoztak konfliktusokat is.

A nagy bevándorlási hullám
alapvetôen az 1990-es éveket jelle-
mezte, akkor évente 10-20 ezer zsidó
kért és kapott letelepedési engedélyt.
Mivel a Szovjetunióban a zsidóság
nemzetiségnek is számított, amit
nyilvántartottak a személyi iga-
zolványban, az ilyen embereknek
egyszerûen a helyi német nagykövet-
ségen igazolni kellett zsidó szár-
mazásukat, és gyakorlatilag auto-
matikusan megkapták a kiutazási és
letelepedési engedélyt.

2007-tôl kezdve azonban már
folyamatosan csökkent körükben a
Németországba vándorlás, az elmúlt
tíz esztendôben évente csak pár
százan döntöttek így.

Gyakorlatilag az elmúlt idôszak-
ban már nagyobb volt a németorszá-
gi zsidó közösség fogyása (2006-ban
még 107 ezren voltak, 2019-ben 94
ezren), mint a növekedése.

Beutazási stop a bevándorolni
akaró zsidók számára

Ettôl függetlenül a lehetôség, amit
a német állampolgársági törvény
garantál, ma is fennáll. Éppen ezért
lepett meg sokakat a hír, amit a berli-
ni Tagesspiegel napilap közölt: a
járványhelyzetre hivatkozva a német
külügyminisztérium teljesen leállí-
totta a zsidók beutaztatási prog-
ramját, az egykori Szovjetunió tagál-
lamaiban egyetlen német nagykövet-
ség, konzulátus sem adhat ki jelenleg
beutazási engedélyt ezen az alapon. Bár a tudósításokban nem szerepel, de az Idôsek Tanácsa aktuális ülésén,

annak tagjaként, Sessler György, a Munkaszolgálatosok Országos
Egyesületének (Muszoe) elnöke azt kérte Orbán Viktor miniszterelnöktôl
felszólalásában, hogy a koronavírus-járvány közepén, azaz 2020 decemberé-
ben lejáró méltányossági honvédkórházbeli jogosultságot ne vonják meg a
Muszoe tagságától.

Tekintettel arra, hogy a Muszoe tagsága a holokauszt elsô- és másodgene-
rációs túlélôjeként a veszélyeztetett korosztályba tartozik, valamint arra, hogy
volt tagságuk munkaszolgálatosként a honvédelem kötelékébe tartozott, a
korábban négy kórház (köztük a Szabolcs utcai zsidó kórház) összevonásából
jogutódként létrejött honvédségi kórház részérôl indokolt, hogy továbbra is
biztosítsa a lehetôséget egyesületük tagságának az egészségügyi szolgáltatá-
sainak igénybevételére.

Orbán Viktor a kérést tudomásul vette.

A Muszoe közleménye

rog), Rosenfeld Jó zsef (Vámos-
pércs), Weisz Jenô (Bé kés csa ba), va -
la mint so kan Budapestrôl is, édes -
apám sze mé lyes ba rá tai, ismerôsei.

Hát ha él nek még le szár ma zot ta -
ik...

Az ava tá son Katz Ernô fôkántor
Siviszi imá ja után a Kél má lé
ráchámim kö vet ke zett, majd Sós
End re MIOK-elnök (a fe le sé ge deb -
re ce ni szár ma zá sú volt) mon dott
gyász be szé det.

Ebbôl idé zek:
„Eb ben az ün ne pé lyes órá ban lát -

ha tat lan szel lem já rás van a deb re ce -
ni zsi dó temetôben. Tá vo li tö meg sí-
r ok ban nyug vó zsi dó test vé rek szel -
le mei is el jöt tek, és hat száz ezer ma -
gyar zsi dó szel le me fi gyel mez tet
ben nün ket. Mi, ma gyar zsi dók, kik
élet ben ma rad tunk, mi a 600 ezer
ma gyar már tír zsi dó nak szel le mi
örö kö sei va gyunk, és va ló ra vált juk
vég aka ra tu kat. Ne künk, az élet ben
ma radt két lá bú cso dák nak éle tünk
ér tel mé vel és tet te i vel kell bi zo nyí ta -
nunk, hogy mél tók va gyunk vér ta nú -
ink szel le me i hez, megôrizzük és át -
ad juk azo kat azok nak, akik utá nunk
jön nek.”

Rédei Jó zsef re for má tus es pe res,
dr. Bartha Ti bor püs pök he lyet te se a
felelôsségrôl és szégyenükrôl be -
szélt, hogy ez meg tör tén he tett, majd
a buchenwaldi tá bor ban tett ke gye le -
ti lá to ga tá sá ról szólt, s em lé kez te tett
Bernfeld Jó nás fôrabbira, aki 18 évig
ve zet te a kö zös sé get, dr. Fej ér Fe -
renc hit köz sé gi el nök re, Grósz Nagy
Fe renc gyógy sze rész re, dr. Grósz Pál
or vos ra, dr. Kar dos Al bert re, Gács
De me ter re, a halk sza vú po é tá ra és
no vel lis tá ra. 

A gyász be szé det dr. Vég há zi Ist -
ván fôrabbi tar tot ta – ô késôbb Bra -
zí li á ban fej tet te ki ál dá sos te vé keny -
sé gét, és mun kás sá gát ma is élô csa -
lád tag jai ôrzik –, majd Gabányi Gé -
za Chevra-elnök emlékezô gon do la -
tai hang zot tak el.

Egy be széd kü lö nö sen meg érin tett.
Elôzetes be je len tés nél kül szó lalt

fel dr. Pákozdy Lász ló, a Re for má tus
Te o ló gia prodékánja, aki egy fi a tal
re for má tus lel ki pász tor ra, ifj. dr.
Var ga Zsig mond ra em lé ke zett, a fi a -
tal tu dós Bécs ben ta nult fi á ra. A szó -
szé ken a na ci o na liz mus és a fa siz -
mus ôrülete el len szólt. El hur col ták,
és Bergen-Belsenben lel te ha lá lát.
Dr. Pákozdy Lász ló így foly tat ta:
„Iz ra el a meg bo csá tás és a meg bé ké -
lés lel ké vel hí vott meg ben nün ket.
Megengesztelôdés csak ak kor jö het
lét re, ha el hang zik a meg bo csá tás ra
fe le le tül a bûn bá nat nak, a szív nek a
hang ja. Bo csás sa tok meg ne künk, Iz -
ra el fi ai! Dá ni el bûn bá nó imád sá gá -
nak sza va i val mon dom: béset pá nim
lámu, mi énk a mi or cánk nak pi ru ló
szé gyen ke zé se.”

1959 óta év ti ze dek tel tek el. Hal -
mos Sán dor ki adá sá ban Ne vek cím -
mel fon tos kö tet je lent meg. Ak kor
ha tá roz tak ar ról az emlékmûrôl,
amely ma a Pás ti ut cai or to dox zsi -
na gó ga ud va rán áll.

Így lett Deb re cen vá ro sá nak há -
rom em lék mû ve.

A tra gi kus kort fel idéz ni egy-egy
emlékezô könyv for má já ban sok-sok
vá ros nak le het ne lehetôsége.

Hal mos Lász ló, gáljuli
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AP RÓ HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

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

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Li ci tes el já rás sal el adó a Bp. III.,
Czetz Já nos ut cá ban lévô, 30 m2-es,
önál ló ga rázs, 6.000.000 Ft in du ló áron.
Érdeklôdni le het munkaidôben a 06-30-
217-3460 te le fon szá mon.

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

Szí nes és fe ke te-fe hér nyom ta tás,
má so lás, pla kát nyom ta tás, név jegy ké szí -
tés, dip lo ma kö tés, könyv nyom ta tás a
Mammut III. em. 312-es üz let ben és a
Ba log vár u. 1. alatt. Messinger Mik lós,
www.rcontact.hu, +36-20-934-9523.

72 éves libsi, nem kó ser, de egyéb ként
kó ser fér fi ke res 50-es, csi nos, ha son ló
érdeklôdésû, egye dül ál ló, ma gá nyos höl -
gyet (csajt!). Rossz tu laj don sá ga im: erôs
do há nyos va gyok, sem au tóm, sem jo go -

sít vá nyom nincs, nem ren del ke zem sem
szá mí tó gép pel, sem okostelefonnal (csak
el von ja az idômet az ol va sás tól és a ze -
ne hall ga tás tól). Bar ká cso lás hoz sincs ér -
zé kem, és nem be szé lek nyel ve ket. Jó
len ne, ha te be szél nél, és ki is mer néd ma -
gad kül föld ön, mert a tár sas uta zá so kat ha
le het, mellôzöm. Ér de kel az iro da lom az
orosz klas  szi ku sok tól Tóth Krisz ti ná ig, a
köl té szet Arany tól Szép Ernôig, a ze ne
Bach tól Bar tó kig, a dzsessz Armst-
rongtól Coltrane-ig, a bal ká ni ci gány ze -
ne, a klezmer, if jú ko rom pop ze né je:
Beat les, Stones, Animals. Jó len ne ná lam
eze ket együtt hall gat ni, és fil me ket néz -
ni. Sze ret nék ve led mo zi ba, szín ház ba
jár ni (pl. Pin tér Bé la vagy a Nézô-
mûvészeti Kft., Ka to na, Ör kény stb.
elôadásaira). Sze ret nék ve led stran dol ni,
úsz ni, utaz ni, jó ét ter mek be jár ni. Vá rom
te le fo no dat és a mielôbbi offline ta lál ko -
zást. 06-30-459-3386. Csók, La ci.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa ga ran -
ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay u. 45. 06-
70-505-5620, www.jungoras.hu

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapokat. Tel.: 06-1-
322-8439; 06-20-522-5690.

74 éves fér fi 60 év fe let ti tár sat, fe le -
sé get ke res. Te le fon: 06-20-282-7808.

NAP TÁR
Ok tó ber 16. pén tek Tisri 28. Gyer tya gyúj tás: 5.35

Ok tó ber 17. szom bat Tisri 29. Szom bat ki me ne te le: 6.38

Új hold hir de tés

Ok tó ber 18–19. va sár nap – hétfô Tisri 30. – Chesván 1. Új hold

Ok tó ber 23. pén tek Chesván 5. Gyer tya gyúj tás: 5.23

Ok tó ber 24. szom bat Chesván 6. Szom bat ki me ne te le: 6.26

A leg jobb mód a
kö zös ség épí té sé re:

együtt se gí te ni

Bör tön be men ne az Ausch witz Mú ze um
vezetôje egy 13 éves fiú he lyett

Petôfi, Politzer, Gyekiczki

ZERO.hu

A len gyel Piotr Cywinski ak kor
dön tött így, ami kor a saria bí ró ság
120 hó nap ra ítél te a 13 éves Omar
Farouqot is ten ká rom lás ért.

Ni gé ria el nö ké nek írt le ve let a len -
gyel or szá gi Auschwitz-Birkenau
Em lék mú ze um igaz ga tó ja, és azt
kér te tôle, hogy ôt bör tö nöz zék be a
ti né dzser kis fiú he lyett, akit is ten ká -
rom lás ért ítél tek el.

A le vél már csak azért is rend kí vül
szo kat lan, mert köz vet le nül nincs
kö ze a holokauszttal kap cso la tos
ügyek hez. Piotr Cywinskit azon ban
mély ag go da lom mal töl töt te el
Omar Farouq ese te, akit a ni gé ri ai Piotr Cywinski

Ké pünk il luszt rá ció

musz lim saria bí ró ság azért ítélt 120
hó nap bör tön re, mert egy ba rá ti be -
szél ge tés so rán ká ro mol ta az is tent,
köz li a thejewishnews.com.

Cywinski azt ír ta le ve lé ben, hogy
egy volt ná ci tá bor he lyén ál ló len -
gyel ál la mi mú ze um igaz ga tó ja ként,
ahol gye re ke ket ve tet tek bör tön be és
gyil kol tak meg, nem tud kö zö nyös
ma rad ni ez zel az em ber te len ség gel
szem ben.

Ar ra kér te a ni gé ri ai el nö köt, hogy
ke gyel mez zen meg a gye rek nek, aki
már csak a ko ra mi att sem von ha tó
felelôsségre tet te i ért.

„Ugyan ak kor ha ki de rül, hogy
olyan dol go kat mon dott ez a gye rek,
ame lye kért va ló ban meg ér dem li a
120 hó na pos fog sá got, vagy ha nem
áll mód já ban a bün te té sen vál toz tat -
ni, ak kor a gye rek he lyett sa ját ma -
gam mal együtt 120 felnôttet gyûj tök
ös  sze a vi lág min den tá já ról, és min-
degyikônk egy hó na pot ül majd a ni -
gé ri ai bör tö nök ben”, ír ta Cywinski.

A mú ze um igaz ga tó azt is fel aján -
lot ta, hogy amen  nyi ben helyt ad az
el nök a ké re lem nek, ak kor anya gi lag
biz to sít ja a fiú szá má ra, hogy meg ta -
nul has sa a „he lyes vi sel ke dés” sza -
bá lya it.

Ki bic

volt. Ezt a tényt az Egyenlôség hír -
adá sá tól füg get le nül min den ma gyar
nyel vû is ko lá ba járt ne bu ló tud hat ja.
A hír nem ez, ha nem az, hogy a nagy
költô „nö ven dék tár sai kö zött volt két
zsi dó fiú is, mindkettô kereskedôk
gyer me ke. Ezek egyi két Politzernek
hív ták, ki hez egy Parragh Gá bor ne -
vû ta nu ló Petôfit be aján lot ta há zi
nevelônek...” Petôfit „ha von ként tíz
vál tó fo rint tal dí jaz ta [meg bí zó ja],
mely ös  szeg az ak ko ri ol csó vi lág ban
rit ka sze ren cse volt egy sze gény ta -
nu ló ra néz ve, kis vi dé ki vá ros ban”.

A cikk ar ra is utal, hogy az ere de ti
in for má ció (Petôfi és Politzer cím -
mel) a Ko szo rú cí mû lap 1884. évi
20-as szá má ban ta lál ha tó.

Ol va sás után ar ra gon dol tam, hogy
meg osz tom e hírt Gyekiczki And rás -
sal, aki rend kí vül so kat tett a pá pai
zsi dó em lé kek fel tá rá sa, be mu ta tá sa
ér de ké ben, nagy és meg ér de melt hí -
re volt a haj da ni pá pai zsi na gó gá ban
be mu ta tott, Rajk Lász ló val kö zö sen
ren de zett El fe le dett szom szé dok cí -
mû ki ál lí tá sá nak. 

A fel újí tott, remélhetôleg ha ma ro -
san meg nyí ló Rumbachba is ter ve -
zett ô ki ál lí tást. Errôl ta valy úgy írt a
saj tó, hogy Gyekiczki dok tor „a
rend kí vül szö ve vé nyes, több ge ne rá -
ci ón átívelô Politzer csa lád tör té ne -
tét a Milev elôkészítése alatt ál ló ki -
ál lí tá son fog ja be mu tat ni...”

Vá la szolt is más nap le ve lem re, és
igen meg le pett, hogy a pá pai Politzer
csa lád gyer me ke mel lé fel vett Petôfi
há zi ta ní tó nak nem csak saj tó be li em -
lé ke lé te zik. Gyekiczki And rás
ugyan is ezt ír ta: „...olvasni errôl
nem ol vas tam, vi szont a pá pai zsi dó
egye sü let ta valy el hunyt ko ráb bi el -
nö ké nek, Politzer Sán dor nak szent
meggyôzôdése volt, hogy egyik tá vo -
li felmenôjét Petôfi ta ní tot ta. Lám, itt
a bi zony ság.”

Ezen én fel bá to rod tam, és – nem a
sa ját ér de kem ben – azt ja va sol tam
ne ki, hogy ta lán ér de mes és ér de kes
len ne, ha a Rumbachban maj dan lát -
ha tó Politzer-kiállításhoz meg hív nák
a Politzer ve ze ték ne vû e ket, hát ha to -
váb bi kö zös em lé kek re, kap cso la tok -
ra is fény de rül ne, ahogy a pá pai ki -
ál lí tás kap csán tör tént... Ér de kes fel -
ve tés nek tar tot ta.

A Ma gyar or szá gi Zsi dó sá gért díj -
jal ki tün te tett dr. Gyekiczki And rás
már nincs köz tünk, a ha zai zsi dó ság
em lé ke i nek meg is mer te té sé ért leg -
kö ze lebb posz tu musz el is me rést kap,
amint a Rumbach-zsinagóga meg -
nyí lik, és ott lát hat juk az ô al ko tá sát
is.

Politzer Ta más

Feb ru ár ban lel tem rá ar ra az 1922.
de cem be ri, né hány so ros hír re, mi -
sze rint Petôfi Sán dor 1840-tôl a pá -
pai re for má tus kol lé gi um hall ga tó ja

A jók be tart ják az írott és írat lan tör -
vé nye ket, a ros  szak és a gaz em be rek
pe dig meg ke rü lik vagy meg sze gik
azo kat.

Nem tu dom, hogy ki ír ta vagy
mond ta ezt, de ez (is) eszem be ju tott
mos ta ná ban, pár hu za mo san ol vas va a
száz éves tri a no ni szerzôdést, az azt be -
ik ta tó ma gyar tör vény cik ket, va la mint
Zol tán Gá bor újabb, Szom széd – Or gia
elôtt és után cí mû köny vét, és nem
utol só sor ban (bár utol só len ne!) az ar -
ról szó ló ma sza to lá so kat, mi sze rint az
an ti sze mi tiz mus itt a zé ró to le ran cia
tár gya, és nem kell a zé ró ért ki ál ta ni,
ha az ál la mi pén zen ku ta tó zsi dó zó
„tu dóst” az ál lam ki tün te ti, mert tud já -
tok meg, hogy hát még Chur chill mily
an ti sze mi ta volt; azért sem kell a zsi -
dó zó képviselô je lölt sé gén fel há bo rod -
ni, mert hisz apá ti á ban volt sze gény,
midôn a ron da sza va kat le ír ta, és
egyéb ként bo csá na tot kér...

A Nagy-Tri a non kas tély ban ma gyar
részrôl Benárd Ágost nép jó lé ti és mun -
ka ügyi mi nisz ter, va la mint tordai
Drasche Láz ár Alfréd rend kí vü li kö -
vet, meg ha tal ma zott mi nisz ter ír ta alá
a békeszerzôdést, ame lyet az tán a ma -
gyar tör vény ho zók be cik ke lyez tek a
ha zai jog rend be. Én „A ki sebb sé gek
vé del me” cí met viselô fe je zet né hány
ren del ke zé sé nek ol va sá sa után azon
töp reng tem, hogy a békeszerzôdést, a
be cik ke lye zést be tû sze rint el fo ga dó
egy ko ri ma gyar ha ta lom mal pél dá ul a
ha tár re ví zi ót vég re haj tot ták – tud juk,
fáj dal ma san –, a ki sebb sé gek kel kap -
cso lat ban vál lalt kö te le zett sé gek jó ré -
szét vi szont nem tel je sí tet ték, sôt...

A békeszerzôdést be ik ta tó törvény-
cikkekbôl az egyik vál lalt kö te le zett ség
pél dá ul ez volt: Ma gyar or szág kö te le zi
ma gát, hogy az or szág min den la ko sá -
nak, szü le té si, nem ze ti sé gi, nyel vi, fa ji
vagy val lá si kü lönb ség nél kül, az élet
és a sza bad ság tel jes vé del mét biz to sít -
ja... Min den la ko sát meg il le ti az a jog,
hogy bár mely hi tet, val lást vagy hit val -
lást nyil vá no san vagy ott ho ná ban sza -
ba don gya ko rol jon, amen  nyi ben ezek -
nek gya kor la ta a köz rend del és a jó er -
kölc  csel nem el len ke zik.

Egy má sik fi gye lem re mél tó vál la -
lás: Min den ma gyar ál lam pol gár fa ji,
nyel vi vagy val lá si kü lönb ség nél kül a
tör vény elôtt egyenlô és ugyan azo kat a
pol gá ri és po li ti kai jo go kat él ve zi. Val -
lá si, hit be li vagy fe le ke ze ti kü lönb ség
a pol gá ri és po li ti kai jo gok él ve ze te,
így ne ve ze te sen: nyil vá nos ál lá sok, hi -
va ta lok és mél tó sá gok el nye ré se vagy
a kü lön fé le fog lal ko zá sok és ipa rok
gya kor lá sa te kin te té ben egyet len ma -
gyar ál lam pol gár ra sem le het hát rá -
nyos...

Azok a ma gyar ál lam pol gár ok, akik
fa ji, val lá si vagy nyel vi ki sebb sé gek -
hez tar toz nak, jo gi lag és tény le ge sen
ugyan azt a bá nás mó dot és ugyan azo -
kat a biz to sí té ko kat él ve zik, mint a
töb bi ma gyar ál lam pol gár.

Még idé zek egy mon da tot: Ezek a
ren del ke zé sek a Nem ze tek Szö vet sé -
gé nek Ta ná csa több sé gé nek hoz zá já ru -
lá sa nél kül nem vál toz tat ha tók meg. 

Nem mond hat nám, hogy e né hány
idé zett, 1920 jú ni u sá ban vál lalt kö te le -
zett sé get tel je sí tet ték vol na az ak ko ri
ma gyar tör vény ho zók, a vég re haj tó
ha ta lom ôfôméltóságai, hi va tal no kai,

hogy a köz nép nagy há nya dá ról ne is
be szél jünk. Nem zet kö zi kont roll?
Ugyan.

1920. jú ni u si volt a szig nó, majd a
kor mány zó és a kormányfô 1920.
szep tem ber 24-én ír ta alá a nu me rus
clausust, amely tör vény cikk sem szel -
le mé ben, sem be tû sze rint nem na gyon
egye zett a fent idé zett kö tel mek kel. (A
cir kal mas kéz je gyek kel dí szí tett pél -
dány má so la tát lásd a neten.) Meg kell
em lí te ni, hogy 28-ban, rész ben nem -
zet kö zi til ta ko zás ra, va la me lyest – né -
hány szá za lék kal – eny hí tet ték a lét -
szám kor lá to zást.

Tri a non fáj dal mát an ti sze mi tiz mus
is kí sér te, erôsítette: cik kek, ta nul má -
nyok, hangulatkeltô rig mu sok, nó ták,
szó nok la tok, párt- és egyéb szer ve ze -
tek prog ram ja hi báz tat ta a zsi dó sá got
(is) a vesz tes re rótt, kényszerített te rü -
let cson kí tá sért. Az erôsödô né met ba -
rát ság is ösz tö nöz te, hogy majd két év -
ti ze det követôen az idé zett cikkelyek-
tôl is ide gen és azok kal is szembemenô
zsi dó el le nes tör vé nyek szol gál ják a
„végsô megoldást”... 38–39-ben négy,
40-ben öt, 41-ben négy, 42-ben hat
ma gyar tör vény fa rag ta le a ma gyar or -
szá gi zsi dók jo ga it, hogy a 45 ta va szá -
ig „al ko tott”, ki fe je zet ten a zsi dó kat
érintô vég re haj tá si (kor mány- és
egyéb) ren de le tek szá zá ról ne is be -
szél jünk. (Pe dig ké ne ma nap ság is!)

A Nem ze tek Szö vet sé gé nek Ta ná csa
részérôl volt-e hoz zá já ru lás, ne tán szá -
mon ké rés a ki sebb sé gi jo gok ma gyar
csor bí tá sá val kap cso la to san? Vagy a
meg kü lön böz te tés hez, a ki fosz tás hoz,
az eg zisz ten ci á lis meg sem mi sí tés hez
vezetô jog rend meg al ko tá sa, szor gos
vég re haj tá sa nem ze ti ha tás kör be tar to -
zott, és csak a ná ci bi ro da lom szól ha -
tott be le – egyetértô biz ta tás sal?

A ki sebb sé get (is) jog fosz tás sal, élet -
ve szél  lyel fenyegetô jog rend ki épí té -
sét, mû köd te té sét nem csak fegy ve res
vagy fegy ver te len rend fenn tar tók, hi -
va tal no kok szol gál ták, ha nem szá mos
szom széd, po zí ció vál tás ra, va gyon -
szer zés re ácsin góz va, en nek ér de ké ben
akár az ül dö zöt tek em be ri mél tó sá gá ra,
éle té re tör ve. A nagy brú der se gít sé gé -
vel fôállásban, fegy ver rel párt szol gá la -
tos ként, zsi dó va gyon ra ács in gá zó ön -
kén tes feljelentôk se gít sé gé vel (is)...

De nem kel le ne en  nyi rossz ra gon -
dol nom, ha hal lom, ol va som, hogy zé -
ró to le ran cia van ha tály ban az an ti sze -
mi tiz mus el len. An  nyit ta lán még is in -
do kolt meg kér dez ni: ha csak en  nyi a
vá lasz az an ti sze mi ta meg nyi lat ko zás -
ra, s e nem is ma gyar nyel vû két szó
va jon ne ve li, vis  sza tart ja a „tuggyuk
ki ket”?

Politzer Ta más

Egy ki csiny ke resz tény kö zös ség
most baj ban van. Nem tud se gí te -
ni, nem ké pes gon dos kod ni a tá -
mo ga tást kérôkrôl. A Mazsihisz és
a BZSH ar ra biz tat min den kit,
hogy se gít se ado má nyá val a rá szo -
ru ló kat! Egy va ló di ös  sze fo gás ré -
sze ként ta pasz tal juk meg, hogy
mi lyen erôsek va gyunk!

A zsi dó kul tú rá ban az ado má nyo -
zást cedákának ne vez zük. Ma ga a
cedek szó igaz sá got je lent, hi szen
ami kor adunk, ak kor nem nagy vo na -
lú ak va gyunk, ha nem meg kí sé rel jük
hely re ál lí ta ni az igaz sá got.

Van, aki nek nem jut haj lék, betevô
fa lat, ele mi biz ton ság, tisz tál ko dá si
lehetôség, va gyis az em be ri mél tó -
ság anya gi mi ni mu ma sem. Lé te zik
egy val lá si kö zös ség, amely so kak
em be ri mél tó sá gá ért dol go zik. A
Mazsihisz és a BZSH egyen ként 613
ezer fo rint tal, ös  sze sen te hát 1 mil lió
226 ezer fo rint tal se gí ti a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li u mi Test vér kö zös ség
(MET) tá mo ga tott ja it.

Ar ra biz ta tunk min den kit, hogy já -
rul jon hoz zá min den hon fi tár sunk
alapvetô em be ri mél tó sá gá nak
megôrzéséhez, és kér jük, se gít se
ado má nyá val a rá szo ru ló kat! Se gít -
ség nél kül sze gé nyebb lesz a ha zánk.

Mazsihisz ado mány szám la
Szám la szám:

11707024–20408022
Az uta lás ra kér jük rá ír ni: Ado -

mány a MET tá mo ga tá sá ra
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SPÁNN GÁ BOR

A ma gyar Deborah
Ked ves Ol va só! 
Ké rem, néz ze el ne kem, hogy ez zel az írás sal egy ki csit ki lé pek a sa -

ját mû fa jom ból, és egy kö zép ko rú ma gyar, zsi dó, fe le ség és édes anya
port ré ját nyúj tom át Ön nek. 

Te szem ezt azért, mert ami kor elôször hal lot tam ró la, meg döb ben -
tem, mert sor sa, am bí ci ói meglehetôsen kü lön böz nek egy 21. szá za di,
di asz pó rá ban élô zsi dó anyá é tól. 

Herman Ju dit nak hív ják, pol gá ri fog lal ko zá sá ra néz ve „sza bad szel -
le mi fog lal ko zá sú”, ott hon dol go zik, rendszerszervezô. Szem re egy tö -
ré keny, alig 50 ki lós, csi nos hölgy, könyv tá ro si dip lo má val, több nyel -
ven be szél, és ami kor le ül tünk, szin te kér de zés nél kül, ön ma gá tól vá la -
szol ta meg ma gam ban fel tett kér dé se i met.

Az zal kezd te, hogy több mint két év vel ezelôtt egy unal mas té li es tén
ott ho ni be zárt sá gá ban (ak kor még Covid a ho ri zon ton sem volt...) meg -
néz te A Bourne-rejtély cí mû fil met. Mi vel az te le van ak ció je le net tel, a
vé gén szin te föl ki ál tott: én vagy kaszkadôr le szek, vagy meg ha lok. Azt
mond ta ma gá ról, hogy ô egy könyv tá ros-lel kû va la ki, kü lö nö sebb
sport múlt nél kül, fi a ta labb ko rá ban aerobikozott, sze ret tán col ni, és
en  nyi. (Lásd még: a zsi dó a könyv né pe.) A tett ha lá la az okos ko dás, is -
mer ve a mon dást, ô azon nal ne ki esett a Google-on ke res ni, hogy lé te -
zik-e Ma gyar or szá gon kaszkadôrképzés. Meg le pe té sé re OKJ-stól
kezd ve ma gán is ko lák tö me ge ajánl ko zik, de ô ar ra bö kött rá, ame lyik
úgy hir det te ma gát, hogy kor ra, nem re va ló te kin tet nél kül min den
edzés re jelentkezôt sze re tet tel vár nak.

Még az nap es te le ment Piroch Gá bor edzôtermébe, és je lent ke zett
Ma gyar or szág leg hí re sebb és legidôsebb kaszkadôrjénél az zal, hogy
sze ret ne csa pat tag len ni. Pirochról azt kell tud ni, hogy tag ja az Ame ri -

kai Film aka dé mi á nak, pend li zik Bu da -
pest és Los An ge les kö zött, és olya nok kal
dol go zott akciórendezôként, mint Ridley
Scott vagy John Cameron, és az ô csa pa ta
ját szott min den ak ció je le ne tet pél dá ul a
Titanicban. Vé gig né zett a tö ré keny asz -
 szony kán, és azt mond ta ne ki: no lá nyom!
Most légy szí ves mondd el, hogy mik az
erôsségeid és a gyen ge sé ge id. Ô ru há ja
szé lét gyû rö get ve val lot ta be, hogy csak
egyet len do log tól fél, a zu ha nás tól. Rém ál -
ma i ban repülôbôl vagy ro ha nó vo nat ból
esik ki, és ilyen kor iz zadt ság ban fü röd ve
éb red. Erôssége vi szont a hidegtûrô ké -
pes sé ge. Hoz zá tet te, hogy ez azt je len ti, té -

len van ele mé ben, bár mi lyen hi deg víz be bi ki ni ben be megy, és min den -
kit le kö röz ve a leg hos  szabb ide ig ké pes fagy pont kö rül ma rad ni.
Egyéb ként éle te nagy sze rep vá gya egy olyan film, ami nek hôsnôje úgy
kí ván ön gyil kos len ni, hogy té len be gya lo gol egy je ges víz be, és majd ô,
ha ki kép zett kaszkadôr lesz, en nél át ve szi a színésznô sze re pét. 

Piroch úgy kezd te, hogy: na kis lá nyom, ak kor most föl mész ar ra a
há rom mé ter ma gas emel vény re, és on nan meg csi nálsz egy hár mas for -
du la tú zu ha nást. Ilyes mit ak kor lá tunk, ha egy já ték film ben va la kit
szá gul dó au tó ból ki dob nak vagy vo nat ról le ug rik.

Ju dit nyelt egy na gyot, fel ment, és meg csi nál ta a mu tat ványt. Piroch
meg di csér te: sza bá lyos volt az ér ke zé sed! Ô pe dig más nap le fény ké pez -
tet te a há tát, ami leg in kább Ma gyar or szág hegy- és víz raj zi tér ké pé re
ha son lí tott, mert a ta ta mi gu mi fe lü le te szin te be le égett a bôrébe. Ott -
hon az zal vi gasz tal ta ma gát, hogy meg vet te a belépôjegyet a
kaszkadôrképzésre. Más fél éve jár le, most a ví vás hoz ju tot tak el, ahol
az az elônye van, hogy ô két ke zes. A kard ja, mely ak ko ra majd nem,
mint ô, hozzánôtt, és ha nem is ver seny szin ten, de egy ak ció je le net hez
elegendô tu dás sal ma már ví vó je le net re is ké pes. Tud ja, hogy zsi dó fel-
menôi nem len né nek bol do gok, ha meg tud nák a „pá lya mó do sí tást”, de
saj nos ro ko nok kal nem ren del ke zik, mert az egy kor nagy csa lád ját,
nagy any ját hat test vé ré vel együtt ki ir tot ták különbözô kon cent rá ci ós
tá bo rok ban, így nincs ki nek a hoz zá já ru lá sát meg sze rez ni. Fér je tel jes
mell szé les ség gel áll mel let te, és kí ván ja, hogy le gyen si ke res. Hat éves
kis lá nya ka te go ri ku san ki je len tet te, hogy kaszkadôr lesz, ha felnô, és
édes any ja meg döb be né sé re már most olyan dup la hátraszaltót csi nál
ott hon, amit ôk edzé sen hó na po kig ta nul nak.

A jó részt fér fi ak ból ál ló kaszkadôrcsapat tel je sen be fo gad ta, sem a
ne me, sem a zsi dó szár ma zá sa ott nem za var sen kit, Piroch pe dig már
meg csil lan tott elôtte egy sze re pet, ha eb ben az év ben a kép zé se vé get ér.
Itt fog nak for gat ni egy ak ció film-so ro za tot az ame ri ka i ak, ame lyik nek
a je le ne té ben egy ön gyil kos merénylô egy ká vé zó te ra szán rob bant ja
föl ma gát, ahol a fôszereplônô épp ran de vú zik. Ne ki szán ja azt a sze re -
pet, hogy ami kor rob ban a tes ti bom ba és a ven dé gek szé kes tül el re pül -
nek, a színésznô he lyett ô fog el száll ni. Je len leg is er re gyúr. 

Be szél ge té sünk vé gén el me sél tem ne ki, hogy a 80-as évek ben a kö -
zön ség ked ven ce, Kabos Lász ló ka ba ré be li mû sor szá mát ez zel a vic cel
fe jez te be: A NA SA ön kén te se ket ke res ûr uta zás hoz, ma gas ju tal mat
ígér ve. Elsônek je lent ke zik Iván, a szov jet. A bi zott ság el nö ke meg kér -
de zi, hogy Iván men  nyi ért vál lal ja a ki lö vést. Ô azt fe le li: két mil lió dol -
lá rért. És mit kez de ne en  nyi pénz zel? Egy mil li ót a Párt nak ad nék, és
egy mil li ó ból ha lá lo mig gond nél kül él nék. 

Utá na jön Joe, az ame ri kai, ô négy mil li ót kér, mond ván, hogy ab ból
egy mil li ót ad na ked venc rögbicsapatának, egy mil li ót a csa lád já nak, és
a két mil li ó ból új há zat ven ne.

Ez után kö vet ke zik Kohn, a ma gyar kandidáns. A kér dés re el mond -
ja, hogy ô bi zony hat mil li ót kér. Az na gyon sok pénz, mit kez de ne ve -
le? A vá lasz: elôször is egy mil li ót kap na ön, mert mel let tem dön tött.
Egy mil li ót ad nék a zsi na gó gám nak, mert igen csak rá van szo rul va,
két mil li ó ból jól él nék a csa lá dom mal, és a ma ra dék két mil li ó ért meg
hagy ná ma gát kilôni az a me sü ge Iván. 

Mi köz ben ki kí sér tem, meg kér dez tem Ju di tot, hogy ô vál lal na-e egy
repülôbôl va ló ki ug rást. Ki csit gon dol ko zott, majd an  nyit fe lelt: ha Ön
sze rez ne kem ar ra az idôre bébiszittert a gye re kem mel lé, ak kor ma
már igen...

...és ide je van a ne ve tés nek

Ös  sze ha son lí tó elem zés
vírusi lag

Josephine Ba ker vi lág hí rû re vü csil lag éle te utol só he te i ben, 68 éve sen is
ko rát meg ha zud to ló fris ses ség gel sze re pelt Eu ró pa szín pad ja in. Ami kor Kop -
pen há gá ban ven dég sze re pelt, az egyik ta pin tat lan új ság író a mûvésznô élet -
ko ra felôl érdeklôdött. Ba ker fa nyar iró ni á val így vá la szolt:

– Har minc négy az egyik lá bam...

***

G. B. Shaw hí res volt szar kasz ti kus megjegyzéseirôl. Egy al ka lom mal ré gi
hölgyismerôse pa nasz ko dott az író nak:

– Teg nap a jósnôm azt ta ná csol ta, hogy es te men jek el a ka szi nó ba, te gyem
meg a szü le té si éve met, és nagy pénzt fo gok nyer ni. El is men tem, de egész es -
te vesz tet tem.

Shaw tö mö ren így vá la szolt:
– As  szo nyom, ez út tal nem kel lett vol na le ta gad ni azt a szo ká sos tíz évet.

Jom Kipuri
csir kék a

repülôgépen
Hagyományôrzés 
és kre a tív újí tás

A hagyományôrzô zsi dó ság kö ré -
ben el ter jedt szo kás a kapparot: Jom
Kipur elôestéjén a fér fi ak egy ka -
kast, a nôk egy tyú kot lá bá nál fog va
há rom szor kör be for gat nak a fe jük
fö lött, és köz ben imát mon da nak. A
tra dí ció sze rint a bûn így át száll az
ál lat ra, amit azu tán le vág nak, és hú -
sát a sze gé nyek nek ad ják.

A mos ta ni jár vány hely zet ben a ri -
tu á lé vég re haj tá sa vi lág szer te ne héz -
sé gek be üt kö zik, és po li ti kai al kuk
tár gya.

Az auszt rá li ai Mel bourne -ben e
na pok ban tel jes a vesz teg zár. Egy
repülôgéppel rendelkezô em ber ba rát
azon ban el ha tá roz ta, hogy se gít a
prob lé mán. Fel tett egy tyú kot és két
ka kast a gé pé re, és azok kal a vá ros
fö lött kö rö zött a gép pel, vél vén,
hogy így a ha gyo mány meg tar tá sa az
ös  szes he lyi zsi dó szá má ra meg ol dó -
dik. A gép egy órán át írt le sû rû kö -
rö ket Caulfield és St. Kilda ne gye -
dek fö lött, ahol a mel bourne -i zsi dók
több sé ge él.

Mind azo nál tal nem biz tos, hogy az
or to dox zsi dók ily mó don tel je sí tett -
nek vé lik e val lá si kö te les sé gü ket –
te szik hoz zá egye sek.

JTA – Bassa László/Szombat

Négy védôruhát vizs gál tak Ma -
gyar or szá gon. Az elsô ma gyar gyár -
tá sú val fog lal ko zunk bôvebben.

Orosz gyárt mány: go lyó ál ló, ak na -
ke re sés re is al kal mas, kis sé sú lyos,
de mas  szív. A ví ru sok gyor san fel ad -
ják az át tö ré si kí sér le tet. Erôs vé de -
lem.

USA: a NA SA ûr ha jós ru há já ból
ki fej lesz tett védôfelszerelés. Min de -
nütt jó, de leg jobb a súly ta lan ság ál -
la po tá ban.

Észak-ko re ai: a mé ré sek sze rint a
védôruhán ke resz tül ki-be jár kál nak
a ví ru sok. Szá muk nem sza po ro dott
a ru hán be lül, mert ugyan an  nyi ment
ki, mint amen  nyi be ju tott. (Ál lí tó lag
vírusfertôzött em be re ket Dél-Ko rea
nagy vá ro sa i ban dob tak le ejtô-
ernyôvel. Ví rus tá ma dás, a cso da -
fegy ver.)

Ma gyar: Grün Sán dor mû anyag-
fel dol go zó kis ipa ros állt rá azon nal a
védôruhák gyár tá sá ra. Egyik es te
hal lot ta a rá di ó ban, hogy er re van
szük ség. Más nap reg gel ki ment a
volt Moszk va tér re (Széll Kál mán
tér). Itt mun ka nél kü li ek, migránsok
vá ra koz tak, hogy al kal mi mun kát
kap ja nak.

– Ki nem ért sem mi hez? – kér dez -
te Grün bá csi. Ha tan je lent kez tek.

– Gyer tek ve lem!
– Mit fo gunk csi nál ni, fônök?
– Va la mi olyat, ami hez sen ki nem

ért Ma gyar or szá gon. Ezért vá lasz tot -
ta lak ben ne te ket. Védôruhát fo gunk
gyár ta ni. Már is 500 db-os meg ren de -
lé sem van az M3-as 1-es és 2-es ka -
mi on par ko ló já ban dol go zó lá nyok -
tól. Most szed jé tek ös  sze az el do bált
mû anyag pa lac ko kat. Dél re le gyen a
mû hely ben 5000 db. Le da rál juk,
tisz tít juk, hipóval fertôtlenítjük, és
14 óra kor in dul hat a so ro zat gyár tás.

A sem mi hez sem értô Sza bolcs

me gyei, pa kisz tá ni, af ri kai me ló sok
lel ke sen dol goz tak, ami kor meg ér -
tet ték, mi lyen ügyet szol gál nak. Az
elsô min ta da rab ok el ké szül te után
meg ér ke zett né hány szakértô lány a
ka mi on par ko ló ból, akik fel pró bál ták
és ki pró bál ták ön ként jelentkezôkkel
az igen sze xis re si ke re dett
védôruházatot. A ví rus tesz tet dr.
Györ gyi Pál nyug dí jas virológus,
emeritus pro fes  szor vé gez te. A
megfelelô he lyen megfelelô ví rus ta -
szí tó nyí lá sok kal el lá tott védôoverall
ké pes volt szí nes ledfeliratokkal rek -
lám szö ve get, szol gál ta tá si ára kat is
meg je le ní te ni. Az au tó sok már
messzirôl lát ták, me lyik par ko ló ban
ér de mes meg áll ni. 

A következô meg ren de lés a há zi -
or vos ok tól ér ke zett. Ôk vol tak a
front vo nal ban, de sem mi lyen
védôfelszerelést nem kap tak, így sa -
ját be szer zés ben kel lett meg ol da ni -
uk. Ezért bôvíteni kel lett a gyár tást.
Sán dor bá csi mû he lye 30 éve egy
Do hány ut cai pin ce he lyi ség ben volt.
Ô volt a vízipisztolykirály. Sa ját ta -
lál má nya volt a ra ké ta ala kú táv lo -
cso ló. Ha tá sos volt, mes  szi re hor -
dott, ma gán be szer zés ben a tûz ol tók
is vá sá rol tak ma guk nak, nem volt
drá ga.

A növekvô igé nyek mi att a gyár tás
kibôvült: védôszemüveg, védôálarc,
védôruha is ké szült. Ezért bé relt még
két pin ce he lyi sé get. Ál lá su kat vesz -
tett szak em be re ket vett fel. Ha ma ro -

san szin te az egész or szá got el lát ta.
A ví ru sok ha ma ro san rá jöt tek, hogy
Ma gyar or szá gon nem tud nak
megfelelô szám ban be jut ni az em be -
ri szer ve zet be. Egy re ke ve sebb em -
ber fertôzôdött meg, há la Grünnek.

Las san eny hült a ke res let. Sa nyi
bá csi új ra gyár tott vízipisztolyokat
is. Vár ha tó, hogy lesz nya ra lá si sze -
zon, egy re több meg ren de lés ér ke -
zett a ba la to ni kereskedôktôl.

Egyik nap név te len fel je len tés
alap ján meg je lent ná la a Nébih és a
NAV. Ál ta lá nos minôségellenôrzés.
Ho gyan mert ô egész ség ügyi fel sze -
re lé se ket gyár ta ni? El ér ke zett a hi va -
tal no kok ide je is. Meg szûnt a ka ran -
tén, ki mer tek jön ni az ut cá ra. A visz-
  sza foj tott ener gi á tól fel tü zelt, hó na -
pok óta be zárt ellenôrök min dent fel -
for gat tak. A védôfelszerelés nem
kom pa ti bi lis a kipcsákoktól, azer baj -
dzsán ok tól, Ázsi á ból ka pott esz kö -
zök kel. To váb bi vizs gá la to kig, ame -
lyek be fe je zé si ha tár ide je 2022. de -
cem ber 31., fel füg gesz tik a gyár tást.

Sa nyi bá csi már el múlt 70 éves, és
most el halt ben ne va la mi, ami tü zel -
te ben ne a ter ve zés, gyár tás, ér té ke sí -
tés ké pes sé gét. Ki fi zet te a mun ka tár -
sa it. Le kap csol ta az ára mot, el zár ta a
vi zet, és be zár ta a mû helyt.

Más nap hir de tés je lent meg az új -
ság ban:

MÛANYAGFELDOLGOZÓ KIS -
ÜZEM EL ADÓ

Ahasvírus

Ju dit ak ci ó ban

75 éve ala kult meg a Tarbut
(Folytatás a 3. oldalról)

Bu da pes ten erôsen épí tet tek a mun ká csi hé ber gim ná zi um ha gyo má nya i ra
– né mi kön  nyí té sek kel, hi szen ott a há bo rú elôtt 6 nyel vet ta nul tak, s ez még
egy kár pát al jai ko po nyá nak is sok –, s ezt az is ko la ta ná ri ka rá nak ös  sze té te -
le is tük röz te. Így a bu da pes ti Tarbut Gim ná zi um elsô igaz ga tó ja, Ru bin Il lés
1938–1940 kö zött a mun ká csi „anya in téz mény” élén állt; az is ko la szék el nö -
ke, dr. Spi e gel Si mon, aki is ko la or vos és az egész ség tan ta ná ra is volt, ko ráb -
ban a mun ká csi Zsi dó Is ko la egye sü le tet ve zet te. Meg ta lál juk a ta ná rok kö zött
Hahn Ist ván, Grosz Ezra és Scheiber Sán dor fé nyes ne vét is. Nem volt köny -
 nyû a vál lalt mun ká juk!

Mi nisz te ri ren de let sze rint „az is ko la ta ní tá si nyel ve a hé ber”, ame lyet a ta -
nu lók ter mé sze te sen nem is mer tek. Ezen fel zár kóz ta tó tan fo lyam ok se gí tet tek
olyan mér ték ben, hogy a tan év vé gén már csak a ma gyar nyelv, a tör té ne lem
és a föld rajz ta ní tá sa folyt ma gya rul, a töb bit tel je sen avagy rész ben hé be rül
ok tat ták. Pe da gó gi a i lag kü lön le ges fel adat volt az iszo nya tos em lé ke ket hor -
do zó, eset leg ár va gyer me kek be il lesz té se „bé ke be li” is ko lá ba. Ezt egyen sap -
ká val és di ák jel vén  nyel igye kez tek elômozdítani.

Az elsô tan év ered mé nyei alap ján a Tarbut ki ter jesz tet te is ko la há ló za tát.
Bu da pes ti gim ná zi u mát négy felsô osz tál  lyal bôvítette, van re ál és hu mán ta -
go zat. Egy be ol vad tak az Or szá gos Rabbiképzô In té zet ré gi gim ná zi u má val,
de a Tarbut tan ter ve alap ján. A már em lí tett Hun gá ria kör úti I. szá mú hé ber
nyel vû ál ta lá nos (ahogy ak kor mond ták: ele mi) is ko la mel lett meg nyílt a má -
so dik a Rökk Szi lárd ut ca 26. szám alatt, és Óbu dán a har ma dik a Zichy Jenô
ut ca 9. szám alatt. A Deszken mûködô Tarbut-iskola után Sze ge den is hé ber
nyel vû ele mi is ko la lé te sült. Má tyás föl dön és Rákosfalván a gyer mek ott ho-
nok ban elôkészítô jel le gû hé ber tan fo lya mo kat in dí tot tak. A következô tan év -
ben ezek ben az is ko lák ban ered mé nyes nevelômunka folyt, ame lyet kül föl di
lá to ga tók is el is mer tek. 

Nagy fi gyel met for dí tot tak a pa lesz ti nai fej le mé nyek re, a zsi dó ál lam meg -
te rem té sé ért ak kor ví vott küz de lem re. Iz ra el Ál lam meg szü le té se után a di á -
kok nagy ré sze ki ván do rolt, ezt elôsegítette is ko lá ik ál la mo sí tá sa, amit nem -
csak a hé ber ok ta tás, ha nem az egy sze rû is ko lai hit tan meg szün te té se kö ve tett.
A dik ta tú rá ban nem volt he lye a Tarbut-iskoláknak, pe dig ezek fenn ál lá suk
né hány éve alatt jelentôs ered mé nye ket ér tek el, és új színt je len tet tek a ha zai
köz ok ta tás pa let tá ján.

Ró bert Pé ter
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