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A frigy lá da alig ha nem a tör té ne -
lem leg ke re set tebb erek lyé je. A so -
kak ál tal a zsi dó-ke resz tény kul tu -
rá lis örök ség ré sze ként szá mon
tar tott, de alapvetôen a zsi dó ha -
gyo mány hoz kötôdô tárgy nak az 
i. e. 1. év ez red kö ze pén ve szí tet -
ték el a nyo mát. Az óta a leg kü lön -
fé lébb el mé le tek kel tek szárny ra a
szö vet ség lá dá já nak hol lé tét
illetôen, amely az 1980-as évek ben
Indiana Jo nes ré vén az ad di gi nál
is szé le sebb kör ben ke rült az
érdeklôdés hom lok te ré be. De mit
tud ha tunk va ló já ban a szent erek-
lyérôl?

A Tíz pa ran cso lat ôrzôje
Hét nap pal azu tán, hogy Iz ra el né -

pe az Egyip tom ból va ló kény sze rû
tá vo zás után meg kezd te vi szon tag sá -
gos út ját az ígé ret föld je után ku tat va,
Is ten fel szó lí tot ta vezetôjüket, Mó -
zest: ké szít sen egy lá dát szá má ra. Az
uta sí tá sok sze rint a kí vül és be lül
aran  nyal be vont lá dát akác fá ból kel -
lett el ké szí te ni, az en gesz te lés táb lá -
já ra (va gyis a lá da fe de lé re) pe dig
két – szin tén arany ból ké szült – ke ru -
bot kel lett el he lyez ni, írja a Múlt-kor.

Bár az Ószö vet ség ben pon tos le -
írást ol vas ha tunk a szö vet ség lá dá já -
nak kinézetérôl, csak ke vés mû vé szi
áb rá zo lá sát is mer jük. Az iz ra e li
Kafarnaumban a Frigy lá da ne vet
viselô dom bor mû egy négy ke rék re
sze relt fur csa épít ményt áb rá zol,
ame lyen a lá da mel lett Sa la mon
temp lo mát is meg je le ní tet ték. A
chartres-i ka ted rá lis észa ki ka pu já -
nak egyik pil lé rén ta lál ha tó la pos
dom bor mû szin tén négy ke re kû lá da -
ként áb rá zol ja a szent tár gyat,
amely nek belsô tar tal ma is lát ha tó.
Jean Fouquet 1475 tá ján ke let ke zett
mun ká já hoz, az Antiquités
judaïques-hoz ké szí tett il luszt rá ci ón
Je ri kó el fog la lá sa al kal má val je le nik
meg, a ke ru bo kat azon ban fur csa
mó don le hagy ták a képrôl.

Té vé és va ló ság a kór ház ban
Az in ten zív osz tá lyon ve lem szem ben két ágyon fek sze nek. Lá tom a jobb ol -

da li ágyon fekvô be te get.
Szív rit mu sa ren des, nem olyan, mint az enyém volt, ami kor be hoz tak. Össze

vol tam már köt ve a mo ni tor ral, az in fú zió ita tott, pe dig nem vol tam egy ál ta lán
szom jas.

El vet ték a pénz tár cá mat, és a fi am ke zé be nyom ták. Ô rám mo soly gott:
– Jól le szel, anyám – mond ta.
Köz ben fi gye lem a ve lem egy kor osz tá lyú fér fit. Az ar cán nem le het ész re -

ven ni fáj dal ma kat. Ki vit ték, és a he lyé re be hoz tak egy be te get. Ma gas volt és iz -
mos, tôlem fi a ta labb le he tett. Olyan hat van éves nek néz tem. El he lyez ke dett az
ágy ban. A nôvérek kér dez get ték:

– Fáj va la mi je, nagy ta ta?
Nem vá la szolt.
– Mi kor vi zelt?
Megint nem vá la szolt.
Még egy szer meg kér dez ték, fáj-e.
– Fáj! – volt a szo mo rú vá lasz.
A gya kor nok nak vélt nôvér a szá já ba nyo mott egy pa pírt, és ott hagy ta a be -

te get, mint Szent Pál az olá ho kat. 
Egy idôsebb nôvér jött. El kez dett ki a bál ni a meg szep pent nôvér:
– Or vost! Or vost!
Jött egy tech ni kus, aki se gí tett az élesz tés ben. Tisz ta erôvel nyom kod ták a

mell ka sát.
Meg ér ke zett a fônôvér is, és azon nal be állt se gí te ni. Or vos nak se hí re, se ham -

va. A fônôvér el ro hant or vost ke rí te ni. Meg ér ke zett egy ma gas hölgy, de nem
so kat se gí tett. Ezek után va la mi in jek ci ó val be ro hant egy nôvér.

– Min den el is me ré sem – mond tam ne ki.
– For dít sa el a fe jét – mond ta ne kem.
Lát tam, hogy a tech ni kus az em ber pul zu sát vizs gál ja a nya ki ütôérnél. Ki je -

len tet te, hogy még gyen ge a szív do bo gá sa. Nem úgy, mint a fil me ken, a te le ví -
zi ón, nem volt itt szá jon ke resz tü li élesz tés. Va la mi fur csa, vil lany kör té hez ha -
son ló ra rá kap csol ták be te gün ket.

Meg ér ke zett az or vos vég re. Ez az or vos a mi osz tá lyunk hoz tar to zott. Meg -
állt a bá mész ko dó nôvérek mö gött. Egy kis ide ig néz te a küz del met, az tán meg -
for dult, és szó nél kül tá vo zott.

Kint a fo lyo són egy fér fi le és föl sé tál va tö röl get te kön  nye it.
A vé gén el tûnt a be teg. Pár perc re rá egy má sik be te get tol tak be a szo bám ba.
Lát szott raj ta, hogy rossz ál la pot ban van. Most kö rü löt te volt sür gés és for gás.
Az ágyam hoz ro bo gott egy tech ni kus, és ezt mond ta:
– Lát ja, mi lyen hely zet ben va gyunk!
Be tett egy to ló szék be, és át tolt a ha tos szo bá ba. Út köz ben ma gya ráz ta:
– Azért te szem, mert ha még több sú lyos be te get hoz nak, nem lesz nyug ta.
Meg kö szön tem az ápo lá su kat. Meg nyug tat tam, hogy öröm mel ha gyom el ezt

a szo bát. 
Más nap reg gel meg kér dez tem a nôvért, mi lett a fér fi sor sa. Azt ha zud ta, át -

küld ték egy má sik kór ház ba. Per sze én nem ér tem, mi ért kell mel lé be szél ni.
Aki nek van egy kis esze, meg ér ti, hogy az elôbbi szo bám ban nem igen van vá -

lasz tá sa a be teg nek. Ott má sok dön tik el az út ját.
Az egyik út a vé gén ha za ve zet, vagy Is ten ments a temetôbe, a Potyó kert be.
Volt al kal mam be szél get ni késôbb egy ko moly tech ni kus sal, aki be csü le te sen

el mond ta ne kem:
– Lát ta a fo lya ma tot? Nem lett tôle ros  szul? A vé gén mind két fér fi meg halt.

Nem le he tett raj tuk se gí te ni.
Va ló ban nem let tem ros  szul.
Saj nos élôben lát tam a fo lya ma tot, ami egy ki csit sem ha son lít ar ra, amit te -

le ví zi ón, fil men lát az em ber.
Radmila Markovic / Kul tú ra

Mi a zsi dó val lás ál -
lás pont ja a glo bá lis vál -
ság le het sé ges ha tá sa i -
nak kér dé sé ben? Cikk -
so ro za tunk mai fe je ze -
té ben dr. Frölich Ró -
bert nek, a Do hány ut cai
zsi na gó ga fôrabbijának
gon do la ta it ol vas ha tod.

Igen ne héz és szin te
meg vá la szol ha tat lan kér -
dés, hogy mit ta nít hat az
em be ri ség nek bár mi.

Az em be ri ség ugyan is
nem egy ho mo gén tö -
meg, és igen csak el csé -
pelt axi ó ma, hogy az em -
be ri ség nem ta nul a múlt
pél dá já ból. A je len jár -
vány alatt is (no ha igen
sok szem pont ból meg vál -
to zott az éle tünk) a
legfôbb gon dunk, hogy
vis  sza tér jünk a jár vány
elôtti éle tünk höz.

Ah hoz, hogy meg vá la -
szol has suk, mit is ta nít hat
ne künk a zsi dó fel fo gás
sze rint egy vi lág mé re tû jár vány,
elôször is de fi ni ál nunk kell a jár vány
fo gal mát és an nak ôsi, klas  szi kus ke -
ze lé si mód ját.

Mó zes III. köny vé ben ol vas ha tunk
egy pon to san meg nem ha tá roz ha tó, a
bôrön jelentkezô betegségrôl, a pok -
los ság ról. Ab ból, hogy a be te get el kü -
lö ní tik, ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy
va la mi fé le fertôzô betegségrôl van
szó, hi szen a ter je dés megelôzésének
mód ját már ak kor is a ka ran tén ban
lát ták. Ér de kes, hogy a ka ran tén idô-
tartama a mó ze si tör vény sze rint két -
szer hét nap. Ki emel ném, hogy a mó -
ze si tör vény sze rint a be teg ség külön-
bözô sza ka sza it nem az or vos, ha nem
a pap volt hi va tott meg ál la pí ta ni. A
ré gi zsi dó fel fo gás sze rint ugyan is –
össz hang ban a Tó ra sza vá val – Is ten
az, aki gyó gyít, az or vos csak az Ô
hoz zá já ru lá sá val le het si ke res.

A rabbinikus iro da lom alap ja, az 
i. sz. 2. szá zad ban ös  sze ál lí tott Misna
már va la mi vel fej let tebb egész ség -
ügyi is me re tek kel ren del ke zik, a ko -
ra be li nyel ve zet tel, az i. sz. 2. szá zad
ki fe je zés rend sze ré vel de fi ni ál ni ké pes
a jár vány fo gal mát. Így ír: „Ha egy öt -
száz la ko sú vá ros ban há rom egy mást
követô na pon van há rom (ér te lem sze -
rû en ugyan ab ban a be teg ség ben el -
hunyt) ha lott, az jár vány.”

A Misnára épülô Tal mud ezt a meg -
ha tá ro zást ki csit át fo gal maz za: „Ha
egy 1500 la ko sú vá ros ban há rom egy -
mást követô na pon ki lenc, ugyan ab -
ban a be teg ség ben el hunyt ha lott van,
az jár vány.” Ha meg fi gyel jük, ak kor a
Tal mud csu pán kvan ti tás ban bôvíti ki
a misnai fel té te le ket, ös  sze füg gés ben
ta lán a két szö veg ke let ke zé se kö zöt ti
idôszakban be kö vet ke zett tár sa dal mi
fejlôdéssel.

A jár vány ke ze lé sé re vo nat ko zó an is
ad ta ná cso kat, inst ruk ci ó kat a Tal mud:
a Böl csek sze rint ha jár vány van a vá -
ros ban, ak kor li mi tál ni kell a há zon kí -
vül el töl tött idôt, a jár vány ki tö ré se kor
le het csak el hagy ni a vá rost, és nem
sza bad az út kö ze pén jár ni. Te kint sünk
egy ki csit e ta ná csok mé lyé re.

A há zon kí vül el töl tött idô a Tal mud
ér tel me zé sé ben a leg szük sé ge sebb

Dr. Frölich Ró bert
a vi lág jár vány ról

James Jacques Joseph Tissot: A frigy lá da át kel a Jor dán fo lyón (1900
kö rül)

teendôk el in té zé sé re vo nat ko zik.
Ami kor csak le het sé ges, az em ber nek
vis  sza kell tér nie ott ho na biz ton sá gos
fa lai kö zé. A jár vány ki tö ré se kor el -
hagy ni a vá rost ki fe je zés a Böl csek
lo gi ká ja sze rint an  nyit je lent, hogy
ek kor a leg ki sebb az esély a megfer-
tôzôdésre, az em ber el tud me ne kül ni
a ve szély elôl. A leg ér de ke sebb azon -
ban az utol só meg jegy zés, az út szé lé -
re vo nat ko zó an. A Böl csek sze rint a
ha lál an gya lá nak békeidôben nincs
en ge dé lye a vá ro son be lül el ra gad ni
az em bert, csak az út szé lén köz le ked -
het. Ami kor azon ban jár vány van,
sza bad az út kö ze pén ha lad nia. Igye -
kez ni kell te hát tá vol sá got tar ta ni egy -
más tól, mond ják a Böl csek, az út szé -
le ugyan is kes keny, és nem fér nek el
raj ta két-há rom fôs cso por tok.

Ezt él tük át mi is az utób bi hó na -
pok ban: nem lép tünk ki a la ká sa ink -
ból, csak a fel tét le nül szük sé ges dol -
ga ink el vég zé sé re, nem tar tot tunk
szo ci á lis kap cso la to kat, ven dég sé ge -
ket, ren dez vé nye ket. A ha tá rok, akár a
vá ro sok ha tá ra i nak le zá rá sa is pár hu -
zam ba ál lít ha tó Böl cse ink in téz ke dé -
se i vel, csak úgy, mint az egy más tól
va ló tá vol ság tar tá sa.

Mi u tán rö vi den vis  sza te kin tet tünk a
jár vány ke ze lé sé nek év ez re des zsi dó
mód sze re i re, pil lant sunk a je len be,
hogy meg kí sé rel jünk fe lel ni a fel tett
kér dés re:

Mit ta nít hat az em be ri ség nek egy
vi lág jár vány?

Nyil ván va ló, hogy megdôlt ön nön
sért he tet len sé günk be ve tett hi tünk.
Meg hó dí tot tuk a vi lág ûrt, fel tér ké pez -
tük az em be ri genomot, új és új dol go -
kat ál lí tot tunk elô, akár az élô gé nek
ma ni pu lá lá sá val is, hit tük, hogy csak
fel fe lé ve zet az út. Most jött egy ví rus,
és mint egy va rázs ütés re le állt az
egész vi lág. A te rem tés ko ro ná ja, a
táp lá lék lánc csú csa, az em ber és az ál -
ta la fel épí tett vi lág bi zony legyôzetett
egy lát ha tat lan kis te remt mény ál tal.

Ugyan ak kor azt is lát juk, hogy
mind az a kár és sé re lem, amit Föl -
dünk nek okoz tunk, az el múlt né hány
hó nap alatt el kez dett eny hül ni. A Föld
re ge ne rál ja ön ma gát. Meg ta nul tuk,
hogy ön mér sék le tet kell ta nú sít sunk,
ha nem akar juk, hogy éle tünk szín te re
igen ha mar ál do za tul es sen sa ját ki va -
gyi sá gunk nak.

Átértékelôdtek sze mé lyes pre fe ren -
ci á ink is. A vi lág tól va ló el zárt ság –
no ha a mo dern tech ni ka fel hasz ná lá -

sá val nem vá gott el ben nün ket tel jes -
ség gel egy más tól – felerôsítette a sze -
mé lyes kap cso la tok ban va ló hi tün ket.
Meg mu tat ta, hogy szük ség van a kö -
zös ség (bár mi lyen ala po kon szerve-
zôdô kis és na gyobb kö zös ség) ko hé -
zi ó já ra, hogy egy más nél kül el ve -
szünk, mert erôt, re ményt és ki tar tást
csak egy más ból me rít he tünk.

Felértékelôdött a sze mé lyes kon -
tak tu sok ere je és sze re pe. Egy más tól
el sza kí tott csa lád tag ok, akik ko ráb -
ban eset leg hó na po kig nem ér tek rá
egy más sal le ül ni egy kis be szél ge tés -
re, most, a kény sze rû tá vol lét alatt
döb ben tek rá, mit is je lent az együtt
töl tött idô. Az a szülô, aki hez gyer -
me ke nem mert el men ni, mert fél tet -
te, és az a gyer mek, aki csak elekt ro -
ni kus úton tu dott (ha tu dott egy ál ta -
lán) kap cso lat ba lép ni a szülôjével, a
jár vány ha tá sá ra sok kal erôsebben
kötôdhetnek ez után egy más hoz, mint
an nak elôtte, hi szen meg ta pasz tal ták
a má sik hi á nyát.

Min dent ös  sze vet ve: a jár vány le -
csen gé sé vel ta lán egy jobb, las sabb és
szeretettelibb, bé ké sebb vi lág ba té -
rünk vis  sza. Ta lán meg ta nul tuk a lec -
két, és job ban vi gyá zunk majd egy -
más ra, csa lád ja ink ra, kö zös sé ge ink re
és Föl dünk re egy aránt.

Dívány

Ma is so kan ku tat ják a bib li ai frigy lá da hol lé tét

A frigy lá dát a bi zony ság lá dá já nak
is ne ve zik, mi vel ar ra volt hi va tott,
hogy be fo gad ja a bi zony sá got, va -
gyis az Is ten ál tal a zsi dó nép nek
ado má nyo zott Tíz pa ran cso lat két
kôtábláját. Ám a frigy lá da jó val töb -
bet je len tett, mint egy sze rû tá ro ló -
esz közt: Iz ra el né pe ván dor lá sai so -
rán ma gá val vit te a szent lá dát,
amely így szá muk ra mindenekelôtt
Is ten je len lét ének jel kép évé vált.

Fon tos sze re pe volt a fe dél nek is,
amely el rej tet te az il le ték te len sze -
mek elôl a lá da tar tal mát, va la mint
szent te rü let ként is funk ci o nált. A
raj ta ál ló két ke rub nak az volt a fel -
ada ta, hogy be ha tá rol ja azt a te ret,
amely ben Is ten idôrôl idôre meg je -
len het, hogy pa ran csa it tol má csol ja a
ki vá lasz tott nép fe lé. A frigy lá da te -
hát közvetítô sze re pet is ját szott Is -
ten és az em be rek kö zött.

A ha gyo mány sze rint a szent lá da
emel lett ké pes volt fel élesz te ni az
iz ra e li nép ere jét. A ré gi iz ra e li ek –
ahogy Sá mu el ne ve zi ôket – a
frigy lá dá hoz for dul tak a filiszteu- (Folytatás a 2. oldalon)

sokkal va ló ös  sze csa pá sa ik al kal -
má val, a ten ge ri nép se re gei pe dig
va ló ban az is te ni je len lét tel és vé -
de lem mel azo no sí tot ták a bi zony -
ság lá dá ját. Bár a filiszteusok vé gül
meg ka pa rin tot ták az erek lyét, az
csak bajt ho zott rá juk: az alatt a hét
hó nap alatt, amíg a bir to kuk ban
volt, a szent tárgy út ját ha lá los ret -
te gés kí sér te.

A lá dát elôször Asdódba, majd
Gát ba vit ték, de mi u tán en nek kö vet -
kez té ben mind két vá ros la kos sá gát
da ga na tos meg be te ge dé sek súj tot ták,
a következô ál lo más, Ekrón la kói
már fel zú dul tak a fé lel me tes hí rû lá -
da ér ke zé sé nek hí ré re. A vé get nem
érô csa pá sok után a filiszteusok
jobb nak lát ták, ha vis  sza jut tat ják a
lá dát a zsi dók nak.

A ret te gett erek lye
Jól le het a frigy lá dát em be ri kéz al -

kot ta, sze re pe meg kö ze lít he tet len né
és érint he tet len né tet te. A Kró ni kák
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(Folytatás az 1. oldalról)

I. köny ve el be szé li, hogy egy Uza
ne vû ko csi haj tó egye ne sen az éle té -
vel fi ze tett, mert meg me ré szel te
érin te ni a frigy lá dát, ami kor az
majd nem le esett Kirját-Jeárimból
va ló el szál lí tá sa al kal má val. Még
ma ga Dá vid ki rály is meg döb bent az
is te ni bün te tés szi go rú sá gán.

A frigy lá da az apo ka lip szis ví zi ó ja
so rán is ret te gett ha tal mú tárgy ként
je le nik meg: Meg nyílt az ég ben az
Is ten temp lo ma, és lát ha tó vá vált a
szö vet ség lá dá ja a temp lom ban. Er re
vil lám lás, ég zen gés, föld ren gés és
nagy jégesô tá madt – ír ja a Je le né sek
köny ve.

A bi zony ság lá dá ja mind ezek mel -
lett azon ban elsôsorban ar ról vált is -
mert té, hogy se gí tet te Iz ra el né pét az
ígé ret föld jé nek meg hó dí tá sá ban.
Mö göt te ha lad ni an  nyit je len tett,
mint az is te ni ha ta lom ál tal tá mo gat -
va me ne tel ni.

A Jor dán part já hoz ér ve az iz ra e li -
ek a lá dá hoz for dul tak, hogy át tud -
ja nak kel ni a fo lyón. Amint a frigy -
lá dát tar tó pa pok be lép tek a fo lyó vi -
zé be, a Jor dán ket té vált, hogy Iz ra el
né pe szá raz láb bal kel hes sen át. A
zsi dók Je ri kó ost ro ma kor is a lá dá -
hoz for dul tak, és se gít sé gé vel a he te -
dik na pon vé gül be vet ték a vá rost.

A szá za dok so rán a hívôknek a
frigy lá da ha tal má ba ve tett hi te alig
vál to zott. A ha gyo mány sze rint 
II. Ménélik eti óp csá szár még az

1896-os adouai üt kö zet nél is az
akszúmi lá da se gít sé gé re tá masz ko -
dott, ame lyet egy tör té nel mi leg mé -
lyen gyökerezô le gen da az ere de ti
frigy lá dá nak tart. Az eti óp had se reg –
a vá ra ko zá sok el le né re – vé gül meg -
nyer te az ola szok el len ví vott csa tát.
Ez után nem ma radt két sé gük afelôl,
hogy a cso dát a lá dá nak kö szön he tik.

A lá da há nyat ta tá sai
A frigy lá da hos  szú idôn ke resz tül

el kí sér te Iz ra el né pét ván dor lá sai so -
rán. Je ri kó be vé te le után a ha gyo -
mány sze rint Józsué át szál lít tat ta Ai
vá ro sá ba, majd az Ebal-hegyre. Sá -
mu el I. köny ve sze rint a frigy lá da
Si ló ban is meg for dult, ahon nan
Afekbe szál lí tot ták át, hogy se gít se
Iz ra el né pét a filiszteusok el len, akik
azon ban – ahogy azt már em lí tet tük
– meg ka pa rin tot ták és vá ros ról vá -
ros ra szál lí tot ták. A lá da ez után
Kirját-Jeárimba ke rült.

Dá vid ki rály volt az, aki az ez res
és szá zas cso por tok vezetôivel és a
ve zé rek kel egyet ér tés ben el ha tá roz -
ta, hogy el szál lít ja a frigy lá dát Je ru -
zsá lem be, amit vé gül a szál lí tás ra az
Úr ál tal fel ha tal ma zott le vi ták se gít -
sé gé vel meg is tett.

A szent tár gyat Dá vid fia, Sa la mon
az Is ten dicsôségére ál ta la épít te tett
cso dá la tos temp lom belsô ré szé ben
ki ala kí tott szen tély ben he lyez te el
két, olaj fá ból ké szí tett ke rub alatt. A
temp lom ez ál tal – a frigy lá da fe de lé -

hez ha son ló an – az is te ni je len lét és
ha ta lom meg nyi lat ko zá sá nak hely -
szí né vé vált.

A je ru zsá le mi temp lom ban va ló
el he lye zé se után a frigy lá da sor sa a
ho mály ba vész. Né me lyek úgy vé lik,
hogy Sesonk egyip to mi fá raó ka pa -
rint hat ta meg az i. e. 10. szá zad má -
so dik fe lé ben az Iz ra e li Ki rály ság el -
len in té zett tá ma dá sok so rán, ám va -
ló szí nû, hogy Je ru zsá le met nem
érin tet ték ezek a be tö ré sek.

Az i. e. 8. szá zad ban Jóás iz ra e li
ki rály had se re ge már va ló ban el fog -
lal ta és ki fosz tot ta Je ru zsá le met (a
vá ros ek ko ri ban Jú dea ré szét ké pez -
te), de nem tud ni, hogy az ural ko dó
meg ka pa rin tot ta-e a frigy lá dát.

Nabukodonozor ba bi lo ni ki rály
csa pa tai i. e. 587-ben le ro han ták a
vá rost és fel dúl ták Sa la mon temp lo -
mát, de a ki rá lyi ar chí vu mok a vá ros -
ból ho zott zsák mány fel so ro lá sa kor
nem em lí tik a frigy lá dát. II. Kürosz
per zsa ki rály né hány év ti zed del
késôbb ki sza ba dí tot ta a zsi dó kat a
ba bi lo ni fog ság ból, a lá da azon ban
ek kor sem sze re pelt a Je ru zsá lem be
vis  sza szál lí tott ér té kes ja vak lis tá ján.

Za va ros el mé le tek
Elképzelhetô, hogy lé te zett egy, a

temp lom alatt ki ala kí tott he lyi ség,
me lyet Sa la mon ki fe je zet ten a frigy -
lá dát fenyegetô tá ma dá sok ese té re
épí tett vol na? Mind ös  sze egyet len
for rás, a Makkabeusok apok rif köny -
ve utal ar ra, hogy Je re mi ás pró fé ta a
Nébó-hegyen he lyez te biz ton ság ba a
lá dát Je ru zsá lem i. e. 6. szá za di
meg szál lá sa kor: A pró fé ta is te ni su -
gal lat ra el ren del te, hogy a sá tort és a

szö vet ség lá dá ját vi gyék utá na. Az -
tán föl ment ar ra a hegy re, amely re
Mó zes ment az Istentôl örök sé gül
ka pott föl det meg néz ni. Meg ér kez -
vén Je re mi ás ta lált egy bar lang sze rû
la kó he lyet, oda vit te a sá tort, a 
szö vet ség lá dá ját és az il lat ál do zat
ol tá rát. Az tán el tor la szol ta a be já ra -
tot – ol vas hat juk a Makkabeusok 
II. köny vé ben.

Van nak, akik úgy vé lik, a frigy lá da
Sa la mon temp lo má ban ma radt
Manassé jú de ai ki rály ural ko dá sá ig,
va gyis az i. e. 7. szá za dig. A te ó ria
sze rint ek kor As  szu án ba, majd a szu -
dá ni Meroéba szál lí tot ták. Elképzel-
hetô, hogy a lá da tá ro lá sá ra épí tet tek
egy má sik temp lo mot a Ní lus men ti
Elephantiné szi ge tén, ahol két év szá -
don át ma radt, majd az i. e. 5. szá zad -
ban Eti ó pi á ba, a Ta na-tó egyik szi ge té -
re szál lí tot ták. Szá mos hívô úgy vé li,
hogy az ere de ti frigy lá dát je len leg az
akszúmi Mi as  szo nyunk Sioni Má ria-
temp lom ban ôrzik, ahol egye dül a
templomôr lát hat ja.

Egy má sik el mé let sze rint a frigy -
lá da Tutanhamon sír já nak kin csei
kö zött rejtôzik, és akad, aki úgy gon -
dol ja, hogy a chartres-i ka ted rá lis
alatt van el te met ve. Bár a lá dá val
kap cso la tos le gen dák sok szí nû sé ge
ar ra utal, hogy a szent erek lye va ló -
szí nû leg örök re el ve szett, még is ku -
ta tók tu cat jai in dul nak új ra és új ra a
ke re sé sé re – mind hi á ba. Létezésérôl
mind a mai na pig sem mi fé le bi zo -
nyí ték sem lá tott nap vi lá got.

In du la tok ke reszt tü zé ben
A Makkabeusok II. könyvébôl

fen tebb idé zett szö veg rész let alap ján

egy ku ta tó cso port még a jor dá ni ai
Nébó-hegy kör nyé kén is ása tá sok ba
kez dett, azon ban nem járt si ker rel. A
nyolc va nas évek ben az ere de ti fog -
lal ko zá sa sze rint al ta tá sok nál segéd-
kezô Ron Wyatt ame ri kai ré gész azt
ál lí tot ta, hogy si ke rült meg ta lál nia a
frigy lá dát egy má ra be te me tett föld
alat ti já ra ton ke resz tül. Ál lí tá sa sze -
rint le fény ké pez te a kin cset, ám a
fel vé te lek elôhíváskor rend kí vül ho -
má lyo sak let tek.

A lá da mind má ig fe szült sé gek for -
rá sa. A je ru zsá le mi Temp lom-he gyet
felügyelô muszlim ha tó ság már
több ször is meg vá dol ta Iz ra elt az zal,
hogy ala gu tat fúr a szent hegy bel se -
jé be, hogy meg ke res se és biz ton sá -
gos hely re szál lít sa a frigy lá dát.

Még nem ér kez tünk el a Je re mi ás
pró fé ta ál tal vi zi o nált kor szak ba,
ami kor a szent tárgy fe les le ges sé vá -
lik, és tel je sen kitörlôdik az el len sé -
ges ke dés sel fel ha gyó em be rek
emlékezetébôl: „És ha majd meg so -
ka sod tok és meg sza po rod tok a föl -
dön azok ban a na pok ban, azt mond -
ja az Úr, nem mond ják töb bé: Az Úr
szö vet sé gé nek lá dá ja! Szí vé re se ve -
szi sen ki, rá se gon dol nak, meg sem
lá to gat ják, és nem ké szí tik meg új -
ra” – ol vas hat juk Je re mi ás pró fé ta
köny vé ben.

Az in du la tok te hát nem csil la pod -
nak, a bi zony ság lá dá já nak hol lé tét
pe dig to vább ra is ho mály fe di. Van -
nak, akik azt ál lít ják, hogy a frigy lá -
dát egye ne sen felsôbb ha ta lom vé -
del me zi – po li ti ku sok, vagy ta lán Is -
ten ma ga. Le het, hogy csu pán a
nagy kö zön ség szá má ra ve szett nyo -
ma év szá zad ok kal ezelôtt?

Ma is so kan ku tat ják
a bib li ai frigy lá da hol lé tét

Búcsú Professzor 
Dr. Gergely Judithtól

December 14-én, kiszlév 28-án vettünk búcsút Professzor Dr. Gergely
Judithtól Debrecenben, a Monostorpályi úti temetôben.

Debrecen ikonikus alakja, egy tudós, a mindenki által szeretett professzor
asszony, az orvostudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, egyetemi tanár, professzor emerita, Professzor Dr. Gergely Judith –
Szárá bát Mose zsidó nevén – nincs már közöttünk.

Sára volt az elsô ôsanyánk, akinek a sátra mindig nyitva állt, és ahonnan
mindig fény és szeretet áradt. 

Sára ôsanyánk igazi jiddise máme volt, aki gondoskodott férjérôl, az egész
családjáról, csakúgy, mint Judith néni.

1927-ben született Szegeden. Édesapja a gyógyszerész hivatást választotta,
s ez meghatározta Judith néni jövôjét, pályaválasztását. A családi és vallási
hagyomány kísérte egész életét.

1954-ben költözött Debrecenbe, amikor férjhez ment a mindenki által tisz-
telt Professzor Dr. Kulcsár Andráshoz. A Debreceni Egyetemen kezdte szak-
mai, tudományos pályáját az akkori DOTE Gyógyszertani Intézetében. Nem
sokan mondhatják el: hosszú pályafutása alatt egy munkahellyel büszkélked-
hetett.

A mintaéletû házasságban András nemcsak férj volt, hanem kutatótárs is.
Két gyermekük született: Juli és Lajos, akik mindketten az orvosi pályát
választották.

A Kulcsár család mindig nagy adakozója volt hitközségünknek. A profesz-
szor asszony férje emlékére minden évben az ôszi ünnepekkor ajándékcso-
magot juttatott el a tagsághoz.

Dr. Gergely Judith egy világszinten elismert tudós volt, akire mindig
nagyon büszkék lehettünk. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a közös-
ségünk egy átlag feletti tudással, intelligenciával rendelkezô tagot mondhat
magáénak.

Az egyetemen, a városban és nemzetközi szinten is elismerték ôt. Debrecen
városa Hatvani-díját kapta meg a hitközség ajánlására.

Mindene volt az oktatás, az ismeretek továbbadása. Egész életében köte-
lességtudó, rendszeretô volt. Nagyon sokoldalú, széles látókörû tudósként
ismerte, szerette és tisztelte mindenki. Erre nevelte gyermekeit is.

Vallását soha nem tagadta meg, ünnepeink a zsinagógában nem múltak el
nélküle. A templomban hosszú évtizedekig foglalhatta el állandó helyét.

Közel húsz évig volt Judith néni hitközségünk nôegyletének elnöke, veze-
tôségi tagja. Haláláig az „örökös tiszteletbeli elnök” címet viselte.

Nem volt olyan rendezvény, ahol ôt az elsô sorban ne üdvözölhettük volna.
Közösségünkben gyakran tartott elôadást, elsôsorban az idôs korhoz kapcso-
lódóan. Itt is élvezettel hallgattuk lenyûgözô stílusát.

A DAB Geriátriai Bizottságának aktív tagja volt.
A holokauszt borzalmairól is szemléletesen tudott beszélni, pedig ez nem

könnyû téma, fôleg azoknak, akik átélték... A családjában sem sokat mesélt
errôl. Többször tartott angol nyelven elôadást ebben a témában a külföldi,
elsôsorban az izraeli diákok számára. Itt is megnyilvánult kiváló elôadói
készsége.

Példakép az élete a család, a diákok, az egyetemi oktatók, hittestvéreink és
mindannyiunk számára. Hiányozni fog…

Gyászolják gyermekei, Juli – férjével, Kálmánnal –, Lajos – feleségével,
Liával – és családjaik, 4 unokája és 7 dédunokája.

Búcsúzik a Debreceni Zsidó Hitközség vezetôsége, tagsága.
Smuel Faigen rabbi gyászimái, Kreisler Gábor méltató szavai mellett vet-

tünk búcsút drága halottunktól.
Professzor asszony, drága Judith néni, Szárá bát Mose!
Báruch dáján háemet!
A 90. zsoltár szavaival: Legyen velünk Örökkévaló Istenünk jóakarata!
Nyugodjál békében!

Kreisler Gábor

A Honvéd kórház jogosultság elsô és másod generá-
ciós holokauszt túlélôknek jár akik az ô érdekeiket
képviselô MUSZOE tagjai (azaz egyesületi tagok) egy
2012-es még akkori honvédelmi miniszterrel kötött
megállapodás szerint. Ez a miniszter Hende Csaba
volt.

Az alapjog az volt, hogy a MUSZOE (és annak jog-
elôdje) kezelte a háború után is a munkaszolgálatosok
adatait, újratemetését és érdekképviseletét. Továbbá
az, hogy a munkaszolgálat a magyar törvények szerint
ugyanúgy honvédelmi szolgálatnak minôsült, mintha
valaki besorozott katona lett volna. Nyilván megélni
azért nem ugyanaz volt, mint a besorozott katonák
minden napjait és a BM által ma is alanyi jogon bizto-
sított még elô anno nyilas szolgálatot végzô csendôrök
mindennapjai sem hasonlatosak. Ugyanakkor anno
ugye azért is hívták a munkaszolgálatot hadkötelezett-
ségnek, mert ezzel „fedezték” jó ideig annak tényleges
mivoltát, ezt mindegyikünk tudja, mindenesetre a jog-
alapot a honvédség részérôl ez adja meg.

A másik hivatkozott jogalap, hogy a Honvédkórház
ugye három nagy kórház jogutódja. Alapból ugye a
Glück-, a Herczel és a Grünwald-féle szanatóriumok-
ban, azaz zsidók által alapított és fenntartott kórházak,
rendelô intézetek és szanatóriumukból jött létre. Ez az
kormány által idén júliusban kiemelt beruházássá
minôsítve megújuló egy rég elhagyatott pesti kórház-
nak hívott rendkívül értékes épület a Városligeti fasor
és a Bajza utca találkozásánál, fogalmam sincs kinek a
kezébe és minek kerül majd az egykori zsidó magán-
vagyon, amely egyébként még részben a nácikat is túl-
élte, de az 1949-es államosítást a Walter-villát (addig
Fischer József tulajdona volt) is magába ölelô telken
elkezdték építeni az új BM-kórházat, amelyhez hozzá-
csatolták a Honvédelmi rendelô intézetet. Így itt a hon-
védkórház három kórház és rendelôintézet jogutódja,
bár a Karinthyt is ápoló világhírû orvosokat és orvosi
mûszereket tulajdonló zsidó kórház államosított
vagyonáról napjainkig nem igazán szólnak e tekintet-
ben sehol.

Ezen történelmi kitekintôn túllépve, 2012-ben a
korábban ismertetekre hivatkozva Hende Csaba akkori
honvédelmi miniszter a MUSZOE tagoknak miniszteri
engedély formájában megadta az Honvédkórház jogo-
sultsági engedélyt és Egyesületünknek ígéretet tett az
állandó jogosultság megszerzéséhez szüksége törvény
módosításra (vagyis inkább kiegészítésre), addig is így
kívánta évente meghosszabbítva (az amúgy szerintünk
jogilag és egyébként is jogos) munkaszolgálatosok
jogosultságát. Aztán a szükséges törvénymódosítás
csúszott (valahogy ez nem tûnt senkinek sürgôs be ter-
jesztendônek), a hosszabbítás cserébe szinte automati-
kus lett. 2015-ben Hende úr távozott és onnantól az
évenkénti hosszabbítás nagyon hosszadalmas, költsé-
ges procedúra lett, amely végén mindig úgy tûnt mint-

ha a nem nevesített minisztériumi illetékes munkatárs
kegyet gyakorolna felénk. Ahhoz, hogy ez a kegygya-
korlás meginduljon egyáltalán meg évente különbözô
plusz (nevezzük úgy) lobbizásra stb volt sajnos szük-
ség. De így is évrôl évre nehezebben ment.

Sessler úr idén is elkezdte szokásos köreit, sôt azon
is túl, de eddig mindennél nagyobb ellenállásba ütkö-
zött. Maradjunk abba a mostani honvédelmi miniszté-
riumi vezetésnek ez munkaszolgálat mint hadkötelék,
vagy zsidó kórház vagyona ide vagy oda nem annyira
tûnik fontosnak. Sessler úr már a miniszterelnöknek is
jelezte személyesen az idôsügyi tanács alkalmával,
hogy ez egy függôben lévô dolog (és törvény módosí-
tási ígéret) a zsidóság volt munkaszolgálatos tagjai
felé. A miniszterelnök úr egy rövid tudok róla-val
nyugtázta az ügyet.

Sessler úr azóta is a megoldáson dolgozik, de ne
felejtsük el, hogy a MUSZOE vezetése a járvány kie-
melten kockáztatott célcsoportjába tartozik, azaz a szo-
kásos 100 akadályból idén a járvány még többet csi-
nált. Arról nem beszélve, hogy folyamatosan a járvány
túlterheltségre hivatkozik kvázi nem csinál semmit a
honvédelmi minisztérium erre kijelölt munkatársa, bár
ezt a napokban Horty Corvin kereszttel kitüntettek
soron kívüli és örökös Honvédelmi kórház jogosultsá-
ga (sôt az összes hozzátartozójukra kiterjesztve) nemi-
leg egy kicsit cáfolni látszik.

Remélem eléggé részletes tájékoztatást adtunk,
ennél részletesebbet sajnos nem tudunk. Azt sem
mondhatjuk, hogy soha nem lesz Honvédkórház jogo-
sultságuk, de azt sem, hogy december 31-ig ezt meg-
hosszabbítják önöknek, nekünk az illetékes minisztéri-
umban. Sessler úr rajta van addig is türelmüket kér-
jünk, higgyék el nem Sessler úr elhívatottságán múlik
a késlekedés. Ô továbbra is úgy gondolja, hogy ez jár
a volt munkaszolgálatosoknak, ugyanúgy alanyi jogon
mint a honvédelem más kötelékében teljesítetteknek,
vagy ha a másik végletet nézzük a máig élô nyilas
csendôröknek és teljes családjuknak a BM kötelékben
teljesített akkori szolgálat alapján. Továbbá álláspon-
tunk az, hogy a nácik majd a maradékot az államosí-
tással elkobzott jelentôs zsidó vagyon (nem csak telek,
épület, hanem felszerelések stb.) alapján a teljes hazai
zsidóságnak járna a volt zsidó kórházért cserébe, de
egyesületünk ehhez már önmagában kevés volt, a többi
zsidó szervezet és egyházak pedig nem tartották ezt
annyira fontosnak, hogy velünk és egymással össze-
fogva esetleg elérjenek kárpótlásként mint jogutód
kórház legalább ilyesmit.

A fenti tájékoztatás a MUSZOE tajgainak szól és túl
terjedelme miatt nem teljes körû, de így is eléggé rész-
letes. Amint ennél frissen fejlemény van természetesen
arról is automatikusan tájékoztatást adunk.

Facebook

A miniszterelnök tud róla
Honvédkórház
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A Mazsihisz szo ci á lis gon dos ko -
dá sa 2020-ban több új fe je zet tel
bôvült. Cik künk elsô ré sze azok -
ról a krí zis tá mo ga tá sok ról szólt,
ame lye ket a Szö vet ség a vi lág jár -
vány ki hí vá sá ra ho zott lét re az
anya gi vál ság ba ke rült csa lá dok
meg se gí té sé re. Ugyan ak kor épül
egy át fo gó szo ci á lis tá mo ga tá si
rend szer is, amelyrôl a Mazsihisz
Jáhád Zsi dó Kö zös sé gi Szol gá la -
tá nak mun ka tár sa it, Kósa Ju dit
igaz ga tót és Szenthe An tó nia 
programfelelôst kér dez tük.

A Mazsihisz ál tal meg al ko tott
Együtt prog ram cél ja a vész kor szak
má so dik ge ne rá ci ós érin tett je i nek,
azok nak a zsi dó hit test vé rek nek a
meg se gí té se, akik szo ci á lis, egész -
ség ügyi és men tá lis prob lé mák kal
küsz köd nek. Saj nos nin cse nek ke -
ve sen: a leg fris sebb ada tok sze rint a
má sod ge ne rá ci ó sok a mint egy 120
ezer re be csült tel jes ma gyar zsi dó
né pes ség leg fel jebb 40 szá za lé kát
al kot ják, és kö zü lük – a ha zai sze -
gény sé gi mu ta tó kat a cél cso port ra
ve tít ve – a rá szo ru lók szá ma mi ni -
má li san több ezer em ber.

Hi va ta los meg ne ve zés sze rint a
pro jekt gaz da a Mazsihisz, amely a
ki vi te le zést a Ma gyar or szá gi Zsi dó
Szo ci á lis Se gély (MAZS) Ala pít -
vánnyal vég zi, együtt mû köd ve a
BZSH-val, a Mazsihisz Sze re tet kór -
há zá val, az ORZSE-val, va la mint
csak nem öt ven ön kén tes sel. A prog -
ram ról a Mazsihisz Jáhád Zsi dó Kö -
zös sé gi Szol gá la tá nak igaz ga tó já -
val, Kósa Ju dit tal, va la mint
Szenthe An tó nia programfelelôssel
be szél get tünk.

Kósa Ju dit (KJ): Na gyon örü -
lünk, sôt büsz kék va gyunk ar ra,
hogy el in dul ha tott a má sod ge ne rá -
ci ós Együtt prog ram. A má so dik ge -
ne rá ció a holokauszttúlélôk gyer -
me ke i nek nem ze dé ke. Év ti ze dek
óta is mert, hogy ôk kü lö nö sen sú -
lyos lel ki ter he ket ci pel nek, en nek
fel dol go zá sá val a tu do má nyok és a
mû vé sze tek rég óta fog lal koz nak.
Má ra több nyi re idôsödô, elszegé-
nyedô, egész ség ügyi prob lé mák kal
küzdô emberekrôl van szó. A vi lá -
gon min den zsi dó kö zös ség tud ja,
hogy se gít ség re szo rul nak.

– Mi ért idén in dult el a tá mo ga -
tás?

Szenthe An tó nia (SzA): Nagy
fel adat hoz ne héz hoz zá kez de ni. A
Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz -
ala pít vány (Mazsök) ér de me, hogy
szak mai meg be szé lé se ket kez de mé -
nye zett a hit köz sé gi és ci vil zsi dó
segítô szer ve ze tek kel, majd – a vi lá -
gon elsôként – 2018 de cem be ré ben
ki ír ta a 100 mil lió fo rint ös  sze gû
má sod ge ne rá ci ós pá lyá za tot. Er re a
fel hí vás ra a Szö vet ség pro jekt gaz -
da ként olyan ter vet ké szí tett, amely
alap ja le het majd a nem ze dék hosz -
 szú tá vú, sok ol da lú meg se gí té sé -
nek. Tár sat ke res tünk a nagy fel -
adat hoz, és a MAZS Ala pít ván  nyal,
a leg na gyobb ta pasz ta la tú he lyi zsi -
dó szo ci á lis szer ve zet tel kon zor ci -
um ban ki dol goz tuk az Együtt prog -
ra mot, mellyel 76 mil lió 300 ezer
fo rin tot nyer tünk az ös  sze fo gást
nagy ra értékelô Mazsöktôl. 

– Mek ko ra cso port ról van szó?
Hány má sod ge ne rá ci ós él Ma -
gyar or szá gon?

SzA: Ko vács And rás szo ci o ló gus
és mun ka tár sai ku ta tá sa sze rint a
ha zai zsi dó né pes ség leg fel jebb
negy ven szá za lé ka holokauszt-
túlélôk gyer me ke, ez így több tíz -
ezer em bert je lent. Az utol já ra kö -
zölt hi va ta los sta tisz ti kai ada tok
sze rint a ma gyar or szá gi la kos ság
mi ni mum 12 szá za lé ka sze gény ség -
ben él, és ha ezt az ada tot ki ve tít jük
a zsi dó la kos ság ra, ak kor a zsi dó
kö zös ség rá szo ru ló má so dik ge ne -
rá ci ós cso port já nak lét szá ma 5 ezer
fô le het. En  nyi em bert en  nyi

A Szö vet ség nem hagy ja ma gá ra
a szo ci á li san rá szo ru ló kat (2.)

Az Együtt prog ram elsô saj tó tá jé koz ta tó ja, jobb ról Kósa Ju dit és Szenthe
An tó nia (mik ro fon nal). Fo tó: Szom bat

pénzbôl nem le het meg se gí te ni,
mint egy ezer hit test vé rünk meg se -
gí té sé re vál lal ko zott a prog ram. 

KJ: Ép pen ezért dön töt tünk úgy,
hogy se gély osz tás he lyett a szo ci á -
lis mun ka szak mai el vei és a ha zai
ta pasz ta la tok alap ján ki dol go zunk
egy olyan rend szert, ame lyik tar tós
és át fo gó tá mo ga tást biz to sít hat má -
sod ge ne rá ci ós hit test vé re ink nek.
Tö re ked tünk ar ra, hogy a fel adat hoz
mér ve az anya gi lehetôségeinket ha -
té ko nyan és igaz sá go san hasz nál juk
fel. Vé gül olyan struk tú rát épí tet -
tünk föl, amely szá mít a tag hit köz -
sé gek, a zsi dó in téz mé nyek és a
nagy ta pasz ta la tú part ner zsi dó ci vil
szer ve ze tek te rep is me re té re, inf -
rast ruk tú rá já ra. 

Elsôsorban a te rü le ti el osz lás
igaz sá gos sá gát biz to sí tot tuk. A rá -
for dí tá sok ará nya a vi dék és a
fôváros közt a zsi dó la kos ság ará -
nyá nak megfelelôen 25-75 szá za -

ame lyek a szol gál ta tá so kat fe dez ték
vol na. A ka ran tén alatt sok ház tar tás
el esett a meg szo kott jövedelmétôl,
ezért el te kin tet tünk a jo go sult sá gi
szint (barem) me rev al kal ma zá sá tól,
és a megnôtt szo ci á lis keretbôl min -
den jo go sult és rá szo ru ló jelent-
kezôt tá mo ga tunk. Há rom száz het -
ven sze mély nek tud tunk vé gül re -
zsi tá mo ga tást vagy élel mi szer-vá -
sár lá si kár tyát ad ni. Öt ven két kü lö -
nö sen rá szo ru ló má sod ge ne rá ci ós
hit test vé rün ket má sod szor is meg -
se gít het tük.

SzA: Szív fáj dal mam volt, hogy
men tá lis se gít sé get sem szemtôl
szem ben, ha nem csak táv for má ban
nyújt hat tunk. Pszi cho ló gus va gyok,
tu dom, a kettô nem ugyan az. Még is
örü lök, hogy több mint het ven sze -
mély vál lal ta a táv for mát, és szak -
em be re ink 5-6 al ka lom mal be szél -
get nek ve lük, se gí te nek zöld ág ra
vergôdni pár lel ki ere de tû prob lé -

lék. A bu da pes ti köz pon ti re giszt rá -
ci ós iro da mel let tíz vi dé ki ré gió -
köz pon tot hoz tunk lét re Ró na Ivett
ko or di ná lá sá val. 

Or szá go san ki ké pez tünk 46 ön -
kén test, akik a szo ci á lis mun ká so kat
se gí tet ték a je lent ke zés kor. A jo go -
sult ság bi zo nyí tá sá nak mód ját a
Mazsök meg ha tá roz ta, a rá szo rult -
ság mér té ké nek fel mé ré se a mi
felelôsségünk volt. Egy aránt fi gye -
lem be vet tük a jelentkezôk csa lá di,
tár sas, in téz mé nyi és szer ve ze ti
kap cso lat rend sze rét, egész sé gi és
men tá lis ál la po tát, a csa lád juk anya -
gi vi szo nya it, és a vá rat lan krí zis -
hely ze te ket is. Ezek nek az alap ján
ké szí tet tük el az adat fel vé te li la pot
és a szak mai spe ci fi ká ci ót, hang sú -
lyoz va, hogy egyé ni meg íté lé si
szem pon to kat is fi gye lem be kell
ven nünk. Már ci us kö ze pé re or szá -
go san le zá rult a re giszt rá ció.

– Ek kor ve zet ték be a jár vány
las sí tá sá ra el ren delt kor lá to zá so -
kat. Mit tud ta tok ten ni a ka ran -
tén ide jén?

KJ: Igen, itt be vá gott a jár vány,
és sok ter vün ket ke resz tül húz ta.
Cso ma go lás, és már ci us 16-ával be
kel lett zár nunk az iro dát. Át áll tunk
táv mun ká ra, nem volt kön  nyû. De
ez még csak hagy ján. Vi lá gos lett,
hogy a tá mo ga tá so kat is át kell ala -
kí ta nunk, ez zel együtt pe dig a költ -
ség ve tést is. Az ere de ti pá lyá zat ban
tö re ked tünk ar ra, hogy pénz he lyett
mi nél több szol gál ta tást nyújt sunk,
hi szen ezek nem csak ele ven em be ri
kap cso la to kat biz to sí ta nak a tá mo -
ga tot tak nak, ha nem meg ta ka rít ják
ne kik a szak em ber ke re sés sel, a
szer ve zés sel já ró fel ada to kat is. 

A jár vány alatt vi szont nem lett
vol na biz ton sá gos a sze mé lyes ta -
lál ko zás. Nem le he tett gyógy tor na,
fizioterápia, ott hon ápo lás, négy -
szem köz ti be szél ge tés, egész ség na -
pi prog ra mok. In nen jelentôs át ala -
kí tá sok kal le he tett to vább lép ni. 

A szo ci á lis tá mo ga tá sok ra össz -
pon to sí tot tunk, a szo ci á lis igé nye -
ket dol goz tuk fel elôször, és ide csa -
tor náz tuk be azo kat a for rá so kat,

má val.
– Me lyik volt a leg nép sze rûbb

tá mo ga tá si for ma?
SzA: A leg több jo go sult szem -

üveg-tá mo ga tást kért, va gyis hoz zá -
já ru lást egész ség ügyi se géd esz köz
vá sár lá sá hoz. So kan a fertôzéstôl
va ló fé lel mük ben nem mer tek or -
vos hoz men ni, szem üve get vagy
hal ló ké szü lé ket stb. fel írat ni, ezért
itt pi cit en ge dé ke nyeb bek let tünk,
el fo ga dunk op ti kus ál tal fel írt szem -
üveg ké szí tést stb. Töb ben kér tek és
igény be is vet tek anya gi se gít sé get
a tár sa da lom biz to sí tá si rend szer ben
hos  szú vá ró lis tás di ag nosz ti kai el já -
rá sok hoz.

KJ: Vagy pél dá ul egy tel je sen új
tá mo ga tá si for ma he lyet te sí ti a
gyógy tor nát: ehe lyett gyógy szer vá -
sár lá si kár tyát adunk, a MAZS Ala -
pít vány gya kor la tá ban ben ne van ez
a tá mo ga tá si for ma, és a jár vány mi -
at ti töb bi vál toz ta tás sal együtt ezt is
en ge dé lyez te a Mazsök. Itt is kö -
szön jük Sza bó György el nök úr nak
és a ku ra tó ri um nak a meg ér té sét, tá -
mo ga tá sát. 

– Ho gyan bí rál já tok el a je lent -
ke zé si anya got, vé gül ki hoz za
meg a dön té se ket?

KJ: A ké rel me ket a szak mai spe -
ci fi ká ció alap ján ki ér té kel jük, a je -
lent ke zést felvevô szak em ber meg -
jegy zé se it és a sa ját hely is me re tün -
ket fi gye lem be vé ve anonimizált
lis tán ja vas la tot te szünk egy füg get -
len szakemberekbôl ál ló Jó vá ha gyó
Tes tü let nek. A végsô dön tést ez a
tes tü let hoz za meg. In nen már csak
a meg va ló sí tás van hát ra. A meg -
ítélt és jó vá ha gyott tá mo ga tá so kat a
kon zor ci u mi part ne rek a kon zor ci u -
mi szerzôdésben fog lalt kö te les sé -
ge ik alap ján, sa ját jo gi, pénz ügyi és
szo ci á lis szak há ló za tuk, il let ve
külsô szak em be rek vagy in téz mé -
nyek be vo ná sá val vég zik el.

– Mi kor ér vé get a prog ram, s
mi lesz a foly ta tás? 

KJ: A prog ram 2020-as sza ka sza
az év vé gé vel befejezôdik. Ek kor
tud juk majd kö zöl ni, hogy pon to san
hány sze mélyt tud tunk meg se gí te ni,

pon to san mely tá mo ga tás sal. Az el -
múlt más fél év ben so kat gon dol kod -
tunk, be szél get tünk, bi zony vi tat -
koz tunk is. Szám ta lan mun ka órát
töl töt tünk el a MAZS Ala pít vány
szak em be re i vel a ter ve zé se kor. Az
Együtt prog ram ne ve is jel ké pe zi azt
a meggyôzôdésünket, hogy a zsi dó
kö zös ség segítô szer ve ze tei együtt -
mû köd ve ha tá so sak. Nagy sze rû él -
mény volt a kö zös ügy fél szol gá la tok
meg nyi tá sa, év ti ze dek óta nem volt
pél da ilyen szo ci á lis cé lú ös  sze fo -
gás ra a kö zös ség éle té ben.

Az iga zi örö möt sze rin tem épp az
sze rez te, hogy kö zö sen lét re tud -
tunk hoz ni olyan te ret, amely csak
ar ra szol gált, hogy hozzáértô, rá juk
figyelô em be rek meg hall gas sák,
meg se gít sék a rá szo ru ló kat. Eb ben
az él mény ben az ön kén tes mun ka -
tár sa ink szí ves sé ge, segítôkészsége
nagy részt ben ne volt. Men  nyi vel
na gyobb bi za lom mal for dul a se gít -
sé get kérô má sod ge ne rá ci ós hoz -
zánk, ha a vá ró szo bá ban egy
holokauszttúlélô vagy egy má sod -
ge ne rá ci ós sors társ fo gad ja!

Úgy gon do lom, hogy az Együtt
prog ram egyik nagy lehetôsége en -
nek a ko ope rá ci ó nak a to váb bi
erôsítésében és ki szé le sí té sé ben rej -
lik. Az el múlt más fél év re vis  sza te -
kint ve, és fi gye lem be vé ve a Covid-
19 okoz ta hely ze tet, amely ben ne he -
zí tett kö rül mé nyek kö zött kel lett dol -
goz nunk, azt hi szem, hogy az Együtt
prog ram már több, mint lehetôség a
Mazsihisz, a MAZS Ala pít vány, a
tag hit köz sé gek és part ner szer ve ze -
tek éle té ben: bi zo nyí ték ar ra, hogy jó
irány ba in dul tunk el, és ko moly
mun ká val, fo lya ma tos pár be széd del,
ta nu lás sal ké pe sek va gyunk erôs
szak mai ala po kon nyug vó segítô
rend szert mû köd tet ni. 

Per sze sok ta nul sá got is ho zott az
el múlt idôszak. Sok min dent más -
kép pen csi nál nánk a mai fe jünk kel.
A más fél év ren ge teg ta nul sá gát
meg je gyez zük, hogy ki ja vít has suk a
jövôben.

Sok ki sebb hi ba mel lett azon ban
rend szer sze rû hi bát sze ren csé re
nem ta lál tunk a mun kánk ban, és re -
mél jük, hogy a Covid mi at ti vál toz -
ta tá sok el le né re vi szony lag köny -
 nyen és gyor san el tu dunk majd szá -
mol ni, ha be fe jez tük a meg ítélt tá -
mo ga tá so kat, szol gál ta tá so kat, hi -
szen a Mazsihisz és part ner szer ve -
ze te megelôlegezte a tá mo ga tá sok,
a prog ram költ sé ge it. 

SzA: Így van! Ám min den ne héz -
sé ge mel lett éle tem nagy él mé nyei
kö zé tar to zik ez a prog ram. Ki vé te -
le zett nek ér zem ma gam, hogy egy-
egy hit test vé rem a bi zal má ba fo ga -
dott, és meg osz tot ta ve lem csa lád ja
tör té ne tét, szü lei iszo nya tos meg -
pró bál ta tá sa it, nagy sze rû helyt ál lá -
su kat, vagy eset leg ép pen azt, hogy
a po kol ból ha za tér ve kép te le nek
vol tak mûködô, me leg csa lá dot biz -
to sí ta ni szá muk ra.

Ezek a val lo má sok két do log ra is
kö te lez nek: egy részt ar ra, hogy le -
von juk a szak mai ta nul sá go kat, és
min dent meg te gyünk a prog ram ki -

vá ló minôségû foly ta tá sá ért. Más -
részt kö te les sé günk nek érez zük azt
is, hogy a má sod ge ne rá ci ó ról ös  sze -
gyûlt ada to kat ren dez zük, ki ér té kel -
jük, és be mu tas suk a kö zös ség nek.

Mind an  nyi unk nak tud nunk kell,
hogy olyan hit test vé re ink nek szólt
az Együtt, akik nek több mint egy -
har ma da tel je sen egye dül ál ló, több
mint fe le há rom nál több sú lyos be -
teg ség gel él, rend kí vül ma gas köz -
tük a da ga na tos és men tá lis be te gek
szá ma. A szo ci á lis tá mo ga tás ban ré -
sze sül tek ház tar tá sá ban egy sze -
mély egy ha vi meg él he té sé re 
40 ezer 83 fo rint jut.

KJ: Saj nos így van, ez a va ló ság.
Hogy ez a kép men  nyi ben ál ta lá nos
és men  nyi ben má sod ge ne rá ci ós jel -
leg ze tes ség, az kü lön ér té ke lés tár -
gya. De ne ez zel fe jez zük be a be -
szél ge tést, ha nem a kö szö net sza va i -
val:

Gyógyszer- 
és MRI-támogatás

Továbbra is igényelhetnek esetenkénti (tehát nem állandó) támogatást
szociálisan rászoruló betegek az alábbiakhoz:

– Átlagosnál drágább gyógyszerek beszerzése. Például átlagosnál drá-
gábbnak tekinthetô egy 5000 Ft árú gyógyszer is kb. havi 100.000 Ft
nettó munkabér vagy nyugdíj mellett. A támogatás összegének felsô
határa nincs rögzítve, de tájékoztatásul közöljük, hogy az eddigi gyakor-
latban 50.000 Ft volt a legnagyobb gyógyszertámogatásunk.

– Magánorvosi MRI-vizsgálat elvégeztetése rosszindulatú daganat
kiderítése céljából. Ehhez támogatást akkor lehet igényelni, ha az állami
egészségügy csak túl késôi idôpontra tudja vállalni az MRI-vizsgálatot.

Részletesebb tájékoztatás és az igényléshez szükséges adatlap a követ-
kezô telefonszámon kérhetô: 06-1-321-3497, lehetôleg az esti órákban.

Há lá sak va gyunk elsôsorban
a Mazsöknek, sze mély sze rint
Sza bó György el nök úr nak a
pá lyá zat ki írá sá ért; a MAZS
Ala pít vány nak a kö zös mun ká -
ért és a min dig ter mé keny
szak mai vi tá kért, a köz pon ti
ügy fél szol gá lat ki ala kí tá sá ban
vég zett gör dü lé keny együtt mû -
kö dé sé ért és a fel dol go zá si
mun ká ban nyúj tott ru gal mas -
sá gá ért;

a vi dé ki és bu da pes ti hit köz -
sé gek nek és társ hit köz sé gek -
nek, az el nö kök nek, a ré gió -
köz pon tok ön kén tes ko or di ná -
to ra i nak, programsegítôinek a
sok se gít sé gért;

a Mazsihisz pro jekt csa pat
ope ra tív vezetôjének, ami ért
le vett a vál lunk ról sok szer ve -
zé si fel ada tot; az IKI-nek, ami -
ért he lyet adott a köz pon ti re -
giszt rá ci ós iro dá nak; 

a BZSH és Mazsihisz szak -
mai egy sé ge i nek a szám ta lan
éj jel-nap pa li ké szen lét ért; a
Pénz ügyi Osz tály vezetôjének
és mun ka tár sa i nak;

az IT Osz tály vezetôjének,
aki egy részt se gí tett át hi dal ni a
hét köz na pi ma gyar nyelv és az
IT szak zsar gon ja közt tá ton gó
sza ka dé kot, más részt mind vé -
gig se gí tet te a jár vány mi att
szük sé ges sé vá ló táv mun kán -
kat, ami a prog ram egyik leg -
na gyobb ki hí vá sa volt;

az ügyvezetôi és el nö ki tit -
kár sá gok nak, mert orosz lán -
részt vál lal tak a te le fo nos meg -
ke re sé sek köz ve tí té sé ben;

a Gaz da sá gi Osz tály nak
azért, mert min dig min den ott
volt, ahol kel lett;

va la mint a Szer tar tá si Osz -
tály nak és a Rab bi ság nak a jo -
go sult sá gok meg ál la pí tá sá ban
nyúj tott se gít sé gért.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz
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Je len ték te len ki né ze tû, kis sé
túl sú lyos fic kó volt, még is Nagy-
Bri tan nia egyik leg te het sé ge sebb
kém je ként tar tot ták szá mon. Ki
volt és mit tett a há bo rú alatt
Frank Foley?

Akik is mer ték, mind an  nyi an je -
len ték te len kül se jû nek ír ták le: ala -
csony, kis sé túl sú lyos em ber volt,
és Gan dhi é hoz ha son ló ke rek szem -
üve get vi selt. Frank Foley azon ban
va ló já ban Nagy-Bri tan nia egyik
leg te het sé ge sebb kém je volt, aki
ez rek éle tét men tet te meg, se gí tett a
nor vég el len ál lás nak, és ki hall gat ta
Ru dolf Hesst.

Somersetbôl az MI6-hez
Az ere de ti leg ír szár ma zá sú

Francis Edward Foley Somerset
me gyé ben szü le tett egy vas úti mun -
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A meg ta lált man ches te ri 
idôkapszula

A vis  sza ka pott zimonyi zsi na gó ga
Jean-Pierre Allali: a kö zel 900.000
em ber tra gé di á ját csend öve zi

Margaritis Schinas: a zsi dó élet
ré sze az eu ró pai tár sa da lom nak
és az élet utunk nak

Tíz ezer em ber éle tét men tet te meg 
a brit Schindler

Vil mos camb rid ge-i her ceg Frank Foley fris sen le lep le zett szob rá nál 2018 szep tem be ré ben
Fo tó: Anthony Devlin / Getty Images Hun ga ry

Eu ró pai Unió
Margaritis Schinas, az Eu ró pai

Bi zott ság al el nö ke üd vö zöl te az Eu -
ró pai Bi zott ság nak az an ti sze mi tiz -

Szer bia
Több éves pe res ke dés után a zimonyi zsi na gó ga is mét a he lyi zsi dó ság tu -

laj do ná ba ke rül. Az egy kor az Osztrák–Magyar Mo nar chi á hoz tar to zó
Zemunban 1850-ben át adott temp lo mot az askenázi kö zös ség épí tet te. A zsi -
na gó ga a Juda Alkalai ut cá ban ta lál ha tó, a név adó sze fárd rab bi a 19. szá zad
hú szas éve i ben ve zet te a hit éle tet a vá ros ban. A má so dik vi lág há bo rú elôtt
egy sze fárd temp lom is volt a te le pü lé sen, ami a bom bá zá sok so rán sú lyo san
meg sé rült, és késôbb le bon tot ták. Az askenázi zsi na gó ga 1962-ben az ön kor -
mány zat tu laj do ná ba ke rült, és még je len leg is mû köd nek ben ne különbözô
vál lal ko zá sok. Ria Beherano hit köz sé gi tit kár sze rint az épü le tet a jövôben
kul tu rá lis cé lok ra kí ván ják hasz nál ni. A Belg rád hoz tar to zó Zimonyban a
holokauszt elôtt mint egy 500 zsi dó élt, akik nek túl nyo mó több sé ge a vész kor -
szak ban el pusz tult. A meg ma radt kis kö zös ség fon tos fel ada tá nak tart ja a zsi -
dó iden ti tás, a tra dí ci ók és a kul tú ra megôrzését. A szerb fôvárosban csak az
1929-ben fel ava tott Szukkat Salom nagy zsi na gó gá ban fo lyik val lá si te vé -
keny ség. Az or szág ban 1500-2000 hit test vé rünk él.

kás fi a ként. Kö zép is ko lai ta nul má -
nya it egy je zsu i ta is ko lá ban vé gez -
te, majd ta ná rai ösz tön zé sé re egy
fran cia or szá gi pa pi sze mi ná ri um ba
ment. Itt dön tött úgy, hogy a pa pi
hi va tás he lyett a tu do má nyok kal
sze ret ne fog lal koz ni. So kat uta zott
Eu ró pá ban, kü lö nö sen te het sé ges
volt a nyel vek te rén, fo lyé ko nyan
be szélt fran ci á ul és né me tül is.

Az elsô vi lág há bo rú ide jén a hír -
ne ves an gol Sandhursti Ki rá lyi Ka -
to nai Fôiskolán vég zett, és 1917
ele jén tiszt té avat ták. Az il le té ke -
sek ha mar fel fi gyel tek nyelv tu dá-
sára, elemzôképességére, és meg -
kér ték, hogy mû köd jön együtt a
hír szer zés sel. Ez után 1918 jú li u sá -
ban egy kis egy ség ve ze té sét bíz ták
rá, amely nek fel ada ta tit kos ügy nö -
kök to bor zá sa és ko or di ná lá sa volt
Fran cia or szág ban, Bel gi um ban és
Hol lan di á ban. A vi lág há bo rú után
nem sok kal le sze relt a hadseregtôl.

Út le ve lek Berlinbôl 
a sza bad ság ba

Le sze re lé se után fel aján lot ták ne -
ki az útlevélellenôr-tiszti be osz tást
Ber lin ben, az Egye sült Ki rály ság
Út le vél hi va ta lá ban. Ál lá sa azon ban
csak fedôállás volt, mert va ló já ban
hírszerzôtisztként dol go zott a brit
tit kos szol gá lat nak. Az 1920–30-as
évek ben Foley ügy nö kö ket szer ve -
zett be, és meg sze rez te szám ta lan
né met ka to nai fej lesz tés leg fon to -
sabb terv do ku men tá ci ó ját.

An nak el le né re, hogy nem ren -
del ke zett dip lo má ci ai men tel mi
jog gal és a né met ha tó sá gok bár mi -
kor le tar tóz tat hat ták, Foley az út le -
ve lek be va ló bé lyeg zés kor és a ví -
zum ki adá sa kor ki ját szot ta sa ját ha -
zá ja ren de le te it is. A né met or szá gi
zsi dók így tör vé nye sen el hagy hat -

ták ha zá ju kat az 1938. no vem ber
9–10-i kris tály éj sza ka után, hogy
Nagy-Bri tan ni á ba vagy az an go lok
ál tal fel ügyelt Pa lesz ti ná ba me ne -
kül je nek. Né ha még en nél is to vább
ment, és né met in ter ná ló tá bor ok ba
uta zott, hogy ki sza ba dít son zsi dó -
kat, majd so ku kat ott ho ná ban rej -
tet te el, és se gí tett ne kik ha mis út le -
ve le ket sze rez ni. Ami kor egyéb
lehetôséget nem ta lált, fel vet te a
kap cso la tot más or szá gok kö vet sé -
ge in dol go zó ba rá ta i val, hogy se gít -
sé get nyújt has sa nak a ví zum meg -
szer zé sé ben. Egyes becs lé sek sze -
rint több mint tíz ezer em bert men -
tett meg a pusz tu lás tól.

Kó dolt rá dió adás ok 
Nor vé gi á ból

1939–1940-ben útlevélellenôr-
tisztként szol gált Nor vé gi á ban a
né met in vá zi ó ig, ez után tevôleges
se gít sé get nyúj tott az el len ál ló nor -

vég haderônek. Foley se gí tett Nor -
vé gia fôparancsnokának, Otto Ruge
tá bor nok nak kap cso lat ba lép ni
Nagy-Bri tan ni á val, hogy se gít sé get
kér jen a né me tek kel szem ben. Az
an gol hírszerzônek sa ját rá dió adó ja
volt, ami lehetôvé tet te Ruge szá -
má ra, hogy a nor vég ve ze té kes vo -
na lak tól füg get le nül kom mu ni kál -
jon Lon don nal, de az üze ne te ket
ter mé sze te sen kó dol ták is. Foleyt
vé gül a brit ha di ten ge ré szet me ne -
kí tet te ki az utol só pil la nat ban,
mielôtt a né met csa pa tok el fog ták
vol na.

1941-ben azt a fel ada tot kap ta,
hogy foly ta tó la go san hall gas sa ki a
Skó ci á ban repülôgépével le szállt
Ru dolf Hesst. A késôbbiekben se -
gí tett a brit hírszerzô szer vek nek a
kettôs ügy nö kök de zin for má lá sát

cél zó ak ci ó ik ban is. A há bo rú után
ha ma ro san vis  sza tért Ber lin be, ahol
a buj ká ló há bo rús bû nös SS-ta gok
kéz re ke rí té sé ben se géd ke zett.

A vi dé ki an gol nyug dí jas,
akit a Vi lág Iga zai kö zé 
vá lasz tot tak

1949-ben vis  sza vo nult vi dé ki há -
zá ba, és 1958-ban ott is hunyt el.
Csak ha lá la után de rült ki a nagy kö -
zön ség szá má ra, hogy embermentô
te vé keny sé get vég zett. Foleyt ha zá -
já ban a brit Schindlernek is ne ve -
zik. Adolf Eichmann 1961-es je ru -
zsá le mi tár gya lá sán Vö rös Pimper-
nelnek ti tu lál ta, aki sa ját éle tét koc -
káz tat ta a né me tek ál tal ül dö zött
zsi dók meg men té se ér de ké ben.
1999-ben kap ta meg posz tu musz a
Vi lág Iga za el is me rést.

Tu lok Péter/Dívány

Nagy-Bri tan nia
Man ches ter ben a fel újí tá si mun -

kák be fe je zé se után, vár ha tó an 2021
ta va szán is mét meg nyí lik a Zsi dó
Mú ze um. Az 1879-ben fel ava tott
sze fárd zsi na gó ga épü le té ben 1984-
ben hoz ták lét re a zsi dó ha gyo má -
nyo kat és val lá si szo ká so kat be mu ta -
tó in téz ményt, me lyet ok ta tá si cé lok -
ra is hasz nál tak. Öt mil lió fon tos be -
ru há zás sal a hasz nos te rü let most
két sze re sé re bôvül. Új ga lé ria, ok ta -
tá si ka bi net és ká vé zó is lé te sül az
épü let ben. A kivitelezôk nagy fi -
gyel met for dí tot tak a 19. szá zad ra
jellemzô de ko rá ci ós ele mek
megôrzésére és hely re ál lí tá sá ra. A
mun ká sok ta lál tak egy idôkapszulát,
amely ben 150 év vel ezelôtt hasz nált
pén zek, az egy ko ri zsi na gó ga ira tai

Zsi dó exo dus

A Kneszet 2014-ben ho zott dön té -
se alap ján no vem ber 30-a az arab or -
szá gok ból és Irán ból el me ne kült zsi -
dók em lék nap ja. A Covid-19 jár -
vány mi att a ha gyo má nyos meg em -
lé ke zést az idén vir tu á li san tar tot ták
meg. Jean-Pierre Allali, a JJAC
(Igaz ság az arab or szá gok ból szár -
ma zó zsi dók nak) al el nö ke a fran cia
zsi dó ernyôszervezet, a CRIF hon -
lap ján meg je gyez te, hogy a kö zel
900.000 em ber tra gé di á ját csend
öve zi. A pa lesz tin me ne kül te ket az
ENSZ fel ka rol ta, a zsi dók szen ve dé -

mus el le ni harc ra vo nat ko zó egy han -
gú dön té sét. Az al el nök nyi lat ko za -
tá ban hang sú lyoz ta, hogy Eu ró pa ha -
tá ro zot tan ki áll a gyû lö let min den
for má ja el len. A Bi zott ság ér zé ke li
és nagy fi gyel met for dít a zsi dók el -
le ni fe nye ge tés nö ve ke dé sé re, ezért
ha tá ro zott ak ci ók szük sé ge sek. A zsi -
dó élet ré sze az eu ró pai tár sa da lom -
nak és az élet utunk nak. Schinas
hang sú lyoz ta, hogy a zsi dó kö zös sé -
gek és in téz mé nyek vé del me a tag ál -
lam ok fon tos fel ada ta. Ki emel te,
hogy az IHRA (Nem zet kö zi
Holokauszt Em lé ke zé si Szö vet ség)
an ti sze mi tiz mus-meg ha tá ro zá sa,
me lyet mos ta ná ig az EU 18 tag ál la -
ma fo ga dott el, fon tos út mu ta tást és
se gít sé get je lent. Az al el nök ki je len -
tet te, hogy az Eu ró pai Bi zott ság
2021-re ér vé nyes stra té gi át fog ki -
dol goz ni, amely ki egé szí ti az egyes
or szá gok nak az an ti sze mi tiz mus el -
le ni harc ra vo nat ko zó ter ve it.

és ko ra be li új sá gok vol tak. A mú ze -
um mun ka tár sai most egy új, a 2020-
as év re emlékeztetô tár gya kat tar tal -
ma zó idôkapszulát kí ván nak az utó -
kor szá má ra el he lyez ni. Max
Dunbar igaz ga tó ki je len tet te, hogy
érdeklôdéssel vár ja a lá to ga tók vé le -
mé nyét a tar tal má ban meg újult és tá -
ga sabb intézményrôl.

sé vel, ki fosz tá sá val és erôszakos el -
ûzé sé vel azon ban a nem zet kö zi
szer ve ze tek nem törôdtek. Az arab
or szá gok ból me ne kült zsi dók több -
sé ge, mint egy 600.000 fô Iz ra el ben
te le pe dett le. 300.000 hit test vé rünk
Fran cia or szág ban, Nyu gat-Eu ró pa
más ál la ma i ban és az Egye sült Ál la -
mok ban ta lált új ott hon ra. A
150.000 al gé ri ai zsi dó nagy ré sze
fran cia ál lam pol gár ság gal ren del ke -
zett, és ezért a füg get len ség ki ki ál tá -
sa, 1962 után ha za te le pül tek. Az an -
ti sze mi ta tá ma dá sok elôl me ne kül ve
kö zü lük azon ban már sok ez ren ali-
jáztak. Ko vács



Az új tulaj miatt csaptak
össze a drukkerek
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Arab vet te meg 
az arab el le nes klu bot

Egy sejk az Egye sült Arab Emírségekbôl meg vet te a ras  szis ta ra jon gó -
i ról is mert iz ra e li Bej tár Je ru zsá lem fut ball csa pat fe lét, kö zöl te a klub.

Tör té nel mi és iz gal mas nap a Bej tár Je ru zsá lem szá má ra: part ner sé gi meg -
ál la po dást írt alá Mose Hogeg és Hamad bin Ka li fa al-Nahjan sejk – ol vas -
ha tó a csa pat weboldalán köz zé tett be je len tés ben.

A do ku men tum az or szá gok kö zött szep tem ber ben alá írt normalizációs
meg ál la po dás egyik újabb gyü möl cse.

A sejk, akit az Egye sült Arab Emír sé gek egyik leg el is mer tebb em be ré nek
tar ta nak, és a ki rá lyi csa lád tag ja, hos  szas tár gya lá sok után meg sze rez te a
klub tu laj don jo gá nak mint egy 50 szá za lé kát, kö te le zett sé get vál lal va a
következô tíz év ben több mint 300 mil lió sékel ös  sze gû be fek te tés re.

A klub kas  szá já ba kerülô pénzt elsôsorban az inf rast ruk tú ra, az if jú ság és a
po ten ci á lis já té ko sok fej lesz té si cé lú be fek te té se i re for dít ják. A cso port szá -
má ra új igaz ga tó sá got is ala kí ta nak, mely ben he lyet kap a sejk fia,
Muhammad bin Hamed bin Ka li fa.

Chanukka elôestéjén a Bej tár menórája új és kü lö nö sen iz gal mas fény ben
vi lá gít. Együtt vo nu lunk a klub ba, az együtt élés, az ered mé nyek és a test vé ri -
ség új nap ja i ba csa pa tun kért és kö zös sé gün kért, va la mint az iz ra e li spor tért
– mond ta Mose Hogeg tu laj do nos per cek kel az alá írás után.

Iz ga tott va gyok, hogy egy ilyen dicsôséges klub part ne re le he tek, és egy
ilyen vá ros ban, Iz ra el fôvárosában és a vi lág egyik leg szen tebb vá ro sá ban.
So kat hal lot tam a klub ban zaj ló vál to zás ról és a dol gok menetérôl, és öröm -
mel ve szek részt eb ben – nyi lat koz ta Hamad bin Ka li fa al-Nahjan sejk. Sze -
münk elôtt lát juk a bé ke és a test vé ri ség gyü möl csé nek fe no me ná lis ered mé -
nyét a né pek kö zött, és a gya kor lat ban egy új mód szert vá zo lunk fel a sport
ál tal a szí vek egye sí té sé re a né pek kö zött. Ös  sze ál lí tunk egy olyan csa pa tot,
amely a lehetô leg ma ga sabb ra és a leg mes  szebb re tö rek szik ab ból a vágy ból,
hogy a Bej tár Je ru zsá lem el ér je a fut ball leg ma ga sabb fo kát. Ja’allah Bej tár!

A Bej tár, Iz ra el egyik leg jobb fut ball csa pa ta, rég óta is mert arab el le nes és
muszlimellenes nézeteirôl, és az egyet len olyan klub az iz ra e li baj nok ság ban,
amely nek so ha nem volt arab muszlim já té ko sa.

ujkelet.live

Zsi dó szélsôséges gyúj to ga tott
a Getszemáni-templomban

Az iz ra e li rendôrség le tar tóz ta -
tott egy fér fit, aki fel akar ta gyúj -
ta ni a Getszemáni-kertben ál ló
ka to li kus temp lo mot. Az épü let
azon a he lyen áll, ahol Jé zus
Krisz tus az utol só va cso ra es té jén
vir rasz tott ta nít vá nya i val.

A 49 éves iz ra e li fér fi gyú lé kony
anya got ön tött ki a temp lom bel se -
jé ben, az tán meg gyúj tot ta, mond ta
Micky Rosenfeld rendôrségi szó-
vivô. Vé gül az ôrök el fog ták a fér -
fit.

A rendôrség sze rint az ed di gi
nyo mo zás ar ra utal, hogy gyû lö let-
bûn cse lek mény tör tént, ír ja a Ki bic.

A Reuters ké pe in egy meg fe ke te -
dett pad és a pad ló szin tén el fe ke te -
dett da rab ja lát ha tó.

Ilyes mi nek nem lett vol na sza bad
meg tör tén nie a Szent föld egyik
temp lo má ban, mond ta Ib ra him
Faltas atya. A Szent föl di Ró mai Ka to li kus Egy ház fel ügye let ala pos vizs gá -
la tot kért a rendôrségtôl.

Mahmúd Abbász pa lesz tin el nök azt nyi lat koz ta az ügy ben, hogy a gya -
nú sí tott ter ro ris ta iz ra e li te le pes, és az iz ra e li kor mányt tet te felelôssé az ilyen
tá ma dá so kért.

Az el múlt év ti zed ben zsi dó szélsôségeseket több ször el ítél tek a Szent föl -
dön ál ló temp lo mok ban és me cse tek ben tör tént gyúj to ga tá so kért.

Több száz eti óp
zsi dó ér ke zett

Iz ra el be
So kan hos  szú évek el tel té vel ta -

lál koz hat nak új ra csa lád juk kal.
Az eti óp zsi dók ki me ne kí té se az
or szág ban ki ala kult pol gár há bo -
rús hely zet mi att vált sürgetôvé.

316 eti óp zsi dó ér ke zett meg Iz ra -
el be, ôk az elsô olék, akik a mos ta ni
mentôakció ke re té ben ér kez tek meg
új ha zá juk ba. A cso por tot Iz ra el elsô
eti óp szár ma zá sú mi nisz te re, a be -
ván dor lá si tár cát vezetô Pnina
Tamano-Sata is el kí sér te, ír ja a Ki -
bic. A mi nisz ter már ko ráb ban Eti ó -
pi á ba uta zott, hogy meg sür ges se a
több ezer zsi dó ki men té sét a pol gár -
há bo rú szé lé re sod ró dott or szág ból.

Mint ar ról már itt, a Ki bic Ma ga -
zin ban is be szá mol tunk, az Eti ó pi á -
ban ki ala kult fe szült hely zet mi att
egy eti óp zsi dók alijázását sürgetô
szer ve zet azért for dult az iz ra e li kor -
mány hoz, mert sze rin tük ve szély nek
van nak ki té ve a Szent föld re ki ván -
do rol ni szán dé ko zó zsi dók. Egyi kük
már a har cok ál do za tá vá is vált.

Gond ár ban és Addisz-Abebában
je len leg több ezer zsi dó vá ra ko zik
tá bo rok ba zsú fo lód va, rossz kö rül -
mé nyek kö zött ar ra, hogy fel száll -
has son az Iz ra el be tar tó repülôre.
So kak nak már ott él nek a csa lád tag -
ja ik, aki ket hos  szú évek óta nem lát -
hat tak.

A most ér ke zett új be ván dor ló kat a
repülôtéren Ben já min Netanjahu
mi nisz ter el nök, Beni Ganc vé del mi
mi nisz ter, a kor mány több más tag ja,
il let ve a Szochnut el nö ke, Isaac
Herzog fo gad ta. Az új olék a sza bá -
lyok nak megfelelôen elôször ka ran -
tén ba vo nul nak, és csak ez után ta lál -
koz hat nak csa lád ja ik kal. So kan kö -
zü lük már húsz éve vár nak er re a pil -
la nat ra. A be ván dor lók két éven át
kap nak majd se gít sé get a be il lesz ke -
dés hez a Szochnut mun ka tár sa i tól.

A ter vek sze rint 2021. ja nu ár vé -
gé ig to váb bi 1600 eti óp zsi dó ér kez -

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Likud párthoz, illetve Benjámin
Netanjahu izraeli miniszterelnök-
höz is.

A rigmusok után a La Familia til-
takozó tagjai megtámadták az új
tulajdonos érkezését támogató
szurkolókat. A nagy erôkkel kivo-
nuló rendôrség választotta szét a
két tábort, és több szurkolót letar-
tóztatott.

A megállapodás támogatói
maguk közé hívták Mose Hogeg
üzletembert, a csapat másik tulaj-
donosát, és vállukra emelve éltették
a jelentôs, a következô tíz évben
több mint 300 millió sékelt (26,6
milliárd forint) hozó szerzôdés
nyélbe ütéséért.

A hatszoros bajnok Bejtár –
amely még sosem szerzôdtetett arab
játékost – hét mérkôzés után a 14
csapatos izraeli bajnokság tizedik
helyén áll.

Az emírségek és Izrael szeptem-
ber közepén az Egyesült Államok
közvetítésével megállapodást írt alá
a hivatalos diplomáciai kapcsolatok
létesítésérôl. Októberben az emírsé-
gek kormányának delegációja ellá-
togatott Izraelbe, ahol a gazdasági
együttmûködésrôl szóló számos
szerzôdést írt alá.

Az elmúlt hónapokban az
Egyesült Arab Emírségeken kívül
Bahrein, Szudán és Marokkó is
megállapodott Izraellel a kapcsola-
tok rendezésérôl.

Rangadó

het Iz ra el be. Azon ban így is több
ezer, a falasmura cso port hoz tar to zó
zsi dó ma rad a tá bo rok ban.

A mos ta ni lé pést kri ti zá lók sze rint
a kor mány pusz tán po li ti kai cé lok ra
hasz nál ja az Eti ó pi á ban vá ra ko zó

zsi dó kat, és szán dé ko san csak kis
szám ban en ge di ôket Iz ra el ben le te -
le ped ni. Pe dig egy 2015-ös kor -
mány dön tés alap ján az ös  szes Eti ó -
pi á ban ma radt zsi dót Iz ra el be kel le -
ne hoz ni ez év vé gé ig.

A gya nú sí tott

A rendôrségnek kellett szétvá-
lasztania az izraeli Bejtár
Jeruzsálem szurkolóit, miután az
Egyesült Arab Emírségbôl egy
sejk felerészben megvásárolta a
klubot, az üzletet helyeslôk és
ellenzôk pedig összecsaptak, írja
az MTI a walla hírportál nyomán.
Mindkét szurkolói táborból 120-

150 ember jelent meg a csapat
jeruzsálemi stadionjánál az edzé-
sen. Eleinte csak indulatos rigmu-
sokat skandáltak, elítélve vagy

támogatva azt, hogy az abu-dzabi
uralkodócsaládba tartozó Hamad
bin Kalifa al-Nahjan társtulajdo-
nos lett.

Az üzlet ellen fôként a csapat La
Familia névre keresztelt ultrái tün-
tettek.

Maga az együttes és a La Familia
kemény magja eddig is rasszista

megnyilvánulásairól volt ismert, az
ultrák többször tiltakoztak arab és
muzulmán játékosok szerzôdtetése
ellen, és kötôdnek a jobboldali

Fotó: Emmanuel Dunand / AFP

Chanukkai gyertyagyújtás Jeruzsálemben emírségi és bahreini küldöttek
társaságában

Történelmi esemény
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1891. ok tó ber 12-én, jom kippur
nap ján szü le tett, és egész éle tét a
né pé ért ho zott engesztelô ál do zat -
nak te kin tet te. A 20. szá zad leg na -
gyobb fi lo zó fu sa i nak volt a ta nít -
vá nya, és egy má sik zsi dó szár ma -
zá sú ka to li kus szent, Avilai Szent
Te réz ve zet te el éle te igaz sá gá hoz.
Ausch witz ban halt meg zsi dó ként
és ka to li kus már tír ként nem egé -
szen 51 éve sen, 1942-ben.

Or to dox zsi dó csa lád 11. gyer me -
ke ként szü le tik jankiperkor, az en -
gesz te lés nap ján a szi lé zi ai
Breslauban. Édes ap ja két éves ko rá -
ban meg hal, édes any ja ne ve li nyi -
tott ság ra, in tel lek tu á lis igé nyes ség re
és alá za tos hit re a gye re ke ket, igyek -
szik is ko láz tat ni ôket: ked ven ce,
Edith kü lö nö sen jó fe jû, érdeklôdô
kis lány nak tû nik, írja a mazsihisz.hu.

An  nyi ra önál ló gon dol ko dá sú nak
bi zo nyul, hogy ka masz ko rá ban úgy
dönt, ate is tá vá vá lik. Játsz ha tott né -
mi sze re pet eb ben az el ha tá ro zá sá -
ban édes ap ja ko rai el vesz té se is.

El mé lyült fi lo zó fi ai ta nul má nya it
azért sza kít ja fél be 24 éve sen, hogy
nôvérként szol gál jon egy jár vány kór -
ház ban az elsô vi lág há bo rú ide jén: ez
a ta pasz ta lat ve ze ti el fi lo zó fi ai disz -
 szer tá ci ó já nak té má já hoz, az em pá tia
prob lé má já hoz. Témavezetôje a kor -
szak és az év szá zad egyik leg na -
gyobb – kü lön ben zsi dó – fi lo zó fu sa,
Edmund Husserl volt, az ô as  szisz -
ten se ként dol go zott dip lo má zá sa után
a freiburgi egye te men, de együtt mû -
kö dött Mar tin Heideggerrel is. 

Fel lé pett a nôk egyen jo gú sá gá ért
is egye te mis ta ként, és hogy ez nem
volt okafogyott fel lé pés, azt a sa ját
kar ri er je is mu tat ta, az, hogy nôi mi -
vol ta mi att nem lép he tett elôre a tu -
do má nyos pá lyán az asszisztensség-
bôl. 

Eb ben az idôszakban ol vas ta el
egy tit kos zsi dó (marránó) nagy apá -
tól szár ma zó ka to li kus szent, a hí res
Avilai Szent Te réz élet raj zát, és rög -

tön úgy érez te, meg ta lál ta, amit ke re -
sett: „mond tam ma gam nak: ez az
igaz ság”.

A következô év, 1922 elsô nap ján
tér meg ka to li kus nak, és nem so ká ra
ta ní ta ni kezd egy szer ze te si is ko lá -
ban: itt tölt nyolc évet, köz ben fo lya -
ma to san dol go zik, Aquinói Ta más
ér te ke zé sét for dít ja az igaz ság ról,
mes te re, Husserl fi lo zó fi á ja és a ka -
to li kus ta ní tás ös  sze bé kí té se fog lal -
koz tat ja. 

Mi u tán ál lást kap a münsteri Tu do -
má nyos Pe da gó gi ai In té zet ben, szin -
te rög tön ha ta lom ra ke rül nek a ná -
cik, és tá voz ni kény sze rül.

Ezt követôen csat la ko zik a kar me -
li ta apá ca rend hez, egy köl ni me zít -
lá bas kar me li ta ko los tor kö zös sé gé -
hez. Itt la tint és fi lo zó fi át ta nít a
nôvéreknek, meg ír ja Vé ges lét és
Örö két cí mû mû vét egyfelôl, amely -
ben si ke rül ös  sze han gol nia a ka to li -
kus ta ní tást Husserl el kép ze lé se i vel,
és in nen ír le ve let másfelôl XI. Pius
pá pá nak a ke resz tény ség és „a rasz-
sz iz must bál vá nyo zó” ná ci an ti sze -
mi tiz mus összeegyeztethetetlen-
ségérôl, kér ve a Va ti kán vi lá gos ál -
lás fog la lá sát.

„He tek óta lá tunk olyan cse le ke -
de te ket Né met or szág ban, ame lyek
az igaz ság és az em ber ség tö ké le tes
meg csú fo lá sai, a »szeresd felebará-
todat« pa ran csá ról nem is be szél ve.
A nem ze ti szo ci a lis ták vezetôi évek
óta szít ják a gyû lö le tet a zsi dók el -
len. De a felelôsség elsôsorban azo -
ké, akik idá ig en ged ték el jut ni ôket a
hall ga tá suk kal... Ezek ben a he tek -
ben nem csak zsi dók, de jám bor ke -
resz tény hí vek ez rei is azt vár ják
Né met or szág ban és hi szem, hogy az
egész vi lá gon, hogy az egy ház emel -
je fel sza vát Krisz tus ne vé nek meg -
gya lá zá sa el len. Nem ép pen el len té -
tes mind az, amit a ná cik hir det nek a
mi Urunk és Meg vál tónk éle té vel,
aki még a ke resz ten is üldözôiért
imád ko zott? Mi, akik az egy ház hû -

Ha to dik osz tály ba jár tam a Kos suth La jos ál ta lá nos is ko la,
gim ná zi um és zseniképzôbe, 1959-ben. Osz tály tár sa im nagy -
részt or vo sok, jo gá szok, ká de rek gyer me kei vol tak. Ne kem is
ki vé te le zett stá tusz ju tott: apám a Kos suth ut cai Cipô Mo dell ház
vezetôjeként dol go zott. Ez volt a minôségi cipôbolt. Akár mi -
lyen nagy te kin té lyû em ber volt va la ki, apám hoz for dult, ha jó
cipôre volt szük sé ge. Így ke rül tem a jó ne vû Kos suth La jos ál -
ta lá nos is ko lá ba, bár egyéb szár ma zá sú nak szá mí tot tam. Nem
mun kás, nem pa raszt, nem ér tel mi sé gi, ha nem egyéb szár ma zá -
sú. Ez a be so ro lás sok min dent meg ha tá ro zott, pél dá ul az is ko -
lai fel vé te le ket.

Elsô ta ní tá si nap, iro da lom óra.
A fel adat fo gal ma zás Leg szebb nyá ri él mé nyem cím mel. Ab -

ban az idôben nem volt di vat és lehetôség nya ral ni. Mi, srá cok
azon ban jól érez tük ma gun kat. Két fô prog ram volt, az egyik:
ócs ka, ál ta lunk ja ví tott bi cik lik kel fel fe dez ni a vá rost. A bi caj
szár nya kat adott, fel gyor sí tott. Alig volt for ga lom, csak a stráf -
ko csi kat kel lett megelôzni. A má sik fô prog ram: he ti egy szer-
két szer a nagy er dei strandfürdô. Ha volt pén zünk, je gyet vet -
tünk, ha nem, be mász tunk a ke rí té sen.

Egyik ke rék pá ros él mé nyün ket ír tam meg az is ko lai fo gal ma -
zás ban. Cí me: Leg szebb nyá ri él mé nyem.

Reg gel 9 óra. Gyü le kez tünk a Sze pes sé gi ut ca sar kán, Gyu ri,
Pi tyu, Jotya és én. Jotya Jó zsef ba rá tom be ce ne ve. Volt ná lunk
sal ler (gu mi ra gasz tó), szer szá mok, fel ké szül tünk a tú rá ra.

Meg ér ke zett Sa nyi ba rá tunk, és nem hit tünk a sze münk nek.
Egy va do na túj, fran cia, kön  nyû, alu mí ni um vá zas, fo ko zat vál -
tós, sebességmérôvel fel sze relt ver seny ke rék pár ral. Ilyet még
ké pen sem lát tunk. Kül föl di ro ko nok aján dé ka.

„Csak néz zé tek, ne pisz kál já tok! Apám meg öl, ha va la mi ba -
ja lesz.”

In du lás hoz készülôdtünk, de Jotyát meg ba bo náz ta a cso da ke -
rék pár. Nem tud ta le ven ni ró la a sze mét. Meg vizs gál ta elölrôl,
há tul ról, majd könyörgô szem mel né zett Sa nyi ra. 

„Sa nyi, csak egy szer az élet ben en gedd meg, hogy ki pró bál -
jam! Csak az ut ca vé gé ig, zsák ut ca, nem is me he tek to vább.”

Sa nyi, a lágy szí vû, pró bált el len áll ni, de an  nyi ra meg ha tot ta a
kö nyör gés, hogy meg en ged te.

Rö vid ma gya rá za tot tar tott: ez az egyes, ket tes, hár mas, né -
gyes, ötös át tét, de 3-nál fel jebb ne menj.

Jotya el in dult, és utó lag így em lé ke zett a tör tén tek re:
Jotya:
„Nem hi szem el! Mi lyen könnyû haj ta ni! Gyor san vál tok,

ket tes, hár mas. Né zem a ki lo mé ter órát, 25, 30, 35. Negy ven!
Negy ven nel me gyek! A fi úk ki a bál nak, or dí ta nak va la mit, de

nem ér tem. Nem tu dom le ven ni a sze mem a sebességmérô
órá ról.

CSATT!!!
Mi tör tént? Jaj, ne ki men tem a jár da sze gély nek! Jó ma gas ra

do bott. Is te nem, ez hi he tet len! Emel ke dik ve lem a bi caj! Fi úk,
de mes  sze vagy tok, az ut ca má sik vé gén, és már alat tam is! Cso -
da tör tént! Ez zel még re pül ni is tu dok? Hir te len fél ni, szé dül ni
kezd tem. Már a há zak fe lett va gyok! Ta lán ugor jak le? Most már
nem aka rok. Gyö nyör kö döm. A nyá ri nap fé nyé ben pom pá zik a
vá ros. Egy re emel ke dem. Rá jöt tem, hogy tu dom irá nyí ta ni. Ha
te ke rem, emel ke dik, ha kor mány zok, for dul. A Nagy temp lom
tor nyai kö zött át re pü lök, és már a Kol lé gi um fe lett va gyok. Az
em be rek ap ró han gya ként jön nek-men nek alat tam. Irány a
Nagyerdô, a strand. Fel tû nik a Víz to rony, és már lá tom is a me -
den cé ket, és lá tom a nôi na po zót. Egy bárányfelhô ár nyé ká ban
meg pi he nek, alat tam ma ga a menny or szág. Itt az tán van lát ni va -
ló! Szé pek a lá nyok. Eszem be jut nak a ha ve rok. Vis  sza for du lok,
meg sem ál lok a bel vá ro sig. Alat tam a nyüzsgô Vö rös Had se reg
ut ca. Már a vas út ál lo más nál va gyok, lá tom, ahogy a gôzmoz-
donyok sû rû füs töt ere get nek. El hú zok a repülôtér fe lett. Az
orosz pi ló ták meg le pet ten né zik a so sem lá tott égi ob jek tu mot.
Kö szön töm ôket, a ke rék pár fran cia hangjelzôje a Mar seil laise -t
játs  sza. Ütem re haj tom a bi cik lit, egy re ma ga sabb ra emel ke -
dem. Ma ga biz to san ülök a nye reg ben, nincs tér iszo nyom. Visz -
 sza for du lok a Sze pes sé gi ut ca irá nyá ba. A Külsô Vá sár té ren
stráf ko csik áll nak, fu var ra vár va. Már lá tom a fi ú kat. Sa nyi, Pi -
tyu, Gyu ri, To mi, itt va gyok! Lát já tok? Tu dok re pül ni! Pró bál já -
tok ki ti is! Már itt va gyok az ut ca vé gén.

Jotya, Jotya! – hal lom. Lan do lok a jár dán.
CSATT!!!
Meg ér kez tem. Fek szem a föl dön. Ta lán ki csit ká bult va gyok

ettôl a repüléstôl, de re pül ni, emel ked ni sze ret nék más kor is.
Nem aka rok itt ma rad ni a por ban, a ko pott há zak kö zött. Száll -
ni fo gok, emel ked ni. El ál mo sod tam, el sö té tült min den. Pi he nek
egy ki csit. Fi úk, nem ér tem, mit mondtok! Jól va gyok. Hagy ja -
tok pi hen ni!”

Pár perc múl va ma gá hoz tért, láb ra állt. Or vos hoz vit tük, aki
meg vizs gál ta, és be szél tet te. Jotya úgy me sél te el a re pü lé sét,
mint ha va ló ság lett vol na. A do ki csak en  nyit mon dott: egy kis
agy ráz kó dás, sem mi ko moly. És még meg je gyez te: De leg alább
érez ted, mi lyen fel emel ked ni, szár nyal ni.

Ez volt a leg szebb, leg iz gal ma sabb nyá ri él mé nyem.
Vé ge
(Meg jegy zés: Jotya tény leg meg ta nult re pül ni, ezek után

egy re job ban szár nyalt. Kitûnôre érett sé gi zett, fel vet ték az

egye tem re, dip lo ma ta lett belôle. Kar ri ert csi nált, be jár ta az
egész vi lá got.)

Iz ga tot tan vár tam a dol go zat osz tály zá sát. Ki osz tot ták a fü ze -
te ket, meg lát tam az osz tály za tot és az in dok lást: a dol go zat nem
a té má ról szólt: 2 (ket tes).

El vö rö söd tem, és szó nél kül fel áll tam. 
– Mit akarsz, Fe hér?
– Tanárnô ké rem, én igaz ság ta lan nak ér zem a ket test.
– Meg za va rod az óra rend jét. Szü net ben je lent kezz az osz-

tályfônöködnél. Le ül ni.
A ta ná ri elôtt ta lál koz tam az osztályfônökömmel.
– Ta nár úr, sze ret nék va la mit mon da ni.
Elôadtam, mi ért va gyok itt, és át nyúj tot tam ne ki a fü ze tem.
– El ol va som, most menj vis  sza az osz tá lyod ba!
A következô iro da lom órán be jött a tanárnô. Elsô mon da ta:
– Fe hér, állj fel! Az osztályfônököddel úgy dön töt tünk, hogy

a ket test tö röl jük, mert tan rend sze rin ti szem pont ok alap ján nem
minôsíthetô a fo gal ma zás. Más kor írj, és ne fan tá zi álj!

Is ko lai éve im alatt ez volt az utol só szívbôl írt fo gal ma zá som.
Be áll tam a sor ba.

A kis ör dög nem ha gyott alud ni. Volt egy má sik osz tály ba já -
ró zse ni ba rá tom, F. La ci, akibôl iro dal már lett. Leg kö ze lebb az
ô ötös sel dí ja zott dol go za tát szó ról szó ra le má sol tam és be ad -
tam. Az én tanárnôm hár mas ra osz tá lyoz ta.

Most ugor junk egy na gyot a je len be. Az élet olyan, hogy egy
kön  nyed nek szánt tör té net be fe je zé se vá rat lan for du la tot ve het.
Fel hív tam Jotyát te le fo non, hogy el me sél jem ne ki, meg örö kí tet -
tem az utó kor szá má ra. Egy ked ves nôi hang szó lalt meg, a fe -
le sé ge, aki fel ké szí tett a Jotyával va ló be szél ge tés re. Saj nos ki -
de rült, hogy Jotya rossz tár sa ság ba ke ve re dett. Ös  sze is mer ke -
dett Alzheimer úr ral, aki min den ré gi em lé ket el tün te tett az
elméjébôl. Íme a va rázs lat, íme a pa rá dé, hipp és hopp! Volt em -
lék, nincs em lék, se jó, se rossz, tö röl ve. Tisz ta az el me.

Tud tam Jotyával egy ke ve set be szél ni, de a 70 év em lé ke it, a
ba rá to kat, az is ko la tár sa kat hi á ba idéz tem fel, ô nem em lé ke zett
sem mi re. Csak né hány sza va mat is mé tel get te el gon dol koz va.

Ked ves gye rek ko ri ba rá tom, Jotya! Nem tu dod megerôsíteni,
sem meg cá fol ni azt, amit ró lad ír tam. Az em lé kek a mi kö zös
em lé ke ink kel együtt el vesz tek szá mod ra. El ve szí tet tél va la mit,
de nem tudsz ró la, így ta lán nem is hi ány zik ne ked.

A mi em lé ke ink ben to vább ra is meg ma rad a ré gi Jotya.
Por ból let tünk, meg szü let tünk. Majd meg pró bál tunk fel emel -

ked ni, fent ma rad ni, szár nyal ni.
Ám el kö vet ke zik a le szál lás ide je, vis  sza té rünk a föld re.

Elôbb vagy utóbb. Lan do lunk. Ahasvírus

Ko moly be teg sé get
okoz hat nak a

kö zös sé gi ol da lak
Egy ber li ni ku ta tó cso port egy 31

éves nô ese tét tár ta fel, aki Twitter-
függô lett, ami nek a ha tá sá ra tév esz -
mék kezd ték gyö tör ni. Mi u tán a 
szakértôk közelebbrôl is meg vizs -
gál ták, mi lyen ha tás sal van a be teg re
a kö zös sé gi por tál, meg ál la pí tot ták,
hogy a Twitter az elsô szá mú okok
kö zött le he tett, ame lyek a pszi cho ti -
kus tü ne tek meg je le né se mö gött áll -
tak. A ku ta tók ter mé sze te sen fel hív -
ták a fi gyel met ar ra, hogy a kö zös sé -
gi por tál ok csak ak kor le het nek ve -
szé lye sek, ha a pá ci ens pszi chó zi sa
ko ráb ban is lap pan gott, csak ép pen
azt sen ki sem di ag nosz ti zál ta.

Dr. Jan Kalbitzer, a Charité –
Universitätsmedizin Ber lin pro fesz -
 szo ra a Mail Online-nak be szélt ar -
ról, hogy a ku ta tás csu pán egyet len
eset ta nul mányt tar tal maz, így
messzemenô kö vet kez te té se ket ko rai
vol na le von ni, egy do log azon ban
biz tos: a men tá lis be teg sé gek kel
küzdô pá ci en sek prob lé má it nagy
va ló szí nû ség sze rint csak to vább mé -
lyí tik a kö zös sé gi por tál ok.

Dr. Kalbitzer eset ta nul má nya sze -
rint a 31 éves nô sú lyos de pres  szi ó -
val küz dött, emel lett pe dig internet-
függô volt. A Twitteren na pi 18-20
órát töl tött, tév esz mék kí sér ték: azt
ál lí tot ta, hogy egy hí res szí nész zak -
lat ja. A szak em be rek sze rint a
spamek és az au to ma ti kus üze ne tek
za var ják ös  sze az em be re ket, és per -
sze a sze mé lyes kon tak tus hi á nya is
hoz zá já rul a pszi chó zis hoz.

A Tel-avi vi Egye tem mun ka tár sai
dr. Uri Nitzan pro fes  szor ve ze té sé -
vel ha son ló ered mény re ju tot tak: az
internetfüggôség sú lyos bít ja a pszi -
cho ti kus tü ne te ket. Sôt, a szak em be -
rek azt is fel té te le zik, hogy az inter-
net szé les kö rû hasz ná la ta szo ro san
ös  sze függ a pszi cho pa to ló gi ás ese -
tek ter je dé sé vel.

news.noinetcafe.hu

Az or to do xi á tól a szent té ava tá sig
Edith Stein

Jotya, avagy mi ért nem let tem író

sé ges gyer me kei va gyunk és lát juk,
mi zaj lik Né met or szág ban, a leg ros -
 szabb tól félt jük a ka to li kus egy ház
presz tí zsét, amen  nyi ben to vább ra is
hall gat.”

A rend még a há bo rú ki tö ré se
elôtt, 1939-ben át csem pész te Edith
Steint és egy szin tén meg tért test vé-
r ét egy hol lan di ai kar me li ta ko los tor -
ba. Tud ta már azelôtt, hogy a ná cik
meg száll ták vol na Hol lan di át, hogy
nem éli túl a há bo rút.

Ami kor 1942-ben a hol land püs -
pö ki kar el ítél te a meg szál ló ha ta lom
zsi dó ül dö zé se it, a ná cik vá la szul le -
tar tóz tat ták és de por tál ták a ki tért
zsi dó kat is, kö zöt tük Edith Steint és
a test vér ét. Az im po ná ló an erôs hi tû
as  szony nak tisztelôi fel aján lot ták,
hogy meg szök te tik, ô azon ban nem
akar ta sors tár sa it ma guk ra hagy ni. 

Még nem töl töt te be az 51. évét,
ami kor 1942 au gusz tu sá ban az
ausch witzi tá bor egyik gáz kam rá já -
ban fe jez te be éle tét.

Bol dog gá, majd szent té egy aránt
II. Já nos Pál pá pa avat ta, a ka to li kus
egy ház olyan már tír ja ként, aki tu da -
to san ment vé gig azon az úton, ame -
lyen zsi dó test vé rei jár tak a
holokauszt ide jén. A bol dog gá ava -
tás hoz szük sé ges cso dát is im már ha -
lá lá ban vit te vég hez. Egy ró la el ne -
ve zett két éves kis lány (ô ma ga is
ennyi idôs volt, ami kor el vesz tet te az
apu ká ját) mér get nyelt, és ak kor
gyógy ult fel – zsi dó kezelôorvosa
sze rint is – „cso da sze rû en”, ami kor
édes ap ja és a ba rá tok az ô köz ben já -
rá sát kér ték, azét az as  szo nyét, akit
rö vid föl di éle té ben Edith Steinnek
hív tak.

Ô, ez a 78 éve meg gyil kolt, bá tor,
nyi tott ér tel mû és okos zsi dó nô ma
Eu ró pa egyik védôszentje. Mi, akik
ter mé sze te sen nem hi szünk a szen tek
köz ben já rá sá ban, szo mo rú szív vel,
ke gye let tel em lé ke zünk Edith
Steinre.



71998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLETÚJ ÉLET 72021. JA NU ÁR 1.

a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

1075 Bu da pest, Síp u. 12.
Te le fon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft

Kül föld re 6800 Ft/év
USA és Iz ra el: 7500 Ft/év

Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô
az ak tu á lis ár fo lya mon.

OTP bank szám la szám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap

Üz let ág, elôfizethetô a ki adó nál.
Pos ta csekk: 11707024-22118480

Ter jesz tés sel kap cso la tos rek la má ci -
ók in té zé se a 06-(1)-767-8262-es szá mon.

Sze dés, tör de lés: 
WolfPress Nyom da ipa ri Kft.

Nyom dai mun kák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy Lász ló

ISSSN 0133-1353

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

NAP TÁR
Ja nu ár 8., pén tek Tévész 24. Gyer tya gyúj tás: 3.53
Ja nu ár 9., szom bat Tévész 25. Szom bat ki me ne te le: 5.04

Új hold hir de tés
Ja nu ár 13., szer da Tévész 29. Jajm kippur kóton
Ja nu ár 14., csü tör tök Svát 1. Új hold
Ja nu ár 15.. pén tek Svát 2. Gyer tya gyúj tás: 4.02
Ja nu ár 16., szom bat Svát 3. Szom bat ki me ne te le: 5.12

Ér de kes sé gek 
a go lyós toll fel ta lá ló já ról

Fel ta lál ta a go lyós de zo dort és az au to ma ta vál tót, mi at ta ala kult a BIC
már ka, és Ar gen tí ná ban má ig nem ze ti hôs.

1985-ben, va gyis ép pen 35 éve halt meg Ar gen tí ná ban az egyik leg is mer -
tebb ma gyar fel ta lá ló, Bí ró Lász ló Jó zsef, a go lyós toll aty ja. Er re a ne ves dá -
tum ra gyûj töt tünk egy be né hány meglepô tényt e bri li áns elmérôl.
• Bí ró ere de ti leg Schweiger Lász ló Jó zsef né ven lát ta meg a nap vi lá got a

Te réz vá ros ban, 1899. szep tem ber 29-én. Aty ja a hódmezôvásárhelyi
Schweiger Mó zes Má tyás, édes any ja a ka pos vá ri Ullmann Jan ka volt.
Csa lád ne vü ket 1905. feb ru ár 11-én ma gya ro sí tot ták Bí ró ra.

• Mi vel Bí ró Lász ló Jó zsef új ság író ként dol go zott, így 1930-ban az új sá -
gok nyo má sá hoz hasz ná la tos fes ték kel kez dett kí sér le tez ni. Meg fi gyel -
te ugyan is, hogy az ha ma rabb szá rad, mint a töltôtollakban hasz ná la tos,
így nem hagy pa cát írás köz ben a pa pí ron. Eh hez a tin tá hoz azon ban va -
la mi lyen ada go ló szer ke zet is szük sé ges volt (mi vel ma gá tól nem tu dott
ki foly ni a tar tály ból), így rá jött, hogy egy ap ró go lyó, mely fel ke ni moz -
gás köz ben, ki vá ló an meg fe lel a cél ra.

• A go lyós toll ra (töltôtoll né ven) két sza ba dal mat is be adott Ma gyar or szá -
gon. A Ma gyar Ki rá lyi Sza ba dal mi Bí ró sá gon 1938. áp ri lis 25-én a tol -
lat, no vem ber 23-án pe dig a tin tát és a tol lat együtt vé det te le.

• Bí ró nak 1938-ban, a go lyós toll tö ké le te sí té se köz ben me ne kül nie kel lett
az or szág ban éledô zsi dó el le nes ség elôl. A fel ta lá ló Pá rizs ba uta zott csa -
lád já val, ahol egy ar gen tin fér fi azt ja va sol ta ne ki, köl töz zön az ô or szá -
gá ba. Késôbb ki de rült, hogy a fér fi Agustín Pedro Justo, az az ma ga az
ar gen tin el nök volt.

• A fen ti ek tük ré ben nem cso da, hogy a go lyós toll vég le ges sza ba dal mát
már Ar gen tí ná ban kér te és kap ta meg, 1943. jú ni us 10-én.

• Mi vel a brit ki rá lyi légierô, a Royal Air Force fo lya ma to san küz dött a
nagy ma gas sá gok ban hasz nál ha tat lan ná vá ló töltôtollakkal, így az an gol
kor mány 1944-ben meg vá sá rol ta a toll sza ba dal mát. Ez tet te lehetôvé a
toll el ter je dé sét és azt, hogy an gol nyelv te rü le ten a mai na pig Biro pen-
nek vagy Biro’s pennek ne ve zik a go lyós tol lat.

• A tör té net nek van egy fran cia vo nat ko zá sa is! Fran cia or szág ban ugyan -
is né hány vál lal ko zó rész vény tár sa sá got ala pí tott a toll gyár tá sá ra a
meg vá sá rolt li cenc alap ján. A cég nek a Biro Crayon vagy rö vi den a BIC
ne vet ad ták, és a mai na pig így hív ják. Nem mel les leg nap ja ink ban is a
leg na gyobb szereplô a go lyós tol lak pi a cán.

• A mai for má já hoz ha son ló au to ma ta se bes ség vál tót szin tén Bí ró ta lál ta
fel, 1930-ban. Bár a szer ke zet mûködôképes volt, a tö ké le te sí tés re már
nem volt pén ze. Egye dül az Opel tu laj do no sa, a General Mo tors érdek-
lôdött a ta lál mány iránt, és meg is hív ták Bí rót Ber lin be egy be mu ta tó -
ra. Mi vel ô a sa ját mo tor já ba épí tet te be a szer ke ze tet, és az zal uta zott
1000 ki lo mé tert Né met or szá gig, a dön tés ho zók azon nal a meg vá sár lá sa
mel lett dön töt tek. Késôbb ki de rült azon ban, hogy csak a sa ját fej lesz té -
sû au to ma tá juk pi a cát akar ták vé de ni, így Bí ró vál tó ja so ha nem ke rült
gyár tás ba.

• Nem volt na gyobb sze ren csé je a go lyós de zo dor ral sem, me lyet szin tén
ô ta lált fel az öt ve nes évek ele jén. Új ra csak a pénz hi ány szólt köz be, így
az elv tö ké le te sí té sé re már nem ma radt for rás. Csak csend ben em lít jük
meg, hogy a go lyós de zo do rok még most is az ál ta la ki dol go zott elv
alap ján mû köd nek.

• Bí ró Bu e nos Ai res ben, 1985-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig ös  sze sen húsz -
nál is több ta lál mányt eszelt ki. Új ha zá ja an  nyi ra ma gá é nak érez te si ke -
re it, hogy szü le té si dá tu ma (szep tem ber 29.) a mai na pig az ar gen tin fel -
ta lá lók nap ja az or szág ban.

toretro.blog.hu/drkardos

Turbucz Dá vid tör té nész sze rint
Hor thy Mik lós ne ve ok kal köthetô
ös  sze a nép ir tás sal, mert te kin té -
lyé vel, po zí ci ó já ból következôen
jó vá hagy ta azt, ami 1944 ta va szán
Ma gyar or szág te rü le tén tör tént.

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
A Hor thy -kor szak vi ta tott kér dé sei
cí mû kon fe ren ci á ján Turbucz Dá vid
tör té nész tar tott vi ta in dí tó elôadást a
kor mány zó meg íté lé sé vel kap cso lat -
ban. Az elôadás tel jes szö ve ge a
BBC History ma ga zin de cem be ri
szá má ban je lent meg. A cikk rö vi dí -
tett vál to za tát a 24.hu kö zöl te le.

Az elôadáson Turbucz töb bek kö -
zött szót ej tett Hor thy Mik lós an ti -
sze mi tiz mu sá ról, il let ve a holo-
kausztban ját szott szerepérôl. A tör -
té nész ez zel kap cso lat ban ar ról be -
szélt, hogy a kor mány zó an ti sze mi -
tiz mu sa az idô mú lá sá val egy faj ta
sze lek tív zsi dó el le nes ség be vál tott
át. Hor thy ugyan is a nem zet hû ség ük
alap ján kü lönb sé get tett a jó és a
rossz zsi dók kö zött.

Fá jó szív vel tu dat juk, hogy Grósz
Já nos (1925–2020) el hunyt. Te me té -
se a szol no ki zsi dó temetôben volt.
Gyá szol ják: fe le sé ge, fi ai, men  nyei,
uno kái, déd uno kái.

Fá jó szív vel tu dat juk, hogy Ráiter
Jó zsef (1945–2020) el hunyt. Te me té -
se a szol no ki zsi dó temetôben volt.
Gyá szol ják: fe le sé ge, fia, lá nya, me -
nye, ve je, uno kái, só go ra és csa lád ja.

Mar ha va gon ban lel te ha lá lát
az ün ne pelt gye rek szí nész

Az EU-nak vé de nie kell a zsi dók
jo ga it a kö rül me té lés re és kó ser
vá gás ra; ezek hi á nyá ban az Unió
an ti sze mi tiz mus el le ni nyi lat ko za -
tai ha szon ta la nok.

Fen ti e ket Pinchas Goldschmidt

Ne he zen vi tat ha tó Hor thy
felelôssége a zsi dó kér dés ben

Hor thy -pla kát 1940-bôl Fo tó: Dobóczi Zsolt/Fortepan

A jó zsi dó kat (ban ká ro kat, gaz da -
sá gi vezetôket, szí né sze ket, mû vé -
sze ket stb.) nem is te kin tet te zsi dó -
nak, ha nem be csü le tes, tisz tes sé ges
ma gyar em be rek nek. A rossz zsi dók
kö zé a lá za dó kom mu nis ta zsi dók és
a ga lí ci ai söp re dék tar toz tak, akik
nem in teg rá lód tak a ma gyar tár sa da -
lom ba, a sze gé nyebb ré te gek hez tar -
toz tak, és nem hoz tak hasz not a ma -
gyar nem zet nek.

Har col nak az an ti sze mi tiz mus el len,
de gá tol ják a val lás gya kor lást

rab bi, az Eu ró pai Rabbikonferencia
(CER) el nö ke mond ta az zal kap cso -
lat ban, hogy hi á ba adott ki az EU
mérföldkônek szá mí tó nyi lat ko za tot
a kö zel múlt ban, ha köz ben szá mos

Pinchas Goldschmidt
Fo tó: WJC

tag ál la má ban tör vé nye ket hoz nak az
alapvetô zsi dó ri tu á lék be til tá sá ra.

Az EU 27 tag ál la má nak po li ti ká -
ját ko or di ná ló Eu ró pa Ta nács hat ol -
da las nyi lat ko za tot adott ki, amely
töb bek kö zött meg ál la pít ja, hogy az
an ti sze mi tiz mus bár mely for má já -
ban el fo gad ha tat lan, és meg fé ke zé -
sé re el len lé pé se ket kell ten ni, akár
eu ró pai szin ten. Az EU tag ál la mai
tá mo gat ják azo kat a kez de mé nye zé -
se ket, ame lyek fel lép nek az an ti sze -
mi ta gyû lö let kel tés, az erôszakos
cse lek mé nyek, az interneten ter jesz -
tett an ti sze mi ta ös  sze es kü vés-el mé -
le tek el len.

A fran cia La Croix ka to li kus lap -
nak nyi lat koz va Pinchas Gold-
schmidt rab bi ki je len tet te: Kü lö nö -
sen ki áb rán dí tó, hogy az Unió nem
kö te lez te el ma gát az olyan val lá si
pa ran cso la tok vé del me iránt, mint a
sehita (az ál la tok kó ser vá gá sa) és a
brit mila (a nyolc na pos fiú gyer me -
kek kö rül me té lé se).

Goldschmidt le szö gez te: amen  nyi -
ben a zsi dók sza bad val lás gya kor lá -
sát – az az ôsi szo ká sa ik fenn tar tá sá -
hoz va ló jo ga it – nem biz to sít ják, az
an ti sze mi tiz mus el le ni nyi lat ko za tok
mit sem ér nek. Mint Bel gi um két tar -
to má nya, Fland ria és Vallónia ese té -
ben, ahol a sehitát be til tot ták.

Algemeiner – Bassa Lász ló /
Szom bat

A ho lly woo di si ker he lyett mind ös  sze 16
éve sen va ló szí nû leg egy mar ha va gon ban lel te
ha lá lát Berky Harry, a har min cas-negy ve nes
évek el is mert ha zai gye rek szí né sze.

Ha nincs a má so dik vi lág há bo rú, ma ta lán 
Ho lly wood egyik ma gyar hí res sé ge ként em lé ke -
zünk rá, ol vas hat juk az Új ság mú ze um cik ké ben.
Mert bár gye rek volt még, a ten ge ren tú lon is hí -
re ment a te het sé gé nek, ma ga Adolf Zukor, az
ame ri kai film ipar telj ha tal mú ura in téz te a kin ti
kar ri er jét. A kis fiú – Brenner Ti bor né ven –
1928-ban szü le tett Bu da pes ten. Az ap ja festô-
mázoló cé get vitt, s vé gül el ért ar ra a szint re,
hogy a pes ti kül vá ros ban – mert ak ko ri ban a mai
Bos nyák tér az volt – épí tett egy há zat a csa lád -
já nak. Ott élt Harry is, aki már öt éve sen fel lé pett
Lakner bá csi gyer mek szín há zá ban, amely a szí -
nész után pót lás egyik bölcsôje volt (Ruttkai Éva is ott pal lé ro zó dott gye rek ként).

Nyolc éve sen, 1936-ban már egy film ben sze re pelt a kor kö rül ra jon gott szí né -
szé vel, Csortos Gyu lá val, aki rá cso dál ko zott a fiú érett já té ká ra. És nem volt
meg ál lás, ti zen egy éve sen az Arany sár kány ban is sze re pet ka pott, itt Makláry
Zol tán és Muráti Li li volt a part ne re.

Berky Harry bol dog volt és büsz ke, hi szen meg is mer ték vá ros  szer te, és na pi
kap cso lat ba ke rült azok kal a szí né szek kel, akik re fel né zett. Így az autogram-
gyûjtô fü zet ké jé be a kor sármos szí né sze, Já vor Pál is be jegy zést írt: Kis em ber,
mi lesz belôled? Re mé lem, nagy mû vész. Alá írás: Já vor Pa li bá csi. Ek kor tájt
már tu dott Berky Harryról Ho lly wood megteremtôje, Adolf Zukor is. Be ké ret -
te a fiú film je it, és ame ri kai kar ri ert kép zelt a gyer mek nek. El ké sett ve le, mi vel
ha ma ro san min den a da rab ja i ra hul lott...

Berky ap já nak vál lal ko zá sa tönk re ment, meg kel lett vál ni uk a ház tól, majd a
kis szí nész pa lán ta sem sze re pel he tett több film ben. 1944 nya rán az tán egy csil -
la gos ház ba utal ták be a fa mí li át. Egyik nap az édes ap já val együtt az Óbu dai
Tég la gyár ba hur col ták, ahol el sza kí tot ták ôket egy más tól. Az apát be va go ní roz -
ták, és egye ne sen Dachauba szál lí tot ták, a 16 éves Berky Harry pe dig a har kai
tá bor ba ke rült.

Meg be te ge dett, és an  nyi még bi zo nyos, hogy ô is ott sínylôdött egy vas úti va -
gon ban, ame lyen Auszt ri á ba, Felixdorfba vit ték a ki szol gál ta tott em be re ket.
Vagy a va gon ban halt meg – szin te bi zo nyos –, vagy pe dig a felixdorfi meg ér -
ke zés után lôtték agyon a né met ka to nák. A har min cas évek sok ra hi va tott, ün -
ne pelt gye rek szí né szé nek holt tes te so sem ke rült elô. Ma pe dig már az em lé két
sem ôrizzük.

Nyu godj bé ké ben, Berky Harry!

Egyike megható filmjeinek

Hor thy zsi dó el le nes né ze te i nek
fon tos ele me volt a fo ko za tos jog -
kor lá to zás. Bár a zsi dó tör vé nye ket
nem ô kez de mé nyez te, de tá mo gat ta
és el fo gad ta azo kat, rá adá sul vé tó jo -
gá val sem élt.

A ma gyar zsi dó ság 1919 és 1944
kö zöt ti sor sát illetôen ne he zen vi tat -
ha tó a kor mány zó felelôssége, de
nem le het errôl ki zá ró lag az ô sze -
mé lyé re kon cent rál va be szél ni – vé li
Turbucz Dá vid, aki sze rint Hor thy
az zal, hogy nem mon dott le, tör vé -
nye sí tet te a né met meg szál lást, s
hoz zá já rult a meg szál lá si rend szer
ha té kony mû köd te té sé hez. Az ál lam -
ap pa rá tus nak, a hon véd ség nek és a
kar ha ta lom nak ugyan is ki kel lett
szol gál nia a né me tek igé nye it ah hoz,
hogy meg va ló sul jon az or szág gaz -
da sá gi és ka to nai moz gó sí tá sa, il let -
ve a vi dé ki zsi dó ság de por tá lá sa.

Hor thy tud ta, mi a ná cik zsi dó po li -
ti ká já nak lé nye ge, és mi vel ez zel
nem tu dott azo no sul ni, így sa ját lel -
ki is me re te meg nyug ta tá sa ér de ké ben
igye ke zett ettôl – amen  nyi re le he tett
– tá vol ma rad ni. A de por tá lást a ma -
gyar ál lam szu ve re ni tá sá nak vis  sza -
szer zé se ér de ké ben szük sé ges rossz -
nak te kin tet te. Az adott hely zet ben
nem tar tot ta elkerülhetônek a zsi dó -
ság get tó sí tá sát és de por tá lá sát.

A tör té nész azon a vé le mé nyen
van, hogy a fen ti ek okán Hor thy ne -
ve ok kal köthetô ös  sze a nép ir tás sal,
mert te kin té lyé vel, po zí ci ó já ból
következôen jó vá hagy ta azt, ami
1944 ta va szán Ma gyar or szág te rü le -
tén tör tént.

Hor thy Mik lós jú ni us vé gén – a
nem zet kö zi til ta ko zás és a rom ló ka -
to nai hely zet ha tá sá ra – dön tött a de -
por tá lá sok le ál lít ta tá sá ról, amely vé -
gül jú li us 6-án kö vet ke zett be. Azon -
ban ezt meg te het te, de leg alább is
meg pró bál hat ta vol na ko ráb ban is.
Nem tet te, mi köz ben má jus és jú ni us
fo lya mán a kor mány zó po zí ci ó ja ér -
dem ben nem tért el a jú li us ele ji
helyzettôl – ol vas ha tó a Turbucz Dá -
vid elôadását ös  sze fog la ló írás ban.

Halálozás
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Au tós fel irat ok:
Su zu kin:
Nem va gyok hü lye, nem vet tem,

nyer tem!
El né zést, hogy ilyen kö zel me gyek

Ön elôtt!
Ne du dálj, ne vil logj! KÜZDJ!
Autómentôn:
Egy szer min den ki a pla tón vég zi.
IFA há tul ján:
Tu dom, hogy ré gi, de leg alább ki

van fi zet ve.
Ké rem, ne kö ves sen, én is el té ved -

tem!
Vi gyázz, paj tás, kön  nyen tö rök!
Da cia há tul ján:
Még min dig jobb, mint gya lo gol ni!
BMW há tul ján:
Su zu ki... a ti au tó tok!

***
Fe renc pá pa el ha tá roz za, hogy in -

kog ni tó ban be megy Ró má ba. Be ül a
sö té tí tett ab la kú li mu zin ba, és meg -
mond ja a sofôrnek, hogy irány a vá -

A holokausztról gye re kek nek

Bol dog 110. szü le tés na pot
a Jad Vasem-kitüntetettjének!

...és ide je van a ne ve tés nek

A mûvésznô ne ve az Iga zak fa lán a je ru zsá le mi Jad Vasemben

Nem ré gi ben pa rázs vi ta folyt a
Zsi dó múlt és a Holokauszt és a
csa lá dom cí mû Facebook-csopor-
tokban ar ról, le het-e me sét ír ni a
holokausztról gye re kek nek. A vá -
la szok meg osz lot tak a nem, az
igen, de és az igen (és pél dák) kö -
zött. Ezt követôen meg je lent egy
olyan me se könyv, amely azt bi zo -
nyít ja, hogy a ki seb bek nek, a 10-
12 éve sek nek is be le het értô mó -
don mu tat ni a holokauszt der-
mesztô drá má ját.

A me se sze rint het ven hat év vel
ezelôtt Francesco Tirelli olasz fagy -
lal tos volt Bu da pes ten. A má so dik
vi lág há bo rú alatt sem tért ha za Itá li -
á ba, bíz va ab ban, hogy olasz ál lam -
pol gár ként nem es het ba ja a ma gyar
fôvárosban. Ezt az elônyét ar ra hasz -
nál ta fel, hogy éle te ket ment sen:
külsô-erzsébetvárosi fagy lalt üz le té -

ben zsi dó kat buj ta tott, élel me zett
1944/45 te lén. Gye re ke ket, felnôt-
teket. Ne kik hó na po kon át kel lett

csönd ben, pis  sze nés nél kül la pul ni -
uk, hogy a bér ház la kói se sejt sék,
mint egy 20 em ber él a be zárt fagy -
lalt üz let ben. A rejtôzködôk a szi go rú
kö rül mé nyek el le né re is meg tar tot -
ták a zsi dó szo ká so kat. Az egyik
gye rek, Pé ter rá jött ar ra, mi kép pen
ké szít het nek a hát só trak tus ban
chanukkiját, a chanukka ün ne pén
hasz ná la tos gyer tya tar tót a bolt ban
fel lelt eszközökbôl. A búj ta tott zsi -
dók megmentôjükkel együtt túl él ték
a há bo rút.

Francesco Tirelli me sé jét az iz ra e -
li Tamar Meir iro da lom tör té nész ír -
ta meg 10-12 éves gye re kek szá má ra
me se köny vé ben, me lyet a szin tén iz -
ra e li Yael Al bert gra fi kus mû vész il -
luszt rált. A hé ber, olasz, an gol és
cseh nyel vû ki adás után most je lent
meg ma gya rul az Infopoly Ala pít -
vány gon do zá sá ban. A ha zai kö tet
kü lön le ges sé ge, hogy szö ve gét Szi-
lágyi Er zsé bet hébertanárnô ve ze té -
sé vel a Lauder Javne Kö zép is ko la és
a Scheiber Sán dor Gim ná zi um ta nu -
lói for dí tot ták le Papp-Kovács
Krisz ti na tanárnô se gít sé gé vel.

Csak hogy a tör té net nem me se.
Meg tör tént Bu da pes ten, 1944-ben.
Fôhôse, Mayer Pé ter késôbb Iz ra el -
ben Jichák és ké mia pro fes  szor, majd
Tamar Meir apó sa lett. Tamar örö kí -
tet te meg tör té ne tét és megmentôje,
Francesco Tirelli alak ját kü lön le ges
me se köny vé ben. De Francesco Tirelli
nem sze re pel a ma gyar or szá gi ember-
mentôk lis tá já ban, s a ró luk szó ló
szak iro da lom ban sem. Ugyan is a Jad
Vasem Tirelli ne vét az olasz or szá gi
embermentôk lis tá já ban tet te köz zé, s
így el ke rül te a ma gyar ku ta tók fi gyel -
mét. Ma már pon to san tud ha tó, ho -
gyan rej tet te el Francesco Tirelli vé -
den ce it, ahogy az is, hogy Tirelli
1926-tól 1948-ig élt Ma gyar or szá -
gon, míg a csa lád ja Ve len cé ben ma -
radt. Tirelli tra gi kus hôs, ugyan is úgy
halt meg kü lö nös kö rül mé nyek kö zött
egy sváj ci bör tön ben, hogy csak két -
tu cat nyi em ber is mer te tet te it.

A me se könyv ben nin cse nek ha lot -
ta kat idézô so rok, ké pek. De ben ne
van a fe szült ség, a szo ron gás, ami az
egy re sötétedô ol da lak ra ül. S mint
min den me se, el hoz za a jók – és mint
a bib li ai Esz ter tör té ne té ben a zsi dók
– meg sza ba du lá sát is.

A mû meg je le né sét Er zsé bet vá ros
ön kor mány za ta tá mo gat ta, vál lal va
azt, hogy a ví rus ve szély el múl tá val a
kö te tet el jut tat ja a ke rü le ti kis is ko -
lás ok és a zsi dó is ko lák 5. osz tá lyos
di ák jai szá má ra.

1944-ben a chanukka de cem ber
10-én kezdôdött. Ép pen mint 2020-
ban.

***
A me se könyv meg vá sá rol ha tó a

Wes se lé nyi ut ca 13. szám alatt lévô
Makkabi köny ves bolt ban, vagy
megrendelhetô a ki adó nál: Infopoly
Ala pít vány. E-mail: infopoly@
gmail.com. Ára: 2990 Ft.

Dom bi Gá bor

Ron gá lás és ke gye let sér tés
a tállyai zsi dó temetôben

A Mazsihisz ha tá ro zott til tá sa el le né re ke resz tény ön kén te sek a zsi dó
új év kor és szom ba ton akar ták rend be ten ni a temetôt, amely ben rá adá -
sul ha tal mas tü zet is gyúj tot tak. Az ön kén te sek vezetôje, Il  lyés Ben ce sze -
rint tár sa dal mi felelôsségérzet mo ti vál ta ôket a mun ká la tok so rán. A
Mazsök el nö ke fel je len tést tett az ügy ben.

2020-ban több al ka lom mal is ne ki in dult egy csa pat – fôként ke resz tény –
ön kén tes, hogy rend be te gye az el ha nya golt tállyai zsi dó temetôt. A hírrôl
elôször a magyarkurir.hu-n ol vas tunk, ahol az ak ció vezetôje, Il  lyés Ben ce
nyi lat ko zott. Il  lyés hos  szan be szélt ar ról, mi lyen nagy szük ség van ma Ma -
gyar or szá gon ar ra, hogy ke resz té nyek tár sa dal mi felelôsségérzetbôl zsi dó
temetôket újít sa nak fel, hi szen sok sír hely épp a holokauszt mi att ke rült ilyen
rossz ál la pot ba.

Az egyik leg szebb és leg ne me sebb for má ja az ön kén tes ség nek egy olyan
ügyért ten ni va la mit, ami hez nincs köz vet len kap cso ló dá som sem mi lyen szin -
ten, és még el vár ni sem tu dok sem mi lyen vi szon zást senkitôl, fej tet te ki Il  lyés
Ben ce a cikk ben.

A do log pi kan té ri á ja azon ban, hogy a temetô rend be té tel ének elsô al kal mát
Illyésék épp a zsi dó új év nap já ra idôzítették.

Il  lyés Bencérôl egyéb ként tud ni kell, hogy amel lett, hogy a Ma gyar or szá gi
Haszid Za rán dok la to kért Ala pít vány (MAHAZA) ku rá to ra, képviselôje, ci vil
ak ti vis ta, a zsi dó kul tú ra ku ta tó ja. Ka to li kus nak ke resz tel ték, majd re for má -
tus temp lom ba és is ko lá ba járt, ahon nan az tán a pi a ris ta gim ná zi um ba ke rült,
késôbb az Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem hall ga tó ja is lett.

A pro jekt tel kap cso lat ban Il  lyés a Mazsök el nö ké hez, Sza bó György höz
for dult anya gi tá mo ga tá sért még 2020. jú li us ban, aki elôször biz to sí tot ta Ily -
 lyést ar ról, hogy pénzt is kap hat nak a ter ve ik hez. Sza bó György a pa pí rok át -
ta nul má nyo zá sa so rán azon ban ész re vet te, hogy a tállyai temetô rend be té te-
lét épp a zsi dó új év -
re idôzítették az ön -
kén te sek.

Azon nal je lez tem
Il  lyés Ben cé nek a
prob lé mát, és kér -
tem, hogy te gyék át
a mun ká la to kat egy
má sik idôpontra,
amit ô ha tá ro zot tan
el uta sí tott. Ar ra hi -
vat ko zott, hogy nem
tud ja át szer vez ni az
ön kén te se ket, ho lott
még két hó nap volt hát ra új évig, rá adá sul még azt is fel aján lot tam ne ki, hogy
a Mazsök tá mo gat ja az ez zel já ró plusz költ sé ge ket, nyi lat koz ta la punk nak
Sza bó György.

Il  lyés Ben cé vel a Mazsihisz is ha ma ro san kö zöl te, hogy nem en ge dé lye zi
új év nap ján a fel újí tást, en nek el le né re az ön kén tes csa pat fel vo nult a meg -
adott na pon a hely szí nen, ahol rendôrök iga zol tat ták ôket. Két nap pal késôbb
pe dig ki de rült, hogy a ki vá gott gazt a temetô kö ze pén, a sí rok kö zött éget ték
el.

Illyésék kárt okoz tak a sí rok ban, nem be szél ve a ha lot tak em lé ké nek meg -
gya lá zá sá ról. Ért he tet len szá mom ra, hogy mi ért tesz ilyet egy olyan em ber,
aki a zsi dó ság ku ta tá sá val fog lal ko zik, és ma ga is ta nult az ORZSE-n, mond -
ta Sza bó György.

Az üg  gyel kap cso lat ban több ször is ke res tük Il  lyés Ben cét, aki nek a cikk
meg je le né sé ig még nem ér ke zett meg a vá la sza. A re ak ci ó ját egy újabb cikk -
ben fog juk köz zé ten ni.

A magyarkurir.hu-n meg je lent in ter jú ban Il  lyés be szélt az ORZSE-n el töl -
tött évekrôl is. El mond ta: nem za var ta az out si der ség, hogy ke resz tény ként
zsi dó kö zös ség ben ta nult, sôt úgy érez te, csa lá di as han gu lat volt az egye te -
men, ahol gyor san be fo gad ták ôt.

Il  lyés sze rint Ma gyar or szá gon jellemzô az éles cso port ha tá ro kon be lü li
gon dol ko dás, ami el len tét ben áll a sa ját meg kö ze lí té sé vel. A te vé keny sé gem
és a mun kám ál tal sze ret nék hi dat épí te ni a két vi lág kö zött, ami két ség kí vül
egy já rat lan út még idá ig, ezért ne héz sé gek kel is jár.

Kér dés, ez eset ben is en nek a szem lé let mód nak a je gyé ben járt-e el.
A fel je len tés kap csán in dult rendôrségi nyo mo zás még fo lya mat ban van.

Illyés Ben ce és ön kén te sei még egy szer meg pró bál tak – ez út tal szom ba ton –
be jut ni a tállyai zsi dó temetôbe. Ek kor azon ban a Mazsihisz biz ton sá gi ôrei
meg aka dá lyoz ták ôket eb ben.

Sza bó György még hoz zá tet te: sze ret ném ki emel ni, hogy sze mé lyem ben
rend kí vül fon tos nak tar tom a ha son ló pro jek tek le bo nyo lí tá sát, kü lö nös te kin -
tet tel ar ra, hogy szá mos nem zsi dó em ber vett részt a mun ká ban. Fel té te le zem
azt is, hogy az ön kén te sek nagy ré sze nem volt av val tisz tá ban, hogy prob lé -
ma van a mun ka vég zés idôpontjával.

HJ/Kibic

ros! A sofôr azon ban ba ro mi ra be
van re zel ve, mert még so sem vit te a
pá pát egye dül, min dig testôrök sor -
fa la kí sér te, és na gyon iz gul, ne hogy
va la mi tör tén jen, ezért csi ga las sú -
ság gal ván szo rog nak.

A pá pa rá szól, hogy hajt son gyor -
sab ban, de a sofôr 40-nél nem haj -
lan dó töb bel men ni. A pá pa meg elé -
ge li, és azt mond ja:

– Cse rél jünk he lyet, majd én meg -
mu ta tom, hogy kell ve zet ni!

Meg tör té nik a cse re, a pá pa pad -
ló ig nyom ja a gázt. Per sze egybôl ki -
szúr ja egy rendôrautó, és le in ti ôket.
Ki pat tan az egyik rendôr, oda lép a
vezetô felôli ab lak hoz, ame lyik er re
hang ta la nul le eresz ke dik. A rendôr
meg lát ja a pá pát, azu tán fal fe hé ren
el né zést re beg, és vis  sza ro han a
rendôrautóhoz. A tár sa dü hö sen kér -
di:

– Mi van, mi ért nem bün tet ted
meg, hü lye vagy?

– Te, én nem mer tem, olyan fon tos
sze mé lyi ség ült ab ban a ko csi ban.

– Csak nem a pol gár mes ter? Hát
pe dig ar ra iga zán rá fér ne, elég mos -
to hán bá nik ve lünk!

– Nem, nem, sok kal fon to sabb sze -
mély.

– Csak nem va la me lyik kor rupt
mi nisz ter?

– Nem, nem, fon to sabb.
– A mi nisz ter el nök?
– Nem, nem.
– Hát ak kor ki a franc, nyögd már

ki vég re!
– Azt nem tu dom, de ma ga a pá pa

a sofôrje!
***

A re zer vá tum ban egy in di án fek -
szik az úton, a fü lét az út ra ta paszt -
va. A tu ris ták kö ré gyûl nek.

– Chev ro let, flo ri dai rend szám -
mal, fe hér szí nû, hor padt a lök há rí -
tó, négy sápadtarcú ül ben ne.

– Ezt mind hal lás alap ján ál la pí -
tot ta meg? – kér de zik cso dál koz va.

– De hogy, nincs két per ce, hogy el -
ütött.

Nem csak a fil mek ben ala kí tott na -
gyot. Mi kor a va ló élet ben iga zán
nagy volt a baj, nem té to vá zott köz -
be lép ni. A né met meg szál lás alatt az
sem ri asz tot ta vis  sza, hogy a Ges ta -
po kém ke dés gya nú já val le fog ta, há -
rom hó na pon át fog va tar tot ta és kí -
noz ta. Sza ba du lá sa után elég volt
meg lát nia a zsi dó gye re kek ha lál me -
ne tét, nem szá mí tott ter ror és fé le -
lem, köz be avat ko zott és meg men tet -
te ôket, a la ká sán vár hat ták ki a fel -
sza ba du lást. Karády Ka ta lint
(1910–1990) még is el ül döz ték.

Mint an  nyi más nagy fia ese té ben,
ha zá ja nem hogy meg há lál ta vol na
hôsiességét, de meg bün tet te ôt: hi á -
ba a Ka tyu sa és a Gyévuska c. da lok
ih le tett elôadása meg az ala pí tó tag -
ság a Magyar–Szovjet Mûvelôdési

Tár sa ság ban, ki szo rí tot ták a fil mes
és szín há zi vi lág ból, mert ön ma gá -
ban már az is bûn nek szá mí tott, hogy
a Hor thy -kor szak ban volt si ke res, és
vôlegénye az egy ko ri kémfônök,
Ujszászy Ist ván volt.

El le he tet le ní tet ték, nem ma radt
szá má ra más, mint em ber csem pész
se gít sé gé vel il le gá li san át kel ni az
oszt rák ha tá ron, és új éle tet kez de ni
Nyu ga ton. De ha mar rá kel lett jön -
nie, dí va ott már nem le het, keres-
kedô vált hát belôle. Ele in te rö vid -
áru üz le tet vitt, majd New York ban
ka lap sza lont üze mel te tett. Sze rep lést
már nem vál lalt töb bet, in ter jút is
csak el vét ve adott. Az idôsebb ame -
ri kás ma gya rok azért még tud ták,
egy kor ki volt ô, de a fi a ta lab bak már
ennyit sem. MHB Facebook

Ének: Ke vés hang sze res kí sé ret tel, ke le ti es (arab) ze né re, lágy, behízel-
gô nôi han gon, a ref rén ma gas si koly sze rû han gon.

Film:
A bevezetô kép so rok egy arab vá rost mu tat nak nap köz ben, arab fel ira -

tú bol tok, au tók, tül kö lés, sok járókelô. A kép rá kö ze lít egy arab te á zó ra.
Ahogy be lép a fél ho mály ba, fel hang zik a hát tér ben hal kan a kísérô hang -
szer cif ra dal la ma. Arab fér fi ak te áz gat nak, be szél get nek, a ze ne egy re
han go sabb. A kép kör be pász táz (a hát tér zaj el hal kul), meg je le nik a szín -
pad, ahol egy szép fi a tal arab lány tán col a ze né re ke vés, de an nál dí sze -
sebb ru há ban. A hát tér ben a fa lon szí nes fé nyek ka val kád ja, amely ben
elôször ho má lyo san, az tán egy re éle seb ben egy vá ros tû nik fel. A kép ki -
vi lá go so dik. 

Egy iz ra e li vá ros nap köz ben, hé ber fel ira tú bol tok, au tók, tül kö lés, sok
járókelô (halk hát tér zaj jal).

Busz meg ál ló, vá ra ko zó gya lo go sok kal. Szép fi a tal fe hér ru hás arab fér -
fi (szé les vö rös öv vel) kö ze le dik egy szép fi a tal fe hér ru hás zsi dó lány fe -
lé (aki nek ar ca meg egye zik az arab tán cos sal, de a ha ja, a ru há ja, és a dí -
szei már nem). Mindkettôjük ru há ja egy sze rû, de tra di ci o ná lis, el len tét -
ben a kör nye ze tük ben lévô gya lo go sok kal, aki ken mo dern ut cai ru ha van. 

A moz gás ter mé szet el le ne sen le las sul (a hát tér zaj el hal kul), fel hang zik
az ének. Már csak a két fi a talt lát juk éle sen, a hát tér el mo só dik. Meg in -
dul nak egy más fe lé. Hol a fér fi ar ca lát szik szembôl, hol a lá nyé, hol
mind ket ten ol dal ról, ahogy kö ze led nek. Ös  sze kul cso ló dik a te kin te tük, a
lány mo so lyog, a fér fi kön  nyez ni kezd, egy más fe lé nyújt ják mind két ke -
zü ket, ös  sze ér nek az uj ja ik. Ek kor a fér fi mind két ke zét ököl be szo rít va
fel rob bant ja a tes té re erôsített bom bát...

A né ma rob ba nás után csak fe hér go moly gó füst lát szik, majd a kép las -
san el sö té tül. Köz ben csak a kísérô hang szer cif ra dal la ma hal lat szik. Tel -
je sen el sö té tül a kép, ami kor az éne kes, kísérô hang szer nél kül el ének li
az utol só négy sort.

Mojzes Ivrat ro va ta
Fel dol go zás fil men
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