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Elmúlik ez is
A vis  sza em lé ke zé sek sze rint Sir Richard Francis Burton dol go zó szo bá já -

ban egyet len fel irat volt a fa lon ha lá lá ig: This too shall pass, ma gya rul: El -
mú lik ez is.

A mon dás egyéb ként a 12. szá za di Levantéból szár ma zik, és mind a per -
zsák, mind az ara bok, mind a zsi dók a ma gu ké nak tart ják. Én most a zsi dó le -
gen dát te szem köz zé, amely a ki rály meg ne ve zé sén kí vül gya kor la ti lag meg -
egye zik a töb bi vel.

Sa la mon ki rály ud va rá ban élt egy fér fi, akit if jú ko ra el le né re so kan tar tot -
tak bölcs nek. A ki rá lyi ta nács tag ja volt, gyak ran he lyet te sí tet te a ki rályt a
tör vény ke zés ben. Egy ilyen al ka lom mal Sa la mon lát ta, hogy mi lyen bölcs a
fér fi, és fel ger jedt ben ne a hi ú ság.

Ma gá hoz ren del te, és azt mond ta ne ki, olyan aján dék ra vá gyik, mely re ha
rá néz, ami kor szo mo rú, fel vi dít ja, ami kor pe dig vi dám, el szo mo rít ja.

A fér fi bó lin tott, majd el in dult a vi lág ban, hogy tel je sít se a ki rály ké ré sét.
Több száz or szá gon ke resz tül vá gott, de még ha son lót sem lá tott, mint amirôl
a ki rály be szélt.

Több év ván dor lás után vé gül vis  sza tért Je ru zsá lem be. Fel ke res te idôs ap -
ját, hogy el bú csúz zon tôle, mert úgy hit te, a ki rály a fe jét ve szi, mi vel nem tel -
je sí tet te óha ját. Ap ját, aki ezüst mû ves volt, ott ho ná ban ta lál ta.

Bú csúz ni jöt tem, atyám, mert a ki rály ha lál ba küld – mond ta a fér fi. – A vi -
lág min den or szá gát be jár tam, a vi lág ös  szes ék sze rét meg néz tem, de nem ta -
lál tam olyat, mely re ha rá né zek, ami kor vi dám va gyok, el szo mo rít, és fel vi dít,
ami kor csüg ge dek. Úgy hi szem, nincs ilyen aján dék, és ele ve meg hal ni kül dött
a ki rály.

Már hogy ne len ne, édes fi am – mond ta az öreg, és egy lá dá ból egy egy sze -
rû réz gyû rût vett elô. Elôvette a szer szá ma it, és vés ni kez dett. Ami kor vég zett
a mun ká val, a fia ke zé be ad ta, hogy el vi gye a ki rály nak.

A fér fi ha lál ra vál tan ment a ki rá lyi pa lo tá ba, ahol ép pen menyegzôt tar tot -
tak, a ki rály nôsült. Pa ta kok ban folyt a bor, és na pok óta tar tott a mu lat ság.

Bölcs ki rály – mond ta a fér fi Sa la mon nak, aki nek igen jó ked ve volt. – El -
hoz tam ne ked az aján dé kot, mely el szo mo rít, ha jó ked ved van, és fel vi dít, ha
rossz.

Sa la mon, aki már nem is em lé ke zett a ké ré sé re, és meg volt ré sze ged ve az
örömtôl, a ke zé be vet te a réz gyû rût. Egyet len írás állt raj ta: El mú lik ez is.

Mond ják, hogy a nagy ki rály, aki nek Is ten bôven mért jót is és ros  szat is,
rézbôl csak egyet len gyû rût vi selt éle te vé gé ig. Bár mi tör tént ve le, bár mi lyen
vég te len nek tûnt az örö me vagy a bá na ta, ez a gyû rû em lé kez tet te rá, hogy
sem mi sem tart örök ké.

El mú lik ez is.
(Köz zé tet te: Jász be ré nyi Sán dor író-ha di tu dó sí tó a Facebookon)

A tör té ne lem so rán nagy vi ha rok
vol tak az Em ber és a Föld kö zött, s
látá a Min den ség, hogy ez nem jó.

Nem jó se az Em ber nek, se a
Föld nek, se ál lat nak, se nö vény nek.
Sen ki nek és sem mi nek nem jó!

Ezért el kül di a Föl det a Min den -
ség az Em ber hez s ké ri, hogy en ged -
je sza ba don, bé ké ben új ra é led ni,
új ra gya ra pod ni, s ál lít sa meg a
pusz tu lá sát.

1. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né ki:
Em ber, te be szen  nyez ted a fo lyó kat
és ten ge re ket, és pusz tí tod az
élôvilágát. En gedd sza ba don a Föl -
det, és hogy tudd, Én va gyok a Min -
den ség, olyan ár hul lá mo kat bo csá tok
rád, hogy el fo god en ged ni a Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

2. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te el pusz tí tod az erdôket
és mezôket, a zöld élôhelyeket és az
élô ál la to kat. En gedd sza ba don a
Föl det, és hogy tudd, Én va gyok a
Min den ség, olyan tü ze ket bo csá tok
rád, hogy el fo god en ged ni a Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

3. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te ki zsák má nyolsz min -
dent és min den kit, a föl det, a vi zet,
a levegôt, és ha gyod, hogy utá nad
csak pusz ta ság, si vár ság és üres ség
ma rad jon. En gedd sza ba don a Föl -
det, és hogy tudd, Én va gyok a Min -
den ség, olyan alapvetô hi á nyo kat
bo csá tok rád, hogy el fo god en ged ni
a Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

Ó kö nyö rülj,
kö nyö rülj, kö nyö rülj,
Örök ké va ló Is te nünk!

Bá lint György csa lád ja
ké ré sé re ön kén tes há zi
ka ran tén ba vo nult a ko -
ro na ví rus-jár vány mi att.
Így most még egy kis mé -
mesülésre is van ide je.

A kö zel múlt ban szá molt
be ar ról a Blikk, hogy Bá -
lint György, va gyis Bá lint
gaz da csa lád ja ké ré sé re ön -
kén tes ka ran tén ba kény sze -
rült vo nul ni a ko ro na ví rus
mi att. Éle te 100 éve alatt
hi á ba ment már ke resz tül
sok min de nen, a mun ka -
szol gá lat tól kezd ve a maut-
hauseni kon cent rá ci ós tá bo ron át egy
gá zo lá sos bal ese tig. Hi á ba él te túl
még a tí fuszt is, a ko ro na ví rust ko rá -
ra va ló te kin tettel már nem sze ret né
el kap ni.

„Sok szor meg hal hat tam vol na, de
máz lis ta va gyok!” – je len tet te ki Bá -
lint gaz da, aki a lap nak azt is el me -
sél te, hogy ka ran tén nél kül is so kan

A Föld ki vo nu lá sa,
Exo dus 2020

4. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te lá tod, hogy jár vá nyok
van nak a Föl dön, ame lyek pusz tít -
ják az em bert és az ál la tot egy aránt,
és nem te szel meg min dent, amit
meg te het nél, hogy kor dá ban tart -
sad és fel ké szül jél a jövôre. En gedd
sza ba don a Föl det, és hogy tudd, Én
va gyok a Min den ség, olyan lá zat
bo csá tok rád, amely pusz tí tóbb lesz
a ko ráb bi lá zak nál, hogy el fo god
en ged ni a Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

5. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te ha gyod, hogy mil li ók
éhez ze nek, és nem te szel an  nyit,
amit mó dod ban áll meg ten ni, hogy
ez vál toz zon. En gedd sza ba don a
Föl det, és hogy tudd, Én va gyok a
Min den ség, olyan lá za dá so kat bo -
csá tok rád, hogy el fo god en ged ni a
Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

6. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te olyan po li ti kai és gaz -
da sá gi rend sze re ket kö vetsz, ame -
lyek nem mû köd nek, olyan ha mis
és üres bál vá nyo kat imádsz, ame -
lyek csak ön ma guk ért lé tez nek. En -
gedd sza ba don a Föl det, és hogy
tudd, Én va gyok a Min den ség,
olyan po li ti kai, gaz da sá gi és val lá si
vezetôket bo csá tok rá tok, akit nem
a ti, ha nem csak a sa ját ér de ke i ket
akar ják ér vé nye sí te ni, és min dent
meg fog nak ten ni ezért, hogy el fo -
god en ged ni a Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

7. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te meg ha mi sí tod a tör té -
nel met s a sa ját ér de ke id szol gá la tá -
ba ál lí tod, igaz ta lant ál lí tasz, és
rossz szín ben tün tetsz fel má so kat.
En gedd sza ba don a Föl det, és hogy
tudd, Én va gyok a Min den ség,
olyan elé ge det len sé get, csa ló dott sá -
got és mo rá lis vál sá got kül dök,
hogy el fo god en ged ni a Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

8. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te há bo rú kat és bé két -
len sé get szí tasz, egyik né pet a má sik
el len for dí tod, szem be ál lí tasz test -
vért sa ját test vé ré vel. En gedd sza -
ba don a Föl det, és hogy tudd, Én
va gyok a Min den ség, olyan nép ván -
dor lást és mig rá ci ót bo csá tok rád,
hogy ezt már sem ha tá rok, sem or -
szá gok nem fog ják el vi sel ni, hogy el
fo god en ged ni a Föl det.

De az Em ber nem en ged te el a
Föl det.

9. csa pás
S mondá a Min den ség a Föld nek:

Menj el az Em ber hez, és mondd né -
ki: Em ber, te szen  nye zed a levegôt
és pusz tí tod a lég kört, oly mér ték -
ben és olyan mó don, hogy az már a
lé ted is ve szé lyez te ti, és nem te szel
meg min dent, hogy ezt meg ál lítsd és
vis  sza for dítsd. En gedd sza ba don a
Föl det, és hogy tudd, Én va gyok a
Min den ség, olyan szá raz sá got és
esôt, fa gyot és for ró sá got bo csá tok
rád, hogy meg vál toz nak az élôhe-
lyek, nö vé nyek és ál la tok pusz tul -
nak ki, és hal dok lik a boly gó.

De az Em ber nem en ged te el a Föl -
det, s szí ve és lel ke még min dig ke -
mény volt, gôgös volt és nagy ké pû.

10. csa pás
S meg ha ra gu dott a vég le te kig a

Min den ség, lát ván a bu ta és kor lá -
to zott em ber cse le ke de te it. S mondá
a Min den ség a Föld nek: Menj el az
Em ber hez utol já ra, és mondd né ki:

EM BER!
Te nem ta nulsz semmibôl?
Te nem gon dolsz a jövôre?
Te nem akarsz bé ké ben len ni a

kör nye ze ted del?
Te nem akarsz vi rá goz ni és gya ra -

pod ni?
Te nem akarsz bol dog len ni és

sze ret ni?
Te nem akarsz ÉL NI?
En gedd sza ba don a Föl det, és

hogy tudd, Én va gyok a Min den ség,
olyan pusz tí tást bo csá tok rád, hogy
érez ze min den em ber a fáj dal mat,
érez ze min den em ber a szo mo rú sá -
got, érez ze min den em ber a hi ányt,
érez ze min den em ber a ki szol gál ta -
tott sá got, érez ze min den em ber a
tá vol sá got.

És tud ja min den em ber ér té kel ni
azt, amit a Föld ad, ami je van és
amit el ve szít het!

És látá az em ber a pusz tu lást, a
ha lált és a vesz te sé get, és elbocsátá
a Föl det az Ô fog sá gá ból.

És el in dul a Föld új nö ve ke dés,
ra gyo gás és bé ke fe lé, mert az Em -
ber is meg vál toz hat, és midôn a kez -
det kez de tén, él het bé ké ben a Föld -
del a Föl dön.

S látá a Min den ség, hogy ez jó!

Csil lag And rás

Há zi ka ran tén ból rob ban tot ta fel
az internetet a 100 éves Bá lint gaz da

Rádi An gé la: He tek óta 
tal pon reggeltôl es tig

Mint egy 120-an je lent kez tek
ed dig a Mazsihisz ön kén te se -
ket to bor zó fel hí vá sá ra, hogy
részt ve gye nek a vírusfertôzés-
sel kap cso la tos teendôk el lá tá -
sá ban. Fan tasz ti kus mun kát
vé gez nek nap ról nap ra.

Köz tük ta lál juk Rádi An gé lát,
aki a Mazsihisz Biz ton sá gi Szol -
gá la tá nak HR-felelôse, je len leg
azon ban éjt nap pal lá té ve fá ra do -
zik az ön kén te sek mun ka szer ve -
zé sé ben. Volt olyan nap, ami kor
reg gel 8-tól éj fé lig dol go zott.
Kö vet kez zék egy vil lám in ter jú
An gé lá val, aki nek az el fog lalt sá -
gát jel zi: ne gye dik al ka lom mal
tud tunk idôpontot ta lál ni a te le -
fo nos be szél ge tés hez.

– Mi kor kap cso lód tál be az
ön kén te sek or ga ni zá lá sá ba?

– Tag ja va gyok a Mazsihisz
krí zis me nedzs ment cso port já nak, s je lez tem Gön ci Pé ter nek, a te am
vezetôjének, hogy szí ve sen szer vez ném az ön kén te sek kel kap cso la tos mun -
kát. En nek im már há rom he te, de öröm mel csi ná lom.

– Mik a konk rét fel ada ta id?
– Van egy call cen te rünk, oda fut nak be a hí vá sok, s at tól függôen, hogy mi -

lyen jel le gû kérésrôl, segítségrôl van szó, egyez te tek a Mazsihisz szo ci á lis
osz tá lyá val, a MAZS Ala pít ván  nyal, a JDC-vel, a Jointtal, fel ügye lem a ko -
or di ná to ro kat.

– Hogy néz ki egy na pod?
– Reg gel meg né zem, hány ön kén te sünk van, köz tük men  nyi az új jelent-

kezô, meg né zem, men  nyi az igénylô, s mi lyen igé nyek van nak. Utá na a nap
hátralévô ré sze a beszerzésekrôl szól, el kell in téz ni, hogy az ak tu á lis ké ré sek -
nek megfelelôen fel tölt sük a kész le tet, job bá ra gu mi kesz tyûk, masz kok, fer-
tôtlenítôszerek be szer zé se fo lyik. Nem csak ma gán em be rek nek se gí tünk, ha -
nem az in téz mé nye ink nek is, a kór ház tól kezd ve a szo ci á lis ott ho no kig. Az
ön kén te sek se gí te nek a ki szál lí tás ban, ter mé sze te sen mind egyi kük maszk ban,
kesz tyû ben dol go zik, s ren del kez nek kézfertôtlenítôvel is. Na gyon ara nyo sak,
kö szö nöm ez úton is a mun ká ju kat! Sok teendôm van, na pi tíz órát biz to san
dol go zom, de a csúcs ed dig az volt, ami kor reg gel nyolc tól éj fé lig in téz ked -
tem, szer vez tem, te le fo nál tam.

– Hogy bí rod erôvel? Ho gyan kap cso lódsz ki?
– Szom ba ton egész nap pi hen tem, va sár nap pe dig volt idôm egy rö vid sé -

tá ra, ho lott az nap is dol goz tam. De az az igaz ság, hogy nem va gyok az az
unat ko zós tí pus, in kább el fog lalt sá got ke re sek ma gam nak ahe lyett, hogy
unat koz nék.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

mond ták ne ki, hogy pi hen jen töb bet,
de nem tud. „Már reg gel a szá mí tó -
gép nél ülök, vá la szo lok a le ve lek re”
– mond ta.

A szá mí tó gép elôtt Bá lint György
újab ban nem csak le ve lek re vá la szol,
de re mek mémeket is meg oszt a
Facebook-oldalán. A leg utób bi vic -
ces ké pe ha tal mas si kert ara tott ra -
jon gói kö ré ben. A mémet rö vid idô
alatt több mint tí zez ren osz tot ták
meg a kö zös sé gi ol da lon. „Ahogy az
uno kám mond ta: mémesültem!” –
kom men tál ta a ké pet Bá lint gaz da.

Ki bic



Ki ne is mer né a cím ben ol vas ha -
tó sza va kat: egy nép, egy szív.
Most, hogy ilyen ne héz hely zet ben
van az egész vi lág, egé szen mást je -
lent ez, mint ed dig.

Nem rég ül tük meg a széderestéket,
me lyek nek vi szony lag az ele jén,
köz vet le nül a Má nistáná (Mi ben kü -
lön bö zik ez az es te a többitôl?) után,
a fe le let ben sze re pel a következô
sza kasz.

„A Fá raó rab szol gái vol tunk
Egyip tom ban, de Örök ké va ló Is te -
nünk erôs kéz zel, ki nyúj tott kar ral
ki ve ze tett on nan ben nün ket. Ha a
Szent, le gyen ál dott, nem ve zet te
vol na ki elôdeinket Egyip tom ból,
ak kor mi, meg a fi a ink és az uno ká -
ink, má ig is a Fá raó rab szol gái len -
nénk ott. Ezért akár mi lyen oko sak,
akár mi lyen böl csek, a Tó ra akár -
mi lyen ala pos tu dói len nénk is, kö -
te les sé günk el be szél ni az egyip to mi
ki vo nu lás történetét...” (Peszáchi
Hágáda)

Leg in kább a ki emelt részbôl lát -
szik, hogy a zsi dó ság ban nincs kü -
lönb ség em ber és em ber kö zött, min -
den ki re egy for mán vo nat koz nak a
sza bá lyok, min den ki egyenlô. Akár -
mi lyen plusz tu laj don ság gal, va gyon -
nal stb.-vel ren del ke zik is va la ki az
át lag hoz ké pest.

A szédereste min dig kü lön le ges
volt szá mom ra, plá ne az óta, hogy a
nagy ma mám meg osz tott ve lem egy
tör té ne tet. A holokauszt elôtt (is)
Zug ló ban él tek szü le i vel és test vé ré -
vel, nem túl jó anya gi kö rül mé nyek
kö zött. Ô még kis lány volt ek kor, de
vi lá go san em lék szik ar ra, hogy az ô
apu ká ja a ná luk sze gé nyeb be ket is
meg hív ta ma guk hoz széderestére.
Bár men  nyi re sze gé nyek vol tak is, a
szédert min dig tisz tes sé ge sen meg -
ül ték. Az tán né hány év vel késôbb
már nem volt lehetôségük együtt töl -
te ni ezt a kü lön le ges ün ne pet, mert a
nagy ma mám apu ká ja és anyu ká ja is
a vész kor szak ál do za ta lett. E tör té -
net is me re té ben én nem si rán koz tam
so ká ig azon, hogy idén nem tud tam a
ba rá ta im mal len ni szédereste, ahogy
ko ráb ban min dig.

Az, hogy nincs kü lönb ség em ber
és em ber kö zött, nap ja ink ban még
in kább meg ta pasz tal ha tó, és most
egy ki csit gon dol koz zunk mak ro -
szin ten (nem fel tét le nül a zsi dó sá gon

be lül ma rad va). A ko ro na ví rus gaz -
da got és sze gényt, oko sat és bu tát,
ha ta lom mal rendelkezôt és ez zel
nem bí rót ugyan úgy meg tá mad hat.
Er re re mek pél da Bo ris Johnson brit
mi nisz ter el nök, akit na po kig az in -
ten zív osz tá lyon ápol tak a be teg ség
mi att. A kórt nem ér dek li, hogy ô a
vi lág egyik vezetô nagy ha tal má nak
mi nisz ter el nö ke.

Né hány év vel ezelôtt, ami kor az
EL TE-n ta nul tam szo ci o ló gi át,
lehetôségem volt Heller Ág nes (és
Gá bor György) egy sza ba don vá -
laszt ha tó kur zu sán részt ven ni. A
tárgy cí me Sza bad ság fi lo zó fi ák volt.
A vizs ga cso por to san zaj lott, szó ban.
Az ál ta lam nagy ra be csült fi lo zó fus
as  szony azt kér dez te ott, hogy mik
azok a dol gok, ame lyek re nem tud az
em ber hat ni, ame lyek a be fo lyá sá tól
füg get le nek. Em lék szem, ô pél da -
ként az idôjárást említette…

A so kak ál tal is mert pil lan gó ha tás
lé nye ge az, hogy ha va la mi/va la ki
vál to zik/vál toz tat akár egy ki csit is a
vi lág egy pont ján, az ha tás sal lesz
(le het) a Föld bár me lyik pont já ra, sôt
akár az egé szé re is. Ugye nem kell
el me sél nem, hogy mi tör tént
Vuhanban de cem ber ben (pon to sab -
ban 2019 no vem be ré ben, csak egy
ide ig el tit kol ták), ami a mi éle tün ket
is en  nyi re meg vál toz tat ta.

A fen ti mo za i kok ta nul sá gai
Bár men  nyi re azt his  szük is, hogy

be fo lyá sunk (kont rol lunk) alatt tud -
juk tar ta ni a tör té né se ket, az éle tün -
ket, té ve dünk. Ez a je len ség nem
csak mos tan ra igaz, ha nem
születésünktôl ha lá lun kig, ezért bár
tu dom, kön  nyû mon da ni, de tel je sen
fe les le ges rástresszelni olyan dol -
gok ra, me lyek re úgy sincs ha tá sunk.

En nél volt sok kal ros  szabb már a
hely zet a vi lág tör té ne lem ben, van
mit en nünk, lehetôségünk van kom -
mu ni kál ni má sok kal.

Most iga zán be le het bi zo nyí ta ni
Iz ra el szlo gen jét! Ám ehád, lev
ehád! Egy nép, egy szív! Aki te he ti,
se gít sen a má sik zsi dó nak (nem zsi -
dó nak), és aki se gít ség re szo rul, az
kér jen se gít sé get má sok tól, le gyen
szó tes ti, lel ki vagy bár mely más te -
rü le ten megjelenô igényrôl. A vi lág
job bá té te le (tikun olám) e ne héz
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El ha laszt ják a jövô évi
Maccabi Já té ko kat

A ko ro na ví rus-jár vány mi att egy évet csú szó nyá ri olim pia kész tet te
ha lasz tás ra a leg na gyobb zsi dó sport ese mény szervezôit – ír ja az
akibic.hu.

Anek do ta
Kohn ki ván do rol ni ké szül Iz ra el be, ám a ha tá ron öt egy for ma kis cso mag -

ra buk kan nak a vá mo sok. Ami kor fel bont ják az elsôt, ab ban egy ér té kes arany
fog sort ta lál nak.

– Ked ves Kohn úr, tud hat ná, hogy nem sza bad ne mes fé met ki vin ni az or -
szág ból – fi gyel mez te tik a fi nán cok.

– De tisz telt ura im – kezd ma gya ráz kod ni Kohn –, én öreg, val lá sos em ber
va gyok, a kó ser hús bi zony gyak ran mó csin gos, nem olyan kön  nyû már meg -
rág nom, fel tét le nül szük sé gem van egy jó arany pro té zis re. En ged jék meg, ké -
rem, hogy ma gam mal vihessem…

– Jól van, vi gye ma gá val – egyez nek be le vé gül a vá mo sok.
Csak hogy mi u tán fel bont ják a má so dik cso ma got, ab ból is egy pro té zis ke -

rül elô.
– Uram, ezt nem ér tem – szól ud va ri a san az il le té kes pénzügyôr. – Mi nek

ön nek ez a má so dik arany fog sor?
– Tet szik tud ni, val lá si tör vé nye ink sze rint a te jes és a hú sos éte le ket nem

ehet jük ugyan ab ból az edénybôl, így egy pro té zis sel sem. Ezért az tán kell ne -
kem egy kü lön te jes fog sor is.

– Jól van, mit te he tünk, vi gye ma gá val a te jes fog so rát.
Mi helyt azon ban ki nyit ják a har ma dik, majd a ne gye dik cso ma got is, a vá -

mo sok egy re na gyobb za var ba es nek. Ugyan is azok ból is szín arany pro té zi -
sek buk kan nak elô.

– De ked ves Kohn úr, ez már tel je sen hi he tet len, mi nek kell ön nek en  nyi
arany fog sor?

– Tet szik tud ni, van ne künk egy ün ne pünk, a peszách, ami kor kü lön edé -
nye ket hasz ná lunk, szük sé gem van te hát egy peszáchi te jes és egy peszáchi
hú sos pro té zis re. Csak nem gon dol ják, hogy ugyan az zal az arany fog sor ral
rág jam a ma ceszt, ame lyik kel elôtte már a chomecot et tem?

Mit volt mit ten ni, a vá mo sok tel jes két ség beesés sel meg ad ták ma gu kat.
Ta lán csönd ben dol goz tak vol na to vább, ám az ötö dik cso mag ból is egy ér té -
kes arany fog sor vil lant elô. Ek kor a pénzügyôrök vezetôje már ki fa kadt:

– Ked ves Kohn úr, ez több a sok nál. Most már iga zán nem ér tem ma gát!
Van egy hú sos, egy te jes, egy peszáchi hú sos és egy peszáchi te jes arany fog -
so ra. Mi nek ma gá nak még egy ötö dik pro té zis?

– Ja ké rem – vá la szol ön ér ze te sen Kohn –, az zal eszem a son kát meg a sza -
lon nát.

Raj Ta más gyûjtésébôl
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Is mét el telt egy év. Ezt ab ból is le -
het tud ni, hogy Iz ra el ben is el ér ke zett
a vész kor szak rém sé ge i re, ál do za ta i -
ra, hôseire történô em lé ke zés nap ja.

Szá mos meg- és vis  sza em lé ke zést le -
het hal la ni-ol vas ni a történtekrôl. Saj -
nos egy re ke ve seb bet a bor zal mak
szenvedô ala nya i tól, hi szen szá muk vé -
szes gyor sa ság gal apad. Ezen so rok írá -
sa kor Iz ra el ben 212 ezer túlélôt tar ta -
nak nyil ván, kö zü lük na pon ta 40-re
tehetô az elhalálozottak szá ma.

Nyil ván va ló, hogy ál la mi meg em lé -
ke zés re évi egy al ka lom mal ke rül sor,
ez azon ban nem men te sí ti az ál la mot,
hogy a még köz tünk élôk min den nap ja -
it fo lya ma to san kö ves sék, hogy a szük -
sé ges se gít sé get meg kap has sák. Ezen a
té ren Iz ra el nek is van ten ni va ló ja.

Más ün nep-, il let ve em lék nap kap -
csán is ki fej tet tem már azon vé le mé nye -
met, hogy évek-év ti ze dek múl tá val kép -
te len ség újat mon da ni. Ép pen ezért – és
ez alól ma gam sem va gyok ki vé tel –
min den év ben új ra és új ra el si rat juk
nem csak a – né ha meg sem is mert – csa -
lád tag ja in kat, de kön  nyet ej tünk a 20.
szá zad sö tét nap ja it túl élt, sok szor test -
ben is, de lé lek ben min den kép pen meg -
tört sze ret te in kért. Mind a hat mil lió
test vé rün kért. Va la hol lel künk mé lyén
ma gun kat, a há bo rú után szü le tett ge ne -
rá ci ót is si rat juk, hi szen gén je ink ben
hor doz zuk az ôsök fé lel mét, me lyet fel -
fe de zünk még uno ká ink ban is.

Nem fe lej tünk, és nem bo csá tunk
meg! Bo csá nat egy el me be teg dik tá tor -
nak és az ide o ló gi á ját ki szol gá ló csat ló -
sa i nak nem jár! Fe lej te ni az ôsökkel
szem ben er kölcs te len!

Te gyük fel – ki zá ró lag a fel té te le zés
szint jén –, hogy több mint hét év ti zed
tá vo lá ból fel me rül a meg bo csá tás. Ki -
nek? Szán juk ta lán a ma tu zsá le mi kort
meg élt ná cit/nyi last, mert utá na jár tak
tény ke dé sé nek és bí ró ság elé ál lí tot ták?
Si ras suk a ko ra mi att? Ô ta lán ér zett
szá na ko zást a gáz ba hur colt gye re ke -
kért, ag gas tyá no kért?

Meggyôzôdésem, hogy az íté let üze -
ne tet hor doz, és elsôsorban a szel le mi
örö kö sök nek szól!

Fe lej te ni – is mét csak fel té te les mó -
dot hasz nál va – kép te len ség. Ahogy
em lí tet tem, az el pusz tí tot tak meg ta ga -
dá sa len ne. De van egy má sik ok is.
Ami nem más, mint hogy lép ten-nyo -
mon – és ahogy az idô te lik, egy re in -
kább vér sze met kap va – szem be jön a
kur zus tör té né szek ál ta li tör té ne lem ha -
mi sí tás, a holokauszt relativizálása, és
nem rit ka az ál do zat hi báz ta tás sem.

Ter mé sze te sen a je len ség nem új ke -
le tû. Nyu god tan ki mond ha tó, hogy
egyidôs a há bo rú be fe je zé sé vel, és
felelôsség ter hel min den, 45 után ha tal -
mon lévô kor mányt, ame lyik kép te len

Ám ehád, lev ehád

hely zet ben is meg va ló sul hat, de eh -
hez szük ség van egy „adó” és egy
„fo ga dó” fél re, kö rül be lül úgy, mint
egy alapvetô kom mu ni ká ci ós mo dell
ese té ben.

Min den ben ér de mes a jót ke res ni.
A sok ne ga tí vum mel lett van po zi tív
ha tá sa is an nak, hogy en  nyit va -
gyunk otthon…

Mik lós Dó ri

A holokauszt-emléknap ürü gyén, avagy... 
a galuti zsi dó ság a da masz ku szi úton

volt szem be néz ni a múlt bû ne i vel. Nem
kell ös  sze es kü vés-el mé le tet gyár ta ni ah -
hoz, hogy – mai tu dá sunk kal ter mé sze -
te sen – lás suk, a szem be né zés el ma ra -
dá sa nagy részt tu da tos volt.

A vész kor szak alatt szin te tel jes egé -
szé ben meg sem mi sül tek a nagy hí rû eu -
ró pai jesivák, ta ná ra ik kal, di ák ja ik kal
együtt. A ta ní tók hi á nya, a fel sza ba du -
lást követô, ál la mi lag kó dolt val lás el le -
nes ség és a zsi dó ság zö mé nek fel tét len
lo ja li tá sa a fel sza ba dí tók hoz azt ered -
mé nyez te, hogy a zsi na gó gák ki ürül tek.
A szo ci a lis ta tá bo ron át fu tó rend szer -
vál tás al kal má val azon ban a meg ma radt
rab bik, zsi dó szer ve ze tek nem min den -
hol tud ták meg ra gad ni az al kal mat az
újraszervezôdéshez.

Mi re ész be kap tak, hogy va la mit ten -
ni ké ne ah hoz, hogy a di asz pó ra zsi dó -
sá ga fenn ma rad jon, el fogy tak a hí vek.
Hí vek nél kül pe dig nincs lét jo go sult ság.
Patt hely zet, amely nek egyelôre nem lát -
szik a meg ol dá sa.

És meg ol dás ad dig nem is vár ha tó,
amíg a galuti zsi dó ság nem ké pes, vagy
ta lán nem is akar szem be néz ni az idôk
vál to zá sá val. Hos  szú ide ig a nyu ga ti
zsi dó ság ki vé te les hely zet ben volt a ke -
let-eu ró pa i hoz ké pest, hi szen val lás gya -
kor lá sá ban nem kor lá toz ták, ez a kü -
lönb ség azon ban a szo ci a lis ta tá bor ösz -
 sze om lá sá val meg szûnt.

Mi sem szem lél te ti job ban a kü lönb -
ség el mo só dá sát, mint hogy a nyu gat-
eu ró pai és az ame ri kai zsi dó kö zös sé gek
tag ja it ért tá ma dá sok ma már na pi szin -
ten sze re pel nek a hí rek kö zött. Ame ri ka
zsi dó sá ga pe dig en nek el le né re gör csö -
sen ra gasz ko dik ah hoz, hogy ôk má sok,
mint eu ró pai tár sa ik. Nem rég a kö zös sé -
gi épü le tek, zsi na gó gák vé del mé vel
kap cso lat ban nyi lat koz ta egy ame ri kai
rab bi, hogy „a zsi na gó ga nem
repülôtér” – ez zel uta sít va el an nak vé -
del mét.

A tel jes di asz pó ra zsi dó sá gá nak, a kö -
zös ség min den egyes tag já nak óri á si a
felelôssége ab ban, hogy mi lyen mó don

vi szo nyul Iz ra el hez. Alapvetôen fo gal -
mi szin ten kel le ne ren det te rem te ni,
mert ami re a bal ol da li li be rá lis gon dol -
ko dást (ami sem nem bal ol da li, sem
nem li be rá lis) ma gu ké nak val lók azt
mond ják, hogy „Iz ra el jo gos bí rá la ta”,
az nem más, mint ami el len elv ben har -
col nak. Szín tisz ta an ti sze mi tiz mus –
még ha fur csán ve szi is ki ma gát zsi dók
ese té ben. De er re is volt már pél da a tör -
té ne lem so rán.

És bár az aláb bi eset nek nem Eu ró pa
adott ott hont, Eu ró pa is „büsz kél ked het”
ha son ló né ze te ket val ló „ta ní tók kal”.

Az idei peszách elôestéjén széderre
hív ta Chi ca go Tzedek zsi na gó gá ja dr.
Omar Barghutit, a BDS moz ga lom ala -
pí tó ját. Mi vel az illetô per so na non gra -
ta az Egye sült Ál la mok ban, így a mo -
dern tech ni ka igény be vé te lé vel, Skype-
on tar tot ta meg elôadását. Mi más ról is
szól ha tott be szá mo ló ja, mint az iz ra e li
ara bok, a ma gu kat pa lesz tin nak nevezô
„te rü le ti” ara bok Iz ra el ál ta li el-
nyomásáról…

A Tzedek kö zös ség ala pí tó ja, Brant
Rosen reformrabbi a következôket
mond ta gyü le ke ze té nek: A pa lesz ti nok
min den na pi éle te sú lyo san kor lá toz va
van Iz ra el ben és a „meg szállt” te rü le te -
ken – ez azon ban nem ke rül az új sá gok
cím lap já ra. Fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy ko mo lyan fon to ló ra kell ven ni az
Iz ra el be történô uta zás be szün te té sét,
ez zel vál lal va szo li da ri tást a pa lesz tin
nép pel.

Tény leg van nak fon to ló ra veendô
dol gok. Elsôsorban is a di asz pó ra zsi dó -
sá gá nak nem ár ta na ma gá é vá ten nie azt
a bölcs mon dást, hogy „ha se gí te ni nem
tudsz, leg alább ne árts!”

Mert el néz ve a di asz pó ra zsi dó sá gá -
nak jövôjét – és is mer ve Eu ró pa múlt ját
–, két sé gek me rül nek fel a te kin tet ben,
hogy Iz ra e len kí vül lé te zik-e a Föl dön
má sik or szág, ame lyik nem hogy ha zát
ad na, de leg alább szál lást kí nál na a rá -
szo ru lók nak?!

Lehárblog

A 2021-es Maccabi Já té ko kat egy év vel késôbbre ha lasz tot ták a vi lág jár -
vány mi att.

A Maccabi Vi lág szö vet ség köz le mé nye sze rint er re azért van szük ség, mert
az idén nyár ra ese dé kes olim pi ai já té ko kat is el ha lasz tot ták egy év vel. Hogy
ne es sen egy be a két ese mény, és a zsi dó spor to lók mindkettôn részt tud ja nak
ven ni, ezért a Maccabi Já té ko kat 2022-ben fog ják meg ren dez ni.

A Maccabi Já té ko kat 1932 óta tart ják meg, min dig négy éven ként, ha gyo -
má nyo san egy esztendôvel a nyá ri olim pi át követôen. Az ese mény re több
ezer spor to ló ér ke zik mint egy 80 or szág ból Iz ra el be.

Fo tó: Szigetváry Zsolt/MTI
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Le vél ben mon dott kö szö ne tet
Or bán Vik tor mi nisz ter el nök nek
Ronald S. Lauder, a Zsi dó Vi lág -
kong res  szus (ZSVK) el nö ke a
Mazsihisz Sze re tet kór há zá nak tá -
mo ga tá sá ért és a fel újí tá sá hoz
nyúj tott kor mány za ti se gít sé gért;
va la mint azért, hogy a kor mány –
töb bek kö zött a ma gyar zsi dó kö -
zös ség gel ös  sze fog va – bá tor küz -
del met foly tat a ko ro na ví rus-jár -
vány el len.

„A vál ság kez de te óta a vi lág min -
den tá já ról hí re ket ka pok ar ról, hogy
a zsi dó kö zös sé gek és a nem ze ti kor -
má nyok mi ként fog nak ös  sze a ha lá -
los Covid-19 ví rus el le ni küz de lem ben. A hely zet nem kü lön bö zik Ma gyar -
or szá gon sem, ahol a ma gyar zsi dó kö zös sé ge ket képviselô Heis ler úr be szá -
molt ne kem az or szá guk ban ta nú sí tott bá tor küzdelemrôl” – ír ta Ronald S.
Lauder, hoz zá té ve: „Sze ret ném meg kö szön ni, mi nisz ter el nök úr, hogy ös  sze -
han gol ták ezt az erôfeszítést. Imád ko zom, hogy ez az egész ség ügyi vál ság
mi ha ma rabb vé get ér jen.”

A ZSVK el nö ke ki emel te: a bu da pes ti zsi dó kór ház egye dül ál ló és kü lön le -
ges in téz mény kö zös sé gük és a vi lág szer te élô zsi dók szá má ra egy aránt. „Mi -
vel az in téz mény a ré gió egyet len zsi dó kór há za, lé te zé se, va la mint a sze -
mély zet és a be te gek jó lé te kü lö nö sen fon tos szá munk ra. Heisler el nök úr ral
együtt ép pen ezért kü lön sze ret nék kö szö ne tet mon da ni az idôs em be rek nek
nyúj tott tá mo ga tá sá ért, akik közt szá mos holokauszttúlélô is van” – hív ta fel
a fi gyel met.

Ronald S. Lauder le ve lé ben ki tért rá, tisz tá ban van nak az zal, hogy az in téz -
mény jelentôs kor mány za ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló fel újí tá son megy ke -
resz tül. „Eb ben a ki hí vá sok kal te li idôszakban is ar ra kér jük a mi nisz ter el nök
urat, hogy to vább ra is tá mo gas sa a zsi dó kór há zat.

Biz to sít ha tom Önt, hogy a Mazsihisz vezetôi és mun ka tár sai be tart ják a
kor mány zat va la men  nyi irány mu ta tá sát an nak ér de ké ben, hogy min den ki biz -
ton ság ban le gyen, és a lehetô leg több éle tet meg ment sék. Azt kí vá nom, mi -
nisz ter el nök úr, hogy a to váb bi ak ban is si ke re sen lép jen fel a ví rus el le ni küz -
de lem ben” – zár ta le ve lét a Zsi dó Vi lág kong res  szus el nö ke. (MTI)

Het ven öt éve, 1945. áp ri lis 2-án
halt meg Bol dog Apor Vil mos bá ró,
gyôri püs pök, aki ka ri ta tív te vé keny -
sé gé vel, és a má so dik vi lág há bo rú
ide jén el szen ve dett vér ta nú sá gá val az
iga zi ke resz té nyi sze re tet pél dá ja le -
het – ír ja az MTI.

Ôsi ka to li kus szé kely fônemesi csa -
lád ból szár ma zott, 1892. feb ru ár 29-én
szü le tett bá ró Apor Gá bor Há rom szék
me gyei fôjegyzô és Pálffy Fidélia
grófnô har ma dik gyer me ke ként Se ges -
vá ron.

1895-ben Bécs be köl töz tek, a ki rály
sze mé lye kö rü li mi nisz té ri um ál lam tit -
ká rá vá ki ne ve zett ap ja há rom év vel
késôbb cu kor baj ban meg halt. A gim ná -
zi u mot a Bécs kö ze li Kalksburg je zsu i ta
kö zép is ko lá já ban kezd te, az utol só két
évet Ka lo csán, a je zsu i ta gim ná zi um ban
vé gez te. 1909-ben kis pap nak je lent ke -
zett gróf Szé che nyi Mik lós gyôri püs -
pök nél, aki az inns bruc ki je zsu i ta te o ló -
gi á ra küld te ta nul ni.

Már az elsô vi lág há bo rú alatt, 1915.
au gusz tus 24-én szen tel ték pap pá, mû -
kö dé sét a nagy vá ra di egy ház me gyé ben
kezd te meg, aho vá Szé che nyi Mik lós
vit te ma gá val. Elôbb Gyu lá ra he lyez ték
káp lán nak, s bár nem volt kü lö nö sebb
szó no ki te het sé ge, pré di ká ci ói mély
gon do la ti tar tal muk mi att von zot ták az
em be re ket. 1916-ban dok to ri szi gor la tot
tett, 1917-ben két hó na pig egy kór ház -
vo nat lel ké sze volt, s ta lál ko zott a há bo -
rú bor zal ma i val. Az év ôszétôl a nagy -
vá ra di pap ne vel de pre fek tu sa és dog ma -
ti ka ta ná ra lett, de kö ze lebb állt szí vé hez
a lel ki pász to ri mun ka, ezért 1918 au -
gusz tu sá ban is mét Gyu lá ra he lyez ték,
im már plé bá nos nak. Itt egy ház köz sé gi
la pot in dí tott, nép mis  szi ó kat szer ve zett,
a ka to li kus meg úju lás szol gá la tá ban hit -
buz gal mi és tár sa dal mi egye sü le te ket
ho zott lét re. 1937-ben a Szu ve rén Mál -
tai Lo vag rend tag ja lett. Az 1938-as
Ansch luss, Auszt ri á nak a ná ci Har ma -
dik Bi ro da lom hoz csa to lá sa után gyu lai
né met hí ve it óv ni igye ke zett a szél-
sôjobboldali pro pa gan dá tól.

XII. Pius pá pa 1941. ja nu ár 21-én
gyôri püs pök ké ne vez te ki, szen te lé sé re
Gyu lán ke rült sor, szé két már ci us 2-án
fog lal ta el. Fôpásztorként „a sze gé nyek
püs pö ke” lett, de nem csak a sze gé nye -
ké, ha nem min den baj ba ju tot té és ül dö -
zöt té. 1943 au gusz tu sá ban a ka to li kus
szo ci á lis moz gal mak vezetôi és a po li ti -
kai élet képviselôi Gyôrben jöt tek ösz -
 sze, hogy meg ala kít sák a Ka to li kus
Szo ci á lis Nép moz gal mat, mely nek egy -
há zi és lel ki ve ze té sét, a püs pök ka ron
be lü li párt fo gá sát Apor Vil mos vál lal ta.
Az ér te kez let résztvevôi az zal szá mol -
tak, hogy a né me tek nem nyer he tik meg
a há bo rút. A ve re sé get ide ha za is po li ti -
kai-tár sa dal mi át ala ku lás fog ja kö vet ni,
s a ka to li kus moz gal mak nak min dent
meg kell ten ni ük azért, hogy az át ala ku -
lás de mok ra ti kus szel le mû le gyen.

A püs pök a vész kor szak ban fel lé pett
az ül dö zöt tek ér de ké ben, a get tók fel ál -
lí tá sa el len a bel ügy mi nisz ter nél til ta ko -
zott. Min den ná la jelentkezô ül dö zöt tet
ol tal má ba vett, szer ze tes há zak ban, kór -
ház ban vagy a Püs pök vár ban he lyez te el
ôket. Püs pök tár sa it is egy sé ges fel lé pés -
re pró bál ta rá bír ni, a vá ci püs pök nek így
írt: „Az an ti sze mi tiz must nem le het he -
lye sel ni. A pá pá tól le az utol só püs pö ki
ka rig el kell ítél nie ezt min den pap nak.”
A nyi las ha ta lom át vé tel után egy re in -
kább per so na non gratának szá mí tott,
fôként azu tán, hogy ok tó ber 31-én a Du -
nán túl fôpásztorainak egyi ke ként
(Mindszenty Jó zsef veszp ré mi, Shvoy
La jos szé kes fe hér vá ri püs pök és Ke le -
men Krizosztom pan non hal mi fôapát
tár sa sá gá ban) me mo ran dum ban kér te a
„nemzetvezetô” Szálasi Fe ren cet, hogy
ne ves sék a har cok mar ta lé ká ul a Du -
nán túlt, szün tes sék be az esz te len vér -
on tást és pusz tí tást. A nyi la sok bos  szú ja
nem ké sett, Mindszentyt és Shvoyt le -
tar tóz tat ták, az Apor Vil mos el len ki -
adott el fo ga tó pa ran csot csak a szov jet
elôrenyomulás mi att nem tud ták vég re -
haj ta ni.

Ami kor a front 1945 már ci u sá ban el -
ér te Gyôrt, Apor Vil mos ar ra kér te a né -
met had ve ze tést, hogy kí mél jék meg a
vá rost, de el uta sí tó vá laszt ka pott. Már -
ci us 28-án, nagy szer dán a har cok ban a

A Fe renc vá ro si Tor na Club (FTC) ki emel ten
fon tos nak tart ja Tóth Po tya Ist ván (1891–1945)
em lé ké nek ápo lá sát, aki a vész kor szak ban több
száz zsi dót men tett meg a ha lál tól. A ve le kap -
cso la tos kul tusz erôsítésérôl és ál lo má sa i ról be -
szél get tünk Tobak Csa bá val, a Fra di Mú ze um
vezetôjével.

A kö zel múlt ban szá mol tunk be ró la, hogy Bu da -
pest Fôváros Le vél tá ra és a Fe renc vá ro si Tor na
Club (FTC) kö zös ki adá sá ban meg je lent a Tóth
Po tya Ist ván edzés nap lói (1925–1930) cí mû kö tet,
amely a le gen dás fut bal lis ta és edzô kü lön le ges
fel jegy zé se it tar tal maz za. Tóth Po tya Ist ván a
vész kor szak ban több száz zsi dót men tett meg a ha -
lál tól, ül dö zöt tek so ka sá gát búj tat va, ô ma ga azon -
ban nem él te túl a vi lág égést. A nem zet kö zi hí rû
sport szak em bert 1944-végén el fog ták, felelôsség-
re von ták az ül dö zöt tek meg men té se mi att, és
1945 ja nu ár já ban a nyi la sok ki vé gez ték.

Em lé ké nek megôrzésére az FTC nagy gon dot
for dít: a klub ko ráb ban idôszaki ki ál lí tást ren de -
zett, majd a Mazsihisszel kö zö sen meg em lé ke zést
is szer ve zett a tisz te le té re, to váb bá a Fra di em lé ket
ál lí tott Tóth Po tyá nak egyfelôl az FTC-MVM
Sport köz pont ban, ahol az egyik edzôpályát ne vez -
ték el a zsidómentô hôsrôl, másfelôl a Groupama
Aré na egyik skyboxa is az ô ne vét vi se li. Kul tu -
szá nak éb ren tar tá sát szol gál ja az edzônaplóiból
ki adott, a bevezetôben em lí tett kö tet, ame lyet Rácz
At ti la szer kesz tett. A könyv ben ta nul mány ol vas -
ha tó Tobak Csa bá tól, aki 2013 óta ve ze ti a Fra di
Mú ze u mot. A szak em bert a nem min den na pi kö tet
kap csán töb bek kö zött ar ról kér dez tük, hogy az
FTC mi ért tart ja fon tos nak Tóth Po tya Ist ván kul -
tu szá nak ápo lá sát.

– Mi kor is mer ke dett meg Tóth Po tya Ist ván
alak já val és em lé ke ze té vel?

– Mi ó ta az esze met tu dom, ak tív Fe renc vá ros-
szur ko ló va gyok, szó val min dig is élén ken ér de -
kelt az FTC tör té nel me, a leg na gyobb Fra di-tör té -
nész nek szá mí tó Nagy Bé la köny ve in nôttem föl,
szá mom ra te hát Tóth Po tya Ist ván sze mé lye már
rég óta meg ke rül he tet len. A csa pat az ô ve ze té se
alatt a vi lág egyik leg jobb klub ja volt, és a Fe renc -
vá ros tör té ne té nek ara nyo zott lap ja i ra kí ván ko zik
az a kor szak, ami kor ô edzet te a já té ko so kat. Ilyen
elôzmények is me re té ben na gyon ko rán tisz tá ban
vol tam ve le, hogy mit je lent Tóth Po tya Ist ván
alak ja az FTC tör té ne té ben.

– Azt lá tom, hogy az FTC-nél az utób bi évek -
ben fölerôsödött Tóth Po tya Ist ván kul tu sza.
Mi le het az oka an nak, hogy e le gen dás szak em -
ber alak ja ko ráb ban nem je lent meg en  nyi re
ka rak te re sen?

– Er re ne tôlem vár ja a vá laszt, nem tu dom,
hogy a múlt ban mi ért nem fog lal koz tak ele get
Tóth Po tya Ist ván nal, s mi ért nem irá nyult na -

gyobb fi gye lem az ô edzôi és embermentôi te vé -
keny sé gé re. Az vi szont tény, hogy 2011 óta, mi ó -
ta Kubatov Gá bor az FTC el nö ke, ki emel ten fon -
tos nak tart ja ô is és a klub is, hogy ápol juk a ha -
gyo má nyo kat, mél tón meg em lé kez zünk
hôseinkrôl, éle seb ben fó ku szál junk mind azon
ered mé nyek re és sze mé lyi sé gek re, amik re és
akik re mél tán le he tünk büsz kék. Kubatov Gá bor
meg hir det te a prog ram já ban, hogy a köz vé le -
mény, a tár sa dal mi nyil vá nos ság elôtt is hang sú -
lyo sab ban je le nít sük meg az FTC egy ko ri le gen -
dás alak ja it, pá rat lan sze mé lyi sé ge it.

A fel adat ra 2013-ban meg ta lált en gem is mint a
klub mú ze um vezetôjét, el in dul ha tott a kö zös
mun ka az FTC ha gyo má nya i nak mi nél pro fes  szi -
o ná li sabb ápo lá sá ra, a múlt ér te ke i nek mi nél szé -
le sebb kö rû be mu ta tá sá ra. Eb ben a te vé keny ség -
ben több szer ve ze ti egy ség, a jo gi, a gaz da sá gi, a
mé dia és a mar ke ting pél dá ul szin tén részt vesz
ter mé sze te sen, és se gít jük egy mást. A leg jobb kor
jött, hogy 2014-ben meg épült a Groupama Aré na,
s ez a lé te sít mény már biz tos ala pot te rem tett egy
kü lön le ges sport gyûj te mény be mu ta tá sá ra. Be jöt -
tek hoz zánk egy ko ri spor to lók, csa lád tag ok, ma -
gán sze mé lyek, és be cses sport re lik vi á kat – ré gi
FTC-rész vé nye ket, pó tol ha tat lan olim pi ai arany ér -
me ket, gyôzelmi ku pá kat stb. – ad tak át ne künk
an nak re mé nyé ben, hogy ezek a kin csek az új aré -
ná ban lesz nek a leg jobb he lyen. Ez nem va ló sul -
ha tott vol na meg azon bi zal mi tôke nél kül, ami vel
az em be rek meg tisz tel tek min ket.

– Így ke rült önök höz Tóth Po tya edzés nap ló -
ja is?

– Igen, tel je sen vé let le nül, nem is szá mí tot tunk
rá. 2016-ban meg ke re sett egy úr az zal, hogy ná la
van nak az edzés nap lók, és ami kor a ke zünk be vet -
tük, azon nal fel csil lant a sze münk, mert tud tuk,
hogy rend kí vül kü lön le ges kor tör té ne ti és sze mé -
lyes do ku men tum ról van szó, ame lyet kö te les sé -
günk a nyil vá nos ság elé tár ni. A sta di on név adó ja
anya gi tá mo ga tást nyúj tott a nap lók meg szer zé sé -
hez, Bu da pest Fôváros Le vél tá ra se gít sé gé vel pe -
dig di gi ta li zál tuk az anya got, s kezdettôl fog va
tud tuk, hogy ebbôl egy szer könyv lesz.

– Van ös  sze ha son lí tá si alap az zal kap cso lat -
ban, hogy az adott kor szak ban, va gyis az 1920-
as évek ben el he lyez ve mitôl kü lön le ge sek ezek
az edzés nap lók? Ma rad tak fönn más edzôktôl
is ha son ló anya gok, ame lyek kel Tóth Po tya Ist -
ván mun ká ja összevethetô?

– Az a hely zet, hogy a ma ga ne mé ben pá rat lan
mûrôl van szó, hi szen tu do má sunk sze rint a ma -
gyar fut ball tör té ne lem ben ez az elsô pro fes  szi o ná -
lis edzés nap ló, és Tóth Po tya lé nye gé ben
megelôzte ve le a sa ját ko rát. A ma gyar lab da rú gás
1926-ban vált pro fes  szi o ná lis sá, egé szen ad dig
amatôr ke re tek kö zött mû kö dött, az az Tóth Po tya

75 éve hunyt el 
Bol dog Apor Vil mos gyôri püs pök

szé kes egy ház ta lá la tot ka pott, tor nya ki -
égett, a püs pök utol já ra nagy csü tör tö-
k ön, a pin cé ben mi sé zett. Már ci us 30-
án, nagy pén te ken szov jet ka to nák a
Püs pök vár óvóhelyérôl fi a tal nôket
akar tak „mun ká ra” vin ni. A szov jet ka -
pi tán  nyal tár gya ló Apor Vil mos azt
aján lot ta, hogy he lyet tük fér fi ak és idôs
nôk men je nek. Az egy re he ve seb bé vá -
ló vi ta köz ben a szov jet tiszt elôkapta
fegy ve rét, és elôbb a men  nye zet be lôtt,
majd a püs pö köt is cél ba vet te, akit há -
rom lö ve dék ta lált el. A se be sült fôpapot
a har cok kö ze pet te hord ágyon vit ték a
több ki lo mé ter re lévô kór ház ba, ahol

Apor Vil mos szob ra Bu da pes ten, 
az Apor Vil mos té ren. Al ko tó ja 
Mar ton Lász ló Kos suth-dí jas 
szob rász mû vész

Kö szö net Or bán Vik tor nak

Mit rejt a le gen dás zsidómentô futballedzô,
Tóth Po tya Ist ván ha gya té ka?

volt a pro fi FTC elsô hi va ta los edzôje. Sen ki nem
mond ta ne ki, hogy ve zes sen edzés nap lót, de mi vel
ala pos és ma xi ma lis ta em ber volt, ô ma ga jött rá
ar ra, hogy fel jegy zé se ket kell ké szí te nie a csa pat
tevékenységérôl. A ko rát mes  sze megelôzte nem -
csak az edzés nap ló ve ze té sé ben, ha nem az edzés -
terv ben is, er re pél da ként hadd mond jam el, hogy
a fel ké szü lés ben ô ve zet te be a té li ala po zást, a be -
me le gí tést, a tor na ter mi gya kor la to kat és az idôre
va ló fu tást. Ezek ma oly an  nyi ra ál ta lá no sak, hogy
eszünk be sem jut: va la ki nek mind ezt ki kel lett ta -
lál nia és meg kel lett ho no sí ta nia. Az új edzés mód -
szer nek köszönhetôen az FTC mes  sze le hagy ta a
tel jes ma gyar mezônyt, és nem zet kö zi ku pá kat
nyert.

– A köny vet csak 300 pél dány ban ad ták ki,
ami nek az le het az oka, hogy igen mí ves ki ál lí -
tá sú, ma gas szín vo na lú kötetrôl van szó. Ter ve -
zik meg je len tet ni ol csóbb ki vi tel ben és na gyobb
pél dány szám ban is?

– Ha jelentôs ol va sói igényt lá tunk, ak kor
elképzelhetô az után nyo más. Azt ta pasz tal juk,
hogy egy re ke ve sebb köny vet vesz nek a ke zük be
az em be rek, így a di gi tá lis szem lé let tér hó dí tá sa
mi att ki ad tuk az anya got adat hor do zón is, hogy
szá mí tó gé pen is hozzáférhetô le gyen, ha va la ki nek
úgy job ban tet szik.

– Van el kép ze lé sük ar ról, hogy mi lesz a Tóth
Po tya Ist ván hoz kötôdô kul tusz ápo lá sá nak
következô ál lo má sa?

– Ve le kap cso lat ban most két pro jek ten dol go -
zunk. Egy részt Nagy Ákos sal, a Mazsihisz kabi-
netvezetôjével és Tóth Po tya Ist ván uno ká já val kö -
zö sen azon va gyunk, hogy az iz ra e li Jad Vasem in -
té zet ben is meg örö kít sék a mi hôsünk ne vét. A má -
sik el kép ze lés, hogy a le vél tár ral együtt mû köd ve
di gi ta li zál juk Tóth Po tya Ist ván nak az olasz or szá -
gi edzôi te vé keny sé ge alatt szü le tett le ve le it. Ez a
le ve le zé se olyan, mint va la mi va rázs lá da: ha egy -
szer meg nyí lik, cso dás dol gok ke rül het nek elô
belôle.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

has üreg ében a pet ró le um lám pa fé nyé nél
ope rá ló or vos nem ta lál ta meg a lö ve dé -
ket. Apor Vil mos hôsiesen vi sel te szen -
ve dé se it, há lát adott Is ten nek, hogy
ilyen nagy pén te ket adott ne ki, s mi kor
meg tud ta, hogy a nôknek nem esett ba -
juk, így só haj tott fel: „Kö szö nöm a jó Is -
ten nek, hogy el fo gad ta ál do za to mat.”
Hús vét va sár nap, áp ri lis 1-jén has hár -
tya gyul la dás lé pett fel, s más nap ra vir -
ra dó ra meg halt, de még meg bo csá tott
gyil ko sá nak.

Ide ig le ne sen a gyôri kar me li ta temp -
lom ká pol ná já ba te met ték. Vég le ges sír -
he lye 1948-ban ké szült el vö rös már -
vány ból a ba zi li ka Héderváry-kápol-
nájában, de új ra te me té sé re csak 1986-
ban ke rül he tett sor. Bol dog gá ava tá si el -
já rá sa 1946-ban in dult, de 1949-ben fel
kel lett füg gesz te ni, és csak négy év ti zed
után foly ta tód ha tott. Szent II. Já nos Pál
pá pa 1997. no vem ber 9-én avat ta bol -
dog gá a va ti ká ni Szent Pé ter té ren, ün -
ne pét má jus 23-án tart ják, mert vér ta nú -
sá gá nak idôpontja több ször is a hús vé ti
idôszakra es het ne. (A bol dog gá ava tá si
szer tar tá son a Mazsihiszt Kar dos Pé ter
fôrabbi kép vi sel te – a szerk.)

Ma gán ado mány ból ké szült szob rát,
Lebó Fe renc al ko tá sát 2012-ben lep lez -
ték le a gyôri Püs pök vár tor nya elôtti té -
ren. Szob ra áll Bu da pest XII. ke rü le té -
ben és Gyu lán is. A Zsámbéki Ka to li kus
Tanítóképzô Fôiskola 2000-ben vet te
fel ne vét, az Apor Vil mos Ka to li kus
Fôiskola 2004-tôl Vá con mû kö dik.

A kö tet be mu ta tó résztvevôi, jobb szé len az elsô 
Tobak Csa ba Fo tó: Fradi.hu
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„Teg nap há rom ko ro nás
holt tes tet mos dat tunk”
Röhrig Gé za me sélt a New York-i helyzetrôl

Sok éve nem mentôzött már Röhrig Gé za, volt fônöke most még is visz -
 sza hív ta, ak ko ra a baj New York ban. A Sa ul fia fôszereplôje Nyáry
Krisz ti án nak me sélt az ame ri kai járványhelyzetrôl egy élô Facebook-
interjúban.

Röhrig Gé za New York ban él, de azt nem mond hat juk, hogy ka ran tén ba
zár ta vol na ma gát, sôt, jár ja az ut cá kat, hogy má so kon se gít hes sen.
Mentôssegédnek állt a szük ség hely zet ben, de ez a szak ma nem új don ság az
éle té ben, me sél te a Nyáry Krisz ti án nak adott élô facebookos be szél ge tés -
ben. Röhrig nagy já ból hat év vel ezelôtt dol go zott mentôsként fél évig, és
gyor san csa ló dott a szak má ban.

„An nak ide jén elég ro man ti kus el gon do lá sa im vol tak a szak má ról, az tán
elég gé ki ég tem. Úgy érez tem ma gam, mint egy áru szál lí tó az IKEA-ból.”

Az, hogy egy ko ri fônöke a mentôktôl most ôt is fel hív ta, je lez te szá má ra,
mek ko ra a baj. Az exfônökét ugyan is még az sem za var ta, hogy rég le járt a
mentôs en ge dé lye: egy hat órás gyors tal pa ló val ka pott hos  szab bí tást, és már
mun ká ba is áll ha tott.

Nyáj im mu ni tás

Nor vé gia
Joav Melchior os lói fôrabbi sze rint

a kö zös ség so ha nem volt ilyen ak tív,
mint most, a vir tu á lis kap cso la tok
idôszakában. A hit köz ség meg vál to -
zott te vé keny sé gét egy bi zott ság irá -
nyít ja. Es tén ként tó ra ma gya rá za tot
tar ta nak, és rend sze re sek a Zoomon
köz ve tí tett is ten tisz te le tek. Gyak ran
éne kel nek együtt. A száz húsz sze -
mély re ter ve zett kö zös szédert nem
tar tot ták meg, de az ün ne pi va cso rát
el jut tat ták a hí vek hez. A fôrabbi ki je -
len tet te, hogy a ne héz hely zet el le né re
igye kez nek a kö zös ség ös  sze tar tá sát
erôsíteni, hogy ott foly tat has sák majd,
ahol a pandémia elôtt ab ba hagy ták.

Nor vé gi á ban 1200-1400 hit test vé -
rünk él, akik nek a több sé ge os lói la -
kos. A fôváros mel lett Trond-
heimben mû kö dik még hit köz ség. A
nor vé gi ai zsi dók kö zös sé gi köz pon -
tot, va la mint több kul tu rá lis, ok ta tá si
és szo ci á lis in téz ményt tar ta nak fent.
A né met meg szál lás ide jén az el len -
ál lók se gít sé gé vel 900 ül dö zött nek
si ke rült Svéd or szág ba me ne kül nie.
A Quisling-kormány ak tív köz re mû -
kö dé sé vel a ná cik 772 zsi dót de por -
tál tak 1942 ôszén, kö zü lük 740-en a
„végsô meg ol dás” ál do za tai let tek.

Ar gen tí na
Danilo Gelman – akit a La tin-

ame ri kai Zsi dó Kong res  szus (CJL)
már ko ráb ban meg bí zott a krí zis -
hely ze tek ke ze lé sé nek irá nyí tá sá val
– ki je len tet te, hogy fel ké szül tek a
ter mé sze ti csa pá sok, jár vá nyok és
ter ro ris ta ak ci ók ese tén szük sé ges in -
téz ke dé sek meg té te lé re. A ré gió kö -
zös sé ge i vel együtt pro to kol lo kat
dol goz tak ki és mentôcsapatokat ké -
szí tet tek fel. Gelman hang sú lyoz ta,
hogy a Covid-19 jár vány meg je le né -
se kor ter ve i ket fe lül vizs gál ták és ki -
egé szí tet ték. A se gít ség nyúj tás mel -
lett leg fon to sabb fel ada tuk nak a zsi -
dó kö zös sé gek nyu gal má nak
megôrzését tart ják. „Mi nél job ban fel
va gyunk ké szül ve, an nál gyor sab ban
tu dunk meg újul ni.”

Mariano Mirelman, a pa ra gua yi
zsi dó kö zös ség vezetôje sze rint a ko -
ráb ban ki dol go zott elôírások és a fel -
ké szí tett szak em be rek se gí te nek a
vál ság ke ze lé sé ben, ami más ci vil
cso por tok kal szem ben elônyt je lent
szá muk ra. Diego Levy, az ar gen tí nai
Hebraica szer ve zet ko or di ná to ra ki -
je len tet te, hogy „meg nyi tot tuk vir tu -
á lis ka pun kat, ahol a vezetôség tag -
jai, or vo sok és ön kén te sek áll nak a
kö zös ség ren del ke zé sé re”.

Auszt ria
A Mauthausen Bi zott ság tá jé koz -

ta tá sa sze rint a kon cent rá ci ós tá bor
fel sza ba dí tá sá nak 75. év for du ló ja al -
kal má ból 2020. má jus 10-re ter ve -
zett meg em lé ke zést vir tu á li san fog -
ják meg tar ta ni. Az „ün nep sé gen”
vár ha tó an fel szó lal David Sassoli, az
Eu ró pai Par la ment el nö ke, és fel ol -
vas sák több túlélô nyi lat ko za tát is. A
prog ra mot ze nei mû sor zár ja. A múlt
év ben tar tott meg em lé ke zé sen
különbözô or szá gok ból mint egy
9000 sze mély vett részt.

A mauthauseni kon cent rá ci ós tá -
bor 1938-tól 1945 má ju sá ig mû kö -
dött. A ná cik elôször köz tör vé nyes
bûnözôket, 1939-tôl vi szont po li ti kai
fog lyo kat, köz tük 7500 spa nyol köz -
tár sa sá gi har cost de por tál tak a lá ger -
be. Zsi dó kat 1941-tôl hur col tak
Mauthausenbe, ôk vol tak az SS ke -
gyet len ke dé se i nek fô cél pont jai. A
ha lá lo zá sok fô oka a moz gó gáz kam -
rák és más gyil kos esz kö zök mel lett
az el vi sel he tet len kö rül mé nyek kö -
zött vég zett kény szer mun ka volt. A
tá bor ban és altáboraiban a külön-
bözô idôszakokban mint egy 200.000
fo goly tar tóz ko dott, akik kö zül
119.000 sze mély, köz tük 38.120 zsi -
dó pusz tult el.

Nagy-Bri tan nia – Fran cia -
or szág

A ko ro na ví rus-jár vány sú lyo san
érin tet te az eu ró pai zsi dó mé di át is.

A get tó fel ke lés hôseire 
em lé kez tek Var só ban

Auszt ria. A mauthauseni kon cent rá ci ós tá bor

A fenn tar tó Kessler Ala pít vány be je -
len tet te, hogy je len le gi for má já ban
nem je le nik meg töb bé az 1841-ben
lét re ho zott, te kin té lyes Jewish
Chronicle he ti lap. Az új sá got mos ta -
ná ig 20.000 pél dány ban ad ták ki, de
pél dány szá ma az el múlt év ti zed ben
har ma dá val csök kent, ami jelentôs
vesz te sé get oko zott. A vál sá gos
hely zet mi att a jövôben nem je le nik
meg a 24.000 pél dány ban in gye ne -
sen ter jesz tett Jewish News sem. Né -

hány hó nap ja még a két he ti lap ösz -
 sze vo ná sát ter vez ték, de er re már
nem ke rül sor. Már ci us 18-án be -
szün tet te nyom ta tott for má ban
történô meg je le né sét a fran cia Actu -
alité Juive he ti lap is. Lydia Benattar
lap igaz ga tó be je len tet te, hogy az új -
sá got a jövôben elekt ro ni kus úton és
kö zös sé gi há ló za to kon ke resz tül ter -
jesz tik.

Ko vács

A var sói get tó fel ke lés 77. év for du ló já ra csak igen szûk kör ben em lé kez -
het tek meg a hely szí nen a ko ro na ví rus-jár vány mi att. Az em lék mû nél
Mateusz Morawiecki len gyel mi nisz ter el nök he lye zett el ko szo rút, majd
mon dott rö vid be szé det száj maszk ban. A zsol tá ro kat a len gyel fôrabbi,
Michael Schudrich éne kel te.
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Hol nap lesz az elsô teszt je
„Mentôssegéd va gyok, egye dül sem mi lyen ko mo lyabb or vo si be avat ko zást

nem hajt ha tok vég re. Éj sza ka dol go zom, én a tûz ol tó ság ke re té ben va gyok,
ne künk van nak a leg job ban fel sze relt ko csi ja ink. Ed dig Brooklyn és Queens
volt a leg in kább érin tett öve zet, és most Long Island lesz” – me sél te Röhrig,
aki azt is el mond ta, hogy az ô elsô COVID-19 teszt je hol nap lesz ese dé kes.
Ko ráb ban nem tesz tel ték, pe dig kel lett vol na, de New York ban most min den
ki csit ne héz ke seb ben mû kö dik. A mentôs fel sze re lé sük rend ben van, de azt
be is mer te, hogy né ha lin kelt, és nem öl tö zött be elég gé. A New York-iak ösz -
 sze fo gá sát azon ban reménykeltônek ne vez te, ugyan is an  nyi an je lent kez tek
ka ri ta tív mun ká ra, hogy majd nem min den fertôzöttre jut egy ön kén tes. A vá -
ros pol gár mes ter ét gyen gé nek ne vez te, így sze rin te nem rá, ha nem a kor -
mány zó ra, And rew Cuomóra ér de mes most fi gyel ni.

Ri tu á lis halottmosdatás és gyász
Röhrig me sélt má sik mun ká já ról, a zsi dó kö zös ség ben vég zett ri tu á lis

halottmosdatásról is, ami egy re na gyobb ki hí vá sok elé ál lít ja ôt.
„Marylandben és bi zo nyos kör ze tek ben köz egész ség ügyi szem pont ok mi att

a mu zul mán és zsi dó halottmosdatást már nem en ge dé lye zik. Teg nap há rom
ko ro nás holt tes tet mos dat tunk, de már nem úgy, mint ed dig. Az tán mind hár -
man men tek egy online te me tés re” – ma gya ráz ta, és azt is el mond ta, hogy az
el hunyt te me té sén ma xi mum az je len het meg sze mé lye sen, maszk ban, aki vel
amúgy is egy ház tar tás ban élt, a töb bi ek biz ton sá gi okok ból csak online kö -
vet he tik a te me tést. Ma ga Röhrig is gyá szol, ugyan is nem rég halt meg 97 éve -
sen egy jó ba rát ja, Dario Gabbai Los An ge les ben, aki az utol só élô son-
derkommandós volt.

„Ô volt az utol só, aki sa ját sze mé vel lát ta a gáz kam rá kat mû kö dés köz ben”
– mond ta ró la Röhrig, aki szá má ra na gyon fur csa, hogy egy jár vány ban az
em ber ál ta lá ban a gyer me ke it fél ti, most még is a szép ko rú ak van nak ve szély -
ben.

Együtt a csa lád
A szí nész/író el me sél te, hogy most együtt az egész csa lád, mind a ki len cen,

mert a két egye te mis ta gyer me ke is ha za köl tö zött, ugyan is Ame ri ká ban sem
ma rad hat sen ki a kol lé gi u mok ban. Azon ban a ka ran tén el le né re nem tu nyul -
nak, el mon dá sa sze rint a fe le sé ge ka to nás ren det tart, és min den nap be oszt ja
egy táb lán, ki nek mi lesz a fel ada ta. Él ve zik, hogy mind együtt le het nek, so -
kat szól a gi tár, és so kat me sél a gye re ke i nek. A kis lá nya igaz tör té ne te ket
sze ret hall gat ni, míg a kis fia ki ta lál ta kat.

Röhrig nem an  nyi ra a jár vány tól fél ti az em be re ket, mert úgy gon dol ja, azt
kor dá ban le het tar ta ni, és nem lesz mil li ós nagy ság ren dû ha lott, ô in kább a
gaz da sá gi kö vet kez mé nyek mi att ag gó dik. A nôvére és a báty ja is el ve szí tet -
te már az ál lá sát, és mind ket ten al bér let ben él nek. Úgy gon dol ja, hogy he lyi
szin ten az em be rek jól vizs gáz nak, lát szik a kö zös sé gek ös  sze tar tá sa és az
em be rek köz ti szo li da ri tás, azon ban a kor má nyok nem kül de nek az zal jó üze -
ne tet, ha fegy ve res ka to ná kat ve zé nyel nek az ut cák ra. Sze rin te egy ilyen hely -
zet ben ugyan is nem a za var gá sok jellemzôk, az em be rek in kább se gí tik egy -
mást, így aki ka to nai erôben gon dol ko dik, az csak ön ma gát és a sa ját ha tal -
mát fél ti.

Ha pró bál ja a jót is meg lát ni eb ben a hely zet ben, ak kor csak ar ra tud gon -
dol ni, az em be rek ta lán ész re ve szik, hogy kis sé el szállt ve lük a ló, és ezt a
fenn tart ha tat lan élet mó dot, amit mos ta ná ig él tek, már nem él he tik to vább.
Nagy kér dés sze rin te, hogy tu dunk-e vál toz tat ni. Mi vel ren ge te gen vál nak
majd haj lék ta lan ná, fon tos, hogy se gít sük ôket. Röhrig a Fe dél nél kül tá mo -
ga tá sát pél dá ul ki emel ten fon tos nak tart ja Bu da pes ten, ami hez nem kell új sá -
got ven ni, online is meg te het jük.
(Nyáry Krisz ti án és Röhrig Gé za be szél ge té se a Lí ra Könyv Facebook-
csatornáján folyt.)

Nor vé gia. Joav Melchior fôrabbi

Ar gen tí na. A Hebraica szer ve zet
(Sociedad Hebraica Argentina)
logója
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
A kor mány el kü lö ní tett 

10 mil li árd sekelt
a ko ro na ví rus mi att

Ben já min Netanjahu ügyvivô mi nisz ter el nök be je len tet te, hogy a kor -
mány 10 mil li árd sekelt (832,7 mil li árd Ft) for dít az iz ra e li vál lal ko zá sok
tá mo ga tá sá ra a ko ro na ví rus-vál ság kö ze pet te, hogy a gaz da ság to vább
mû köd hes sen. Egy mil li árd sekelt pe dig az egész ség ügyi ága zat ba fecs -
ken dez nek – ír ja az ujkelet.live már ci us 12-én.

„Az iz ra e li gaz da ság ál la po ta jobb, mint a leg több or szá gé a vi lá gon. A
pénz ügyi rend szer erôs, és a mun ka nél kü li ség ala csony. Ezek nagy elônyt
biz to sí ta nak szá munk ra, ami kor egy ilyen vál ság ba ke rü lünk. Ez egy olyan
ki hí vás, amelyrôl úgy gon dol juk, hogy ke zel ni tud juk, hogy vé gül biz ton sá -
go san túl jus sunk raj ta.”

Netanjahu to váb bá azt mond ta, hogy nem szá mít áru hi ány ra a ko moly re -
pü lé si kor lá to zá sok mi att, mi vel az áruk túl nyo mó több sé ge ten ge ri úton ér -
ke zik, és „ellenôrizni fog juk, hogy ez zel ne le gyen gond”.

Szer da dél után ra a ko ro na ví ru sos ese tek szá ma 79-re nôtt Iz ra el ben, köz tük
25 személyrôl ked den de rült ki, hogy el kap ta a ví rust.

Herclijában a ko ro na ví rus ter je dé sé nek meg fé ke zé se ér de ké ben min den
ren dez vényt tö röl nek, be le ért ve a vá ros ban ter ve zett kon fe ren ci á kat, elôadá-
sokat, tú rá kat és ös  sze jö ve te le ket.

Az El Al iz ra e li lé gi tár sa ság be je len tet te, hogy 6400 al kal ma zott ja kö zül
több mint 4500 fôt fi ze tés nél kü li sza bad ság ra küld, mi u tán szá mos já ra tot
fel füg gesz tet tek a ví rus mi att. Az El Al sze rint a sza bad ság ra kül dött mun ka -
vál la lók azon nal jo go sul tak a mun ka nél kü li e ket megilletô jut ta tá sok ra.

A Tel-Avivtól dél re fekvô Joseftal ál ta lá nos is ko la mind a 465 hall ga tó ja
há zi ka ran tén ba ke rült, mi u tán kap cso lat ba ke rült egy ki lenc éves di ák kal, akit
COVID-19 ví rus sal di ag nosz ti zál tak. Ezen fe lül 26 ok ta tót és az is ko lai sze -
mély zet 20 tag ját is ka ran tén ba he lyez ték.

A tel-avi vi Ichilov Kór ház ti zen hat al kal ma zott ja szin tén há zi ka ran tén ba
ke rült, mi u tán egy ko ro na ví ru sos be teg gel érint kez tek.

Az iz ra e li Né pes ség ügyi és Be ván dor lá si Ha tó ság sze rint 10.827 kül föl di
hagy ta el az or szá got az el múlt 24 órá ban, így az utób bi két hét ben tá vo zó tu -
ris ták szá ma 197.066-ra nôtt. Iz ra el pén tek óta több mint 400 kül föl di ál lam -
pol gár be lé pé sét ta gad ta meg.

Iz ra el ki szé le sí tet te a karaténrendeletet min den külföldrôl érkezôre a ko ro -
na ví rus meg fé ke zé se ér de ké ben.

Benjamin Netanjahu ügyvivô mi nisz ter el nök azt mond ta, hogy ez egy ne -
héz dön tés volt, de az egész ség megôrzése min den nél fon to sabb.

A ren de let a je len le gi ál lás sze rint két hét re szól. Az iz ra e li ek ese té ben hét-
fôn es te 8 óra kor lé pett élet be. A kül föl di ek ese té ben csü tör tö kön es te 8 óra -
kor lép élet be, ezt követôen a kül föl di lá to ga tók nak bi zo nyí ta ni uk kell ér ke -
zés kor, hogy tel je sí te ni tud ják a karanténrendeletet.

Kard szár nyú del fint (más né ven orkát, gyil kos bál -
nát) ész lel tek Iz ra el part ja i nál. A bú vá rok Shavei
Zion part ja i nál vet ték ész re a fogascetet, és je len tet ték
a Ter mé szet- és Park vé del mi Ha tó ság nak.

A ten ge rész gya lo gos felügyelôk és a ten ge ri rendôrök a
ke re sé sé re in dul tak, és Akko óvá ro sá nál lát ták meg a del -
fint, kö rül be lül 1,4 ten ge ri mér föld nyi re a part tól, egy
olyan te rü le ten, ahol a víz mély sé ge 15 mé ter, ír ja az
izraelinfo.com.

A ha tó ság tisztviselôi sze rint ez az elsô al ka lom, hogy
Iz ra el ben kard szár nyú del fint ész lel tek. Más del fi nek
idôrôl idôre megfigyelhetôek Iz ra el ben.

Ez az ál lat faj va la men  nyi óce án te rü le tén elôfordul, de
a leg több pél dány az Ant ark tiszt körülvevô ten ge rek ben
él. Se kély öb lök ben, fo lyók tor ko lat vi dé kén is gyak ran
va dá szik. Át la go san 100 ki lo mé tert tesz meg na pon ta.

A kard szár nyú del fi nek iga zi ra ga do zók, szin te min den
kellôen nagy ten ge ri ál la tot meg tá mad nak és el fo gyasz ta -
nak. A ha lak mel lett meg eszik a del fi ne ket, fó ká kat, ten -
ge ri ma da ra kat, de még a ná luk sok kal na gyobb bál ná kat
is. Még az em bert is ké pe sek meg tá mad ni, er re több pél -
da is volt.

Ki bic

Az iz ra e li in no vá ci ó ról és gaz da -
sá gi cso dá ról több könyv is meg je -
lent az el múlt évek ben, ezek kö zül
vá lo gat tunk. Kezd jük azok kal, ame -
lyek meg je len tek ma gya rul is!

Dan Se nor – Sa ul Singer:
Start ra kész nem zet

Az alap mû. Iz ra el gaz da sá gi cso -
dá já nak tör té ne te 2012-ben je lent

meg ma gya rul a Patmos Records ki -
adá sá ban. A könyv rész le te sen be -
mu tat ja, ho gyan ké pes a ter mé sze ti
kin csek kel alig rendelkezô Iz ra el
több startup cé get el in dí ta ni, mint Ja -
pán, In dia, Dél-Ko rea, Ka na da és
Nagy-Bri tan nia. Olyan lenyûgözô és
meglepô ta nul sá gok ra buk kan ha -
tunk, ame lyek más nem ze tek, üz let -
em be rek és szer ve ze tek szá má ra is
hasz no sak le het nek.

Avi Jorisch: Made in Israel
Az Immanuel ki adó gon do zá sá ban

meg je lent kö tet még „friss és ro po -
gós” a ma gyar bol tok pol ca in. A fent
em lí tett Start ra kész nem zet szerzôi
sze rint a Made in Israel – Aho gyan
az iz ra e li ta lá lé kony ság job bít ja a vi -
lá got „olyan ins pi rá ló tör té ne tek
gyûj te mé nye, ame lyek fel tár ják Iz ra -
el in no va tív szel le mi sé gé nek ôsi
gyö ke re it, és azt a hajtóerôt, amely -
 lyel ez a vi lág job bí tó szán dék a glo -

Könyv aján ló: Hat ol vas mány 
az iz ra e li in no vá ci ó ról

mi for tély is kell hoz zá. A
Chutzpach cí mû könyv elsô kézbôl
szer zett ta pasz ta la tok alap ján me sé li
el, hogy az iz ra e li ek már gye rek ko -
ruk tól fog va ho gyan hasz nál ják
nagy fo kú füg get len sé gü ket és
felelôsségüket a si ker el éré se ér de ké -
ben.

Seth M. Siegel: Let There
Be Water

Iz ra el te rü le té nek 60 szá za lé ka si -
va tag, ezért az el múlt év ti ze dek ben
olyan in no va tív víz gaz dál ko dá si
tech no ló gi á kat fej lesz tet tek ki, ame -
lyek a vi lág legjelentôsebb szerep-
lôjévé tet ték ezen a te rü le ten. A Let
There Be Water olyan víz gaz dál ko -
dá si meg ol dá so kat mu tat be, ame -
lyek azok nak az or szá gok nak és te -
rü le tek nek se gí te nek, ahol ko moly
víz hi ány tól szen ved nek.

Helen and Douglas Da vis:
Israel in the World:
Changing Lives Through
Innovation

A szerzôk az ok ta tá si rend szer ben
ke re sik az iz ra e li in no vá ci ós kul tú ra

Elôször buk kant fel gyil kos bál na

kul csát. Be mu tat ják, mi lyen sze re pe
volt a tu dás nak ab ban, hogy az iz ra -
e li in no vá ci ók egész ipar ága kat vál -
toz tat tak meg, a mezôgazdaságtól
kezd ve az egész ség ügyi di ag nosz ti -
ká ig.

Osnat Lautman: Israeli 
Bu si ness Culture: Bu il ding
Effective Bu si ness
Relationships with Israelis

Köz vet len, szó ki mon dó, koc ká zat -
vál la ló, am bi ci ó zus, vál lal ko zó ked -
vû, han gos és improvizatív – így jel -
lem zi a szerzô az iz ra e li üz le ti kul tú -
rát, amely a vi lág min den tá ján nyo -
mot hagy.

+1 Israeli Economy in
Hun ga ry blog

A he ten te új posz tot megjelentetô
blog az iz ra e li gaz da ság sok szí nû sé -
gét mu tat ja be. Jó ol va sást!

Iz ra e li Nagy kö vet ség

bá lis szín té ren foly ta tó dik. Re mek
ol vas mány a vál lal ko zók, üz le ti
vezetôk és mind azok szá má ra, akik
sze ret nék meg ér te ni az in no vá ció
ere de tét és meg va ló sí tá sá nak mód -
ját.”

Inbal Arieli: Chutzpah
So kan azok kö zül is is me rik a

chutzpah szót, akik nem be szél nek
hé be rül. Ne héz le for dí ta ni, mert fél -
úton van a vakmerôség és a bá tor ság
kö zött. Po zi tív ér tel mû, olyan kor
mond juk, ami kor va la mi lyen cse le -
ke det hez szük ség van egy csi pet jó
ér te lem ben vett szem te len ség re is.
Vagy mond juk in kább úgy, hogy né -
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Ko ro na ví rus ban
meg halt Iz ra el volt
sze fárd fôrabbija

Ka taszt ró fa Bné Brákban
Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um áp ri lis 2-i sta tisz ti ká ja sze rint a 6360

megerôsített ko ro na ví ru sos betegbôl kö zel min den he te dik az ultraorto-
dox Bné Brák la ko sa.

Ki lenc száz fertôzött la ko sá val Bné Brák épp csak le ma rad a lis tát vezetô
Jeruzsálemtôl, ahol 916 ese tet di ag nosz ti zál ták, pe dig a fôváros la kos sá ga kö -
rül be lül öt ször na gyobb.

A har ma dik he lyen Tel-Aviv áll 324 megerôsített eset tel, majd Petách Tikva
127, Rison Lecion 121 és Haifa 81 be teg gel.

Iz ra el négy ál la mi egész ség pénz tá rá nak egyik vezetôje úgy vé li, Bné Brák
la ko sa i nak kö zel 40%-a fertôzôdhetett meg a ko ro na ví rus sal, ami jó val ma -
ga sabb, mint az ultraortodox vá ros ban je len leg megerôsített ese tek szá ma.

Dr. Ran Szár, a Maccabi ve zér igaz ga tó ja a Kneszet spe ci á lis ko ro na ví rus-
bi zott sá gá nak azt mond ta, a kor mány nak in téz ked nie kell a vá ros ban, hogy a
ka taszt ró fa el ke rü lé se ér de ké ben a la ko sok peszách ide jén ne fertôzhessék
meg egy mást.

„A Maccabi fog lal ko zik Bné Brák la ko sa i nak fe lé vel, és a kü lön fé le mu ta -
tók sze rint a vá ros ban élôk mint egy 38%-a be teg, ez 75.000 em ber” – mond -
ta a bi zott ság nak.

„Fel szó lí tom az ös  szes felelôs hi va talt, hogy peszách elôtt moz gó sít sák a
rendôrséget. Ellenkezô eset ben a hely zet még ros  szab bá vá lik. Bné Brákban
nagy szám ban lak nak idôsek, és még sok kal több ha lál lal fo gunk ott szem be -
sül ni, ha nem ké szü lünk fel” – re a gált a bi zott ság el nö ke, Ofer Szela (Jes
Atíd) az el hang zot tak ra.

„A kü lön fé le egész ség ügyi szol gál ta tók sze rint úgy tû nik, hogy az ultra-
ortodox la kos ság vo na ko dik tesz tel tet ni ma gát peszách elôtt. Az er re vo nat -
ko zó kor mány za ti szin tû dön té sek ré szint hi á nyoz nak, ré szint po li ti kai meg -
fon to lá sok be fo lyá sol ják ôket.”

Ben já min Netanjahu ügyvivô mi nisz ter el nök szi go rú kor lá to zá so kat ve -
ze tett be Bné Brákra.

„Úgy dön töt tünk, hogy a be- és ki lé pést a mi ni má lis ra kell szo rí ta ni –
mond ta, hoz zá té ve, hogy a vá ros min den be te gét spe ci á lis szál lo dák ba eva ku -
ál ják, meg aka dá lyo zan dó, hogy a csa lád tag ok megfertôzzék egy mást.”

A ha tó sá gok fel gyor sí tot ták a tár sa dal mi tá vol ság tar tást sza bá lyo zó ren de -
le tek vég re haj tá sát Bné Brákban és más ultraortodox kö zös sé gek ben, ahol
egye sek meg szeg ték a cso por tos imá kat til tó in téz ke dé se ket, vagy nem lét -
fon tos sá gú ügyek mi att hagy ták el ott ho nu kat.

A ka bi net kon fe ren cia be szél ge tést tar tott a vész hely ze ti ren del ke zé sek jó -
vá ha gyá sa cél já ból, hogy Bné Brákot „kor lá to zás alá vont kör zet nek” nyil vá -
nít sák.

A Kan köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó sze rint az új elôírások to váb bi lak -
hely el ha gyá si ti lal ma kat tar tal maz nak, va la mint ren del kez nek a vá ros ka ran -
tén ba kül dött la ko sa i nak ál la mi üze mel te té sû lé te sít mé nyek be történô áthe-
lyezésérôl.

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um áp ri lis 2-án köz zé tett ada tai sze rint ös  sze -
sen 6360 iz ra e li teszt je lett po zi tív ko ro na ví rus ra.

A fel gyógy ul tak szá ma 241, az el huny ta ké 33.
ujkelet.live

Jú ni us 1-én kez dik tesz tel ni
a ko ro na ví rus el le ni ol tást

em be re ken
Iz ra e li ku ta tók ál lí tá sa sze rint né hány nap ra van nak at tól, hogy a ko -

ro na ví rus-ol tás ak tív kom po nen sé nek gyár tá sát be fe jez zék, ame lyet már
em be re ken is le het tesz tel ni.

Négy év vel ezelôtt a Migal In té zet si ker rel fej lesz tett ki egy vak ci nát a
baromfikat meg tá ma dó Infectious Bron chi tis Virus (IBV) el len, az ak ko ri fej -
lesz tés ta pasz ta la ta it igye kez tek ez eset ben is fel hasz nál ni, ír ja a jpost.com.

A ku ta tók azt vet ték ész re, hogy a szár nya sok nál terjedô ví rus ge ne ti ka i lag
nagy mér ték ben ha son lít az em bert meg tá ma dó ko ro na ví rus ra, ugyan az a fer-
tôzési me cha niz mu sa. Ezért ar ra szá mí ta nak, hogy vi szony lag gyor san meg
fog ják ta lál ni a ha té kony ol tást az em be rek szá má ra is.

A ko ro na ví rus el le ni ol tást szá jon át kell majd be ven ni, így in kább az élel -
mi szer-, mint a gyógy szer ipa ri sza bá lyo zás vo nat ko zik rá. Ezért a ku ta tók re -
mé lik, hogy nem kell a gyógy sze rek szá má ra elôírt hos  sza dal mas ellenôrzési
fo lya ma ton át men nie az ol tás nak, mielôtt for ga lom ba ke rül het ne.

Az ol tást nem csak baromfin, ha nem ege re ken is tesz tel ték. Jú ni us ban
elôször fi a tal, egész sé ges em be re ken fog ják ki pró bál ni, az tán las san be von -
nak a teszt be más kor cso por to kat is, hogy le fed jék a tel jes po pu lá ci ót. A ku -
ta tó cso port vezetôje sze rint az ol tás elôször Iz ra el ben ke rül het pi ac ra.

Feb ru ár ban Ofer Akunis iz ra e li tu do má nyos és tech no ló gi ai mi nisz ter azt
mond ta, hogy igye kez nek min den ellenôrzô fo lya ma tot meg gyor sí ta ni an nak
ér de ké ben, hogy a lehetô leg gyor sab ban pi ac ra ke rül hes sen az ol tás. A kö zel -
múlt ban azt is be je len tet te, hogy az ol tás nak nem kell vé gig men nie a szo ká -
sos sza bá lyo zá si fo lya ma ton.

Az em be ri tör té nel met vé gig kí sé -
rik a pusz tí tó be teg sé gek, jár vá -
nyok. A tu do mány fejlôdése vis  sza -
szo rí tot ta ôket, de ép pen nap ja ink -
ban szo mo rú an lát hat juk, hogy nem
tel je sen. Ha tás sal vol tak a zsi dó ság
sor sá ra, már ré gi tör té ne tünk ben
fel buk kan a „magéfa”, a jár vány fo -
gal ma. Az egyip to mi ki vo nu lás kor
még az egyip to mi a kat súj tot ta,
késôbb a frigy lá dát el rab ló filiszteu-
sok szen ved tek tôle, de már a di asz -
pó ra kez de tén az ale xand ri ai zsi dó -
kat ti ze del te.

Más ér te lem ben lett ve szé lyes a
jár vány a kö zép kor meg bé lyeg zett,
ül dö zött zsi dó sá ga szá má ra. 1321-
ben az ak kor még Eu ró pá ban is gya -
ko ri ún. bél pok los ság, a lep ra be te gei
azt val lot ták, hogy a zsi dók ál tal
adott szer rel mér ge zik a ku ta kat és a
fo lyó kat. Ha mi sí tott le ve lek is elô-
kerültek, és megkezdôdött a mé szár -
lás. Chinonban 160 zsi dót éget tek
meg, Pá rizs ban a ne me sek áll tak a
zsi dó ne gyed be ron tó csôcselék élé -
re. De ez még csak a fôpróbája volt a
késôbbi bor zal mak nak!

A 14. szá zad kö ze pén Keletrôl
min den ad di gi nál na gyobb pes tis jár -
vány tört Eu ró pá ra. A pat kány bol há -
ja volt a fertôzés hor do zó ja. A rossz
hi gi é ni ai vi szo nyok nagy ban hoz zá -
já rul tak a ter je dé sé hez, a la kos ság
egy har ma dá nak meg be te ge dé sé hez.
Az ek kor már nagy részt el kü lö ní tett
vá ros ré szek ben la kó zsi dó kö zös sé -
gek nél vi szont ala cso nyabb volt a
ha lá lo zá si arány, fôleg a mikve és a

kötelezô kéz mo sás val lá si pa ran csá -
nak köszönhetôen. Ép pen ez vált
vég ze tük ké! 1348-ban Fran cia or -
szág ban kín val la tás ra egy zsi dó or -
vos be is val lot ta, hogy mér get ké szí -
te nek, ke resz tény vér rel ke ve rik, és
az os tya tész tá ba te szik. Így a vér vád
és az os tya gya lá zás, a kor két fô rá -
gal ma is be ke rült a vád ba.

Dél-Fran cia or szág hit köz sé ge it
meg sem mi sí tet ték, és ami kor a jár -
vány ter jedt, a zsi dók ül dö zé se is ve -
le járt. Chambéry, Chillon, Arles
után Strasbourgban 2000 ál do za tot
sze dett a gyûlölködô fa na tiz mus.
No ha a vá ros vezetôi meg pró bál ták
vé de ni ôket, a cé hek más te le pü lé sek
kül döt te i vel együtt ki mond ták, hogy
a zsi dók felelôsek a pes ti sért, ezért
megégetendôk, és va gyo nu kat a cé -
hek tag jai kap ják. Ezt meg is tet ték,
két ezer zsi dót a vá ros szé lén egy fé -
szer be te rel tek, amit rá juk gyúj tot -
tak. Ugyan ez tör tént Bá zel ben. A
zsi na gó ga épü le tét a vá ros kap ta, a
há za kat és in gó sá go kat a pol gár ság.

Né met föl dön ugyan ez zaj lott.
Kolmarban egy sza ka dék ban, ame -
lyet késôbb Judenlochnak ne vez tek,
éget ték el a zsi dó kat. Nem mind a
gyil ko sok kezétôl halt meg, so kan –
ahogy a ke resz tes had já rat ok alatt –
kol lek tív ön gyil kos ság ba me ne kül -
tek, há za i kat, va gyo nu kat fel gyújt va.
El pusz tul tak a ró mai ala pí tá sú vá ro -
sok, Worms, Köln, Er furt, Frank furt
ré gi hit köz sé gei. Mainzban a zsi dók
el len áll tak, tá ma dó ik kö zül 200-an
el es tek, de utá na 6000-en hal tak meg

Iz ra el ben már át lép te
az egy mil li ót

a mun ka nél kü li ek szá ma
Az Iz ra e li Nem ze ti Fog lal koz ta tá si Szol gá lat már ci us 12-i ada tai sze -

rint újabb 6693 em ber rel bôvült a mun ka nél kü li ek szá ma, mi vel a ko ro -
na ví rus tom bo lá sát to vább ra is meg síny li az or szág gaz da sá ga.

A ví rus el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben az em be re ket ar ra uta -
sí tot ták, hogy ma rad ja nak ott hon, ki zá ró lag az alapvetô igé nyek ki elé gí té se
ér de ké ben vagy az alapvetô fon tos sá gú nak tar tott mun kán va ló rész vé tel cél -
já ból hagy ják el la ká su kat. Ez több cég, mun ka adó éle tét meg ne he zí tet te.

A mun ka nél kü li sé gi rá ta most 25,8 szá za lék, ami 1.075.271 fônek fe lel
meg. Már ci us ele jén, ami kor elôször ad ták ki a mun ka he lye ket is érintô, tá -
vol ság tar tás ra vo nat ko zó ren de le te ket, az arány 4 szá za lék alatt volt.

„Nagy ag go da lom mal fi gyel jük az el bo csá tot tak szá má nak nö ve ke dé sét a fi -
ze tet len sza bad sá gon lévôkhöz vi szo nyít va, ez a ten den cia már két he te
elkezdôdött, és az iz ra e li vál lal ko zá sok növekvô ne héz sé ge it mutatja”– mond -
ta Rami Garor, a Fog lal koz ta tá si Szol gá lat igaz ga tó ja.

Járványok és zsidók
kö zü lük. VI. Ke le men pá pa 1348 jú -
li u sá ban és szep tem be ré ben két bul -
lá ban pró bál ta meg aka dá lyoz ni a
mé szár lá so kat, de hi á ba ma gya ráz ta,
hogy a zsi dók nem te het nek a pestis-
rôl. 

Né hol más egy há zi és vi lá gi ha tal -
mas sá gok igye kez tek vé del mük be
ven ni a zsi dó kat – több nyi re nem in -
gyen, de ál ta lá ban ered mény te le nül.
Így Al bert oszt rák her ceg Kyborg vá -
rá ba fo gad ta ôket, de el len sé ge ik be -
tör tek, és 330-at meg éget tek. Ron tot -
ta a hely ze tet a félôrült, ön os to ro zó
fla gel lán sok moz gal ma, akik nem -
csak ma gu kat, ha nem a zsi dó kat is
üt le gel ve ter jesz tet ték a jár ványt és a
gyû lö le tet. 350 zsi dó kö zös ség pusz -
tult el a pes tis nél is ra gá lyo sabb rá -
gal mak mi att ki tört ül dö zé sek so rán!
Sze re pük volt ezek nek a hi e del mek -
nek a késôbbi ki ûze té sek ben is, így
Nagy La jos ki rály vé gül meg bánt és
né hány év múl va vis  sza vont ren de le -
té ben is.

Más szá za dok ban is elôfordult,
hogy a jár vá nyok zsi dók el le ni tá ma -
dá sok kal jár tak, pl. az 1831-es ko le -
ra jár ványt követô fel ke lés ben a pa -
rasz tok az urak mel lett a zsi dó bér-
lôk, korcs má ro sok el len is for dul tak.
Szo mo rú, hogy a je len le gi ko ro na ví -
rus-vi lág jár ványt is meg pró bál ják
egye sek az ös  sze es kü vés vád já nak
fel ele ve ní té sé vel an ti sze mi ta cél ra
ki hasz nál ni. Sze ren csé re ma már ez
nem fog si ke rül ni!

Ró bert Pé ter

A ku ta tás vezetôje, dr. Chen Katz sze rint kö zel 100 tu do má nyos cso port
dol go zik vi lág szer te a ko ro na ví rus el le ni ol tó anyag ki fej lesz té sén.

Egyéb ként egy má sik iz ra e li ku ta tó in té zet, az IIBR is be je len tet te, hogy
tesz tel ni kezd te rág csá ló kon a ko ro na ví rus el le ni ol tá sát.

Ugyan ak kor az IIBR fej lesz té si vezetôje, Eran Zahavy fel hív ta a fi gyel met
ar ra, hogy na gyon óva to san kell el jár ni az ál la to kon va ló tesz te lés sel. Ez a be -
teg ség nem tá mad ja meg az ál la to kat, és elôfordult már, hogy az ál la to kon
vég zett si ke res kí sér le tek nem vol tak si ke re sek az em be re ken.

Ki bic

Koronavírus-fertôzés kö vet kez -
té ben el hunyt Elijáhu Baksi-
Doron, aki 10 évig volt Iz ra el sze -
fárd fôrabbija. A 79 éves rab bi
volt a jár vány 104. iz ra e li ál do za -
ta.

Elijáhu Baksi-Doron 1993 és 2003
kö zött volt Iz ra el sze fárd fôrabbija.
A 79 éves rab bi több alap be teg ség -
ben is szen ve dett, ami kor kór ház ba
ke rült, mi u tán a koronavírus-fertôzés
tü ne tei je lent kez tek ná la. A je ru zsá -
le mi Sááré Cedek Kór ház köz le mé -
nye sze rint a rab bi ál la po ta gyor san
rom lott, az or vo sok már nem tud ták
meg men te ni az éle tét.

Baksi-Doron 1941-ben szü le tett
Je ru zsá lem ben, töb bek kö zött a hí res
hebroni jesivában ta nult. Elôször Bat
Jam vá ro sá ban dol go zott rab bi ként,
majd kö zel húsz évig volt Haifa
fôrabbija, míg nem az iz ra e li fôrab-
binátus vezetôje lett sze fárd részrôl.

A rab bi tit kár sá gá nak vezetôje a
Ynetnek el mond ta, hogy a ko ro na ví -
rus-jár vány kez de tén Baksi-Doron
az elsôk kö zött zá rat ta be az ál ta la
fel ügyelt zsi na gó gát. A volt fôrabbi
csa lád ja és a rendôrség is ar ra kér te
hí ve it, hogy ne men je nek el a te me -
tés re, és tart sák be az egész ség ügyi
ha tó sá gok elôírásait.

Ki bic

Elijáhu Baksi-Doron
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VEGYES

APRÓ-
HIRDETÉS

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.

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

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

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

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

To vább ra is igényelhetô tá mo ga tás
az át la gos nál drá gább gyógy sze rek
be szer zé sé hez és ma gán jel le gû MRI
(mág ne ses re zo nan cia) vizs gá lat el -
vé gez te té sé hez, szo ci á li san rá szo ru -
ló be te gek ré szé re. Ez a tá mo ga tás
ma gán jel le gû és egy-egy al ka lom ra
szól, te hát nem fo lya ma to san hosz -
 szabb idôre. Igé nyel ni kor tól füg get -
le nül le het, az or szág bár mely
részébôl.

Anyám
Meg halt.

Mielôtt a zsi dó kór ház ba ment vol na (mert hogy ma gá -
tól ment, azt mond ta, hogy „ak kor én most be köl tö zök a
zsi dó kór ház ba!”), fel hív tam az igazgatónôt, hogy me -
het-e. Azt mond ta, hogy mond jak ró la va la mit, „hát mit
is mond hat nék; egy rap lis zsi dó vén as  szony”, vá la szol -
tam, „hát per sze, hogy jöj jön” mond ta ne vet ve, és hogy
ke res sem a mittudoménmilyennevû fôorvost. No, én
még az nap es te szé pen le fény má sol tam az ös  szes va ló di
szár ma zá si pa pírt (mert hogy per sze meg volt az ös  szes
ha mis ke reszt le vél is!), az tán más nap anyám mal együtt
be vit tem a kór ház ba, és mi u tán ô ott szé pen el lett he -
lyez ve, oda akar tam ad ni a fôorvosnak. „Mi cso da? Szár -
ma zá si pa pí ro kat?! Hát ná ci nak néz ma ga min ket?!”
mond ta rö hög ve. „Egyéb ként is, lát szik raj ta...” tet te hoz -
zá le gyint ve. Na ja!

Hát nem volt egy ked ves nô. A nôvérkékkel sem. Az
egyik éj sza kai nôvérkét, aki a für de tés nél nem volt elég
óva tos, úgy ké pen te rem tet te, hogy an nak ös  sze tört a
szem üve ge. Hát az egy ki csit drá ga mu lat ság volt (nem
csak a szem üveg, de a ki ma gya rá zás is...!). Az tán a hely -
zet alapvetôen ak kor vál to zott meg, ami kor egy éj sza ka
ki má szott az ágy ból (ugyan is nem bír ta el vi sel ni azt, hogy
éj sza ká ra be rá csoz ták ol dal ról az ágyát, hát át má szott raj -
ta – ki lenc ven éves volt ak kor!), nu, szó val az egyik al ka -
lom mal nem volt egé szen si ke res a ki má szás, le esett, és
el tört a jobb vál lá nak kulcs csont ja. Hát azt ugyan meg re -
pa rál ták, de on nan tól már nem volt olyan ak tív...

Ál ta lá ban nem tûr te a kor lá to zá so kat, meg azt se, ha
el lent mond tak ne ki. „Ne vi tat kozz ve lem! Az anyád va -
gyok! Úgy van, ahogy mon dom!” Így az tán sok vi ta nem
volt. Ott hon ô volt a fônök. Apám egy ked ves, ara nyos
em ber volt (meg jó ké pû, és jól ki spor tolt! na ja! hát azért
le he tett az apám!), de anyám mel lett sza va se volt. Em -
lék szem a nagy csa lá di „ve sze ke dé sek re”. Ün ne pek kor
rend sze rint (anyu ilyen kor per sze jól ki dol goz ta ma gát,
sütés-fôzés...). Pél dá ul ka rá csony kor, ka rá csony es te...
Hát azt nem le het el fe lej te ni, ami kor a Hol lan di á ba disz -
 szi dált (az tán Auszt rá li á ba to vább ván dor ló) nagy-
nénénktôl egy IKKA-csomagban (na, ki tud ja, mi az?!)
iga zi ka kaó port kap tunk (olyat ak kor Ma gyar or szá gon
nem le he tett ven ni!), nu, ab ból egy nagy tep si cso ko lá dét
sü tött anyám (hon nan tud ta, hogy kell ilyet csi nál ni, fo -
gal mam sincs...), min den eset re me get tük éle tünk leg fi -
no mabb cso ko lá dé ját! (Rá adá sul, még ma is azt gon do -
lom, hogy az volt a vi lág leg na gyobb táb la cso ki ja!) Szó -
val ez jó volt, de va la min apu val ös  sze kap tak, és anyám
(a száz öt ven öt cen ti jé vel) ne ki ment a száz nyolc van há -
rom cen tis, szó val jó nagy da rab apám nak, és elkezdte
csé pel ni. Hát apám nak (azt jól lát tam, vol tam vagy öt
éves) ököl be szo rult a ke ze, de még csak nem is véd te
ma gát, csak lé pett hát ra. (Egyéb ként so ha éle té ben egy -
szer meg nem ütöt te anyá mat, na per sze leg fel jebb egy -
szer üt het te vol na csak meg, a má so dik már hul la gya lá -
zás lett vol na...) Szó val apám hát ra lé pett, meg még
egyet, és az én gyö nyö rû kék, drót tal távirányítható
IKKA-csomagbeli au tóm nak annyi lett. Szét la pult. Hát
azt már nem tu dom, hogy sír tam-e (apám pü fö lé se min -
den eset re ab ba ma radt), de ab ban biz tos vol tam, hogy ne -
kem olyan au tóm töb bet az élet ben nem lesz, mert hát
egy kör fo lyo sós ház (a Bo ci néniékkel kö zös vé cé a hát -
só lépcsô mel lett!) szo ba kony hás la ká sá ban la kók nak
ilyen nem szo kott len ni (na per sze Ma gyar or szá gon ak -
kor tájt olyat nem is le he tett vol na ven ni). „Né zet el té ré -
sek” per sze vol tak más kor is, ez kü lö nö sen még is azért
volt em lé ke ze tes, mert én ak kor el ha tá roz tam, hogy ha
már ne kem ilyen szép au tóm nem lesz so ha, ak kor csi ná -
lok majd ma gam nak leg alább va la mi lyet, és hát csi nál -
tam is, meg késôbb még mo tort is, és ta lán ép pen en nek
kö szön he tem, hogy mér nök let tem...

No igen, ott hon minden nek úgy kel lett len ni, ahogy
anyám akar ta. És mi vel apám a biz to sí tá si ügy nök mun ká -
já val nem volt ké pes an  nyi pénzt ke res ni, amen  nyi kel lett
vol na, hát anyám fog ta ma gát és el ment új ság ki hor dó nak,
ami nem csak azért volt jó, mert pénzt ho zott, ha nem azért
is, mert ugyan haj na li há rom ra kel lett be men nie a Nyu ga -
ti pá lya ud va ri fôpostára, vi szont nyolc órá ra ha za tu dott
ér ni, és így nap köz ben ve lünk le he tett. Pe dig per fekt né -
met volt, szó val csi nál ha tott vol na más mun kát is. A zsi dó
ap ja ugyan is Mün chen ben szer zett gé pész mér nö ki dip lo -
mát, meg egy gyö nyö rû lányt, aki vel az tán Tor on tó ban
(vagy Chi ca gó ban, szó val va la hol az USA-ban) ös  sze is
há za sod tak, csak az tán a nagy báty ja 1913-ban (!) azt ír ta
ne ki, hogy „Kar csi kám, most ér de mes vis  sza jön nö tök, itt
kez de nek egész jól men ni a dol gok!”, és ôk „vis  sza jöt tek”
Bu da pest re. (Nagy anyám éle te vé gé ig nem ta nult meg
ma gya rul, de hát mi nek is, még a fû sze res sel is szót tu dott
ér te ni né me tül.) Na igen, ettôl még per sze anyám nak nem
kel lett vol na új ság ki hor dást csi nál nia. Csak hogy nagy -
apám, a Ganz gyár da ru-osz tá lyá nak a vezetôje (van is egy
fény ké pünk, ame lyi ken ott fe szít egy ál ta la ter ve zett ha jó -
da ru mel lett!), szó val ez a köp cös, ko pa szo dó, szép nek az -
tán iga zán nem nevezhetô nagy apám, szé pen ott hagy ta a
fe le sé gét, és a kis lá nyát egy má sik as  szo nyért (ame lyik nél
az tán szin tén ott ha gyott egy ara nyos kis lányt, aki nek az -
tán szin tén nem lett sok hasz na ab ból, hogy az ap ja egy
mér nök em ber volt... na ja!), szó val így az tán nagy anyám
a kis lá nyá val a szép Victor Hu gó ut cai több szo bás pol gá -
ri la kás ból a ház tömb má sik ol da lán lévô Vi seg rá di ut cai
har ma dik eme le ti (lift, na ná, hogy óne!) kör fo lyo sós, szo -
ba kony hás la kás ba köl tö zött, no ja, a tar tás díj ból en  nyi re
fu tot ta. Késôbb az tán (pe dig anyám jó ta nu ló volt!) mi vel
az ap ja kö zöl te ve le, hogy egy lány nak nem kell ta nul ni,
16 éves ko rá ban iro dá ba ment dol goz ni. Rö hög tek is a
kol lé gák, ami kor az egyi kük az zal kezd te a vicc me sé lést,
hogy ezt csak nagy ko rú ak hall hat ják, és anyám el in dult
ki fe lé az iro dá ból... Az tán per sze (mi vel ak kor az ilyes mi -
hez dip lo ma nem kel lett) az Ulrich ne vû, fürdôszobai esz -
kö zök kel kereskedô (szerelvényértékesítô!) cég nél még
osztályvezetô is lett, de hát ami kor én meg szü let tem, ak -
kor vé ge lett a kar ri er jé nek...

Hát mit mond jak még? Nem bír ta a kri ti kát, amit csi -
nált az úgy volt jó. No, eh hez két le ves-tör té net is tar to -
zik. Az elsônél olyan négy éves for ma le het tem. Va sár -
nap volt, ak kor min dig va la mi fi no mat et tünk. Il la tos,
szép gyü mölcs le ves sel kezdôdött az ebéd, de egy szer
csak fel ki ál tot tam, „Anyu, ku kac van a le ves ben!”. „De -
hogy is!”, mond ta, és oda jött mel lém. Ad dig ra én már ki -
pisz kál tam a tá nyér szé lé re a ku ka cot, anyám meg a mu -
ta tó uj já val szét nyom ta (ott a tá nyér szé lén!), „Nincs itt
sem mi fé le ku kac! Na egyél to vább, mert ki hûl!” Hát én
meg se tud tam szó lal ni. Az tán per sze et tem to vább... A
má sik eset egy gom ba le ves sel tör tént. Va sár nap volt ak -
kor is, csi per ke gom bá ból ké szült a le ves, azt na gyon
sze ret tem, meg azt a né nit is, aki áru sí tot ta a Le hel pi a -
con, aho vá jár tunk. A le ves ki sze dés nek sor rend je volt,
elsôként apám nak sze dett, az tán ne kem, utá na jött az
öcsém, vé gül pe dig ma gá nak. „Grízt is tet tél a gom ba le -
ves be?” kér dez tem cso dál koz va. „Mi cso da?” mond ta, és
rá né zett a tá nyé rom ra. Nu, ami ek kor tör tént az fan tasz -
ti kus volt, ilyet nem lát tam se elôtte, se utá na. Nem szólt
egy szót se, fog ta a tá nyé ro mat, és ki vit te a kony há ba,
az tán a lá bast is, utá na pedig az or rom elé tet te a buk tá -
kat. Nagy na i van kér dez tem, „mi ért, hát mi volt az?”,
„sem mi, na egyél már, mert el hûl a buk ta!”. Per sze be is -
me rés óne, és apám jó ízû en ka na laz ta to vább a csu pa ku -
kac gom ba le vest...

Erôszakos egy nô volt. Minden nek úgy kel lett len nie,
ahogy ô akar ta. És mi vel ô azt akar ta, hogy mi azt csi nál -
juk, ami hez ked vünk van, így az tán mi pon to san azt csi -
nál tuk.

(Folytatjuk)

Ma gyar or szá gi mú ze u mok,
könyv tá rak, le vél tá rak, ma gán -
gyûj te mé nyek, ci vil szer ve ze tek,
kul tu rá lis és ok ta tá si pro fi lú in téz -
mé nyek di gi ta li zált kul tu rá lis ja -
va it te szi in gye ne sen elérhetôvé a
Digipédia kul tu rá lis és ok ta tá si
adat bá zis. A leg utób bi di gi ta li zá lá -
sok egyik ered mé nye, hogy má ra
több mint 300 könyv vált in gye ne -
sen letölthetôvé az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem
Könyv tá ra és a Fo rum Hun -
garicum együtt mû kö dé se so rán.

A ko ro na ví rus-jár vány ide jén ki -
emelt sze re pük van azok nak az adat -
bá zis ok nak és di gi ta li zált gyûj te mé -
nyek nek, ame lyek ott hon ról is
elérhetôk, ez ál tal se gí tik a ta ná rok és
a di á kok mun ká ját. Az Ok ta tá si Hi -
va tal ál tal köz zé tett lis tán az elsô öt
kulcs fon tos sá gú, ta nu lást segítô
adat bá zis kö zött sze re pel a Fo rum

Szo ba fog ság ide jén 
bön gés  szünk a Digipédián

Hungaricum Nonprofit Kft. szak em -
be rei ál tal ki fej lesz tett és mû köd te -
tett Digipédia kul tu rá lis és ok ta tá si
adat bá zis – kö zöl te az MTI-vel a Fo -
rum Hungaricum.

A köz le mény hang sú lyoz za, hogy
a Digipédia több mint adat bá zis, mi -
vel nem csak di gi ta li zált do ku men tu -
mo kat kí nál, ha nem olyan mód szer -
ta ni ja vas la to kat is ad, ame lyek kel a
ta ná rok meg ter vez he tik di gi tá lis órá -
i kat, il let ve fel ada to kat és azok meg -
ol dá sa it is ajánl ja a fel hasz ná lók ré -
szé re. A Fo rum Hungaricum kü lö nö -
sen nagy hang súlyt fek tet az
Europeana por tál lal va ló együtt mû -
kö dés re is.

A ma gyar or szá gi agg re gá tor in téz -
mé nyek kö zül a leg több kul tu rá lis
örök sé gi ele met, a re kor dok há rom -
ne gyed ét a Fo rum Hungaricum biz -
to sít ja. A tár sa ság ál tal fenn tar tott
adat bá zis ok, a Digipédia és a Ma -
gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí vum
(mandadb.hu) in gye ne sek és bár ki
szá má ra hozzáférhetôek.

A köz le mény a leg utób bi di gi ta li -
zá lá sok ered mé nyei kö zül ki eme li,
hogy má ra több mint 300 di gi ta li zált
könyv vált in gye ne sen letölthetôvé
az ORZSE Könyv tá ra és a Fo rum
Hungaricum együtt mû kö dé se ré vén.

Szin tén a ha té kony együtt mû kö dés
ered mé nye, hogy a pé csi szék he lyû
Csor ba Gyôzô Könyv tár – amely
évek óta di gi ta li zál ja a Fo rum
Hungaricummal együtt mû köd ve Ba -
ra nya me gye au di o vi zu á lis ér té ke it –
nem rég el in dí tot ta YouTube-
csatornáját, ame lyen a ré gi ót érintô
fel vé te lek vál tak elérhetôvé.

Tá jé koz ta tó gyógy szer- és MRI-támogatásról
Rész le te sebb in for má ci ók:

Gyógy szer tá mo ga tás
Az „át la gos nál drá gább” meg je lö -

lést az igénylô jö ve del mé hez vi szo -
nyít va ért jük. Te hát mond juk az 5000
fo rin tos gyógy szer ár an nak
tekinthetô egy pél dá ul 100.000 fo rin -
tos net tó mun ka bér vagy nyug díj
mel lett. A gyógy szer tá mo ga tás ösz -
 sze gé nek felsô ha tá ra nincs rög zít ve,
tá jé koz ta tá sul kö zöl jük azon ban,
hogy az ed di gi gya kor lat ban 50.000
fo rint volt az 1 igény lés re nyúj tott
leg na gyobb tá mo ga tás.

A tá mo ga tás egy adat lap ki ál lí tá sá -
val igényelhetô, amely hez a
következôk mellékelendôk:

– ha vi jö ve de lem iga zo lás az
igénylôrôl és az eset leg kö zös ház tar -
tás ban élô más személyrôl,

– or vo si iga zo lás az át la gos nál drá -
gább gyógy szer megnevezésérôl és
szük sé ges mennyiségérôl, ma xi mum
1 hó nap ra,

– gyógy szer tá ri iga zo lás a gyógy -
szer be szer zé si árá ról.

MRI–támogatás
A tá mo ga tást olyan ma gán jel le gû

MRI-vizsgálathoz le het igé nyel ni,
amely rossz in du la tú da ga nat gya nú -
já nak tisz tá zá sá ra szol gál, és ame lyet
az ál la mi egész ség biz to sí tás csak túl
késôi idôpontra tud vál lal ni. Igény lés
elôtt aján la tos lehetôleg több ma gán -
cég nél érdeklôdni, mert lé nye ges kü -
lönb sé gek van nak mind a vál lalt
határidôkben, mind az árak ban.

Az em lí tett jö ve de lem iga zo lá son
kí vül az igény lés hez mellékelendô a
be teg sé get iga zo ló or vo si le let, va la -
mint a szak or vos ál tal ki ál lí tott MRI-
beutaló má so la ta.

Meg je gyez zük, hogy a hoz zánk
be ér ke zett va la men  nyi sze mé lyi ada -
tot az elôírt ti tok tar tás sal ke zel jük. 

Egyéb fel vi lá go sí tás, va la mint az
igény lés hez szük sé ges adat lap a
következô te le fon szá mon kérhetô:
(06-1) 321-3497, leg in kább az es ti
órák ban.

Mojzes Ivrat rovata

N A P T Á R

Május 8. péntek Ijjár 14. Gyertyagyújtás 7.47

Május 9. szombat Ijjár 15. Szombat kimenetele 9.01

Május 12. kedd Ijjár 18. Lág boajmer

Május 15. péntek Ijjár 21. Gyertyagyújtás 7.57

Május 16. szombat Ijjár 22. Szombat kimenetele 9.12
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SPÁNN GÁ BOR

Git sá besz, mit córesz, mit dálesz
Kí nos ko ro nás ka ran tént kap tunk. Ked ves Ol va só! Ne ijed jen meg,

ked venc jegy zet író ja nem há bo ro dott meg, min den meg lesz ma gya -
ráz va. A cím ben le írt jid dis bon mot-t min den zsi dó em ber ér ti, aki
nem, az pe dig meg ér zi. 

A kezdômondatot csu pán az al li te rá ció ked vé ért ír tam, el vég re kell
va la mi szó ra ko zás a ka ran tén ban is. Jegy ze tem cí mét pén tek dél utá -
non ként szok tam hasz nál ni, ami kor zsi dó ba rá ta i mat és ismerôseimet
fel hí vom szom ba ti jó kí ván ság cél já ból. Ne künk, zsi dók nak – nem kí -
vá nok sen ki vel kon ku rál ni sors csa pás té má ban – nem új don ság ez a
córesz.

Aki is me ri tör té nel mün ket, tud ja, hogy ha a szót nem is is mer ték,
de ôsapáink jócs kán ka ran tén ban vol tak Egyip tom ban is, va la mint a
40 éves si va ta gi bo lyon gás sem ha son lí tott egy ibizai SZOT-be uta ló ra.
Elôdeink buj kál tak és me ne kül tek a tör té nel mün kön vé gig vo nu ló
pog ro mok alatt, ami vé gül evo lú ci ós csúcs ként a holokausztban ma -
ni fesz tá ló dott, ami nek mi, öre gek már csak pár ez ren va gyunk
túlélôi. Nem kí vá nom alá be csül ni egy vi lág jár vány ve szé lyét, de mi -
köz ben má ra csak történelemkönyvekbôl is mert né pek tûn tek el a
süllyesztôben, mi, zsi dók itt va gyunk a döntôben.

Em lí tet tem már a pén tek es tét. Bi zony lel ki leg és fi zi ka i lag is fáj a
zsi na gó gai kö zös ség hi á nya, és ak kor még nem ír tam a tu dat lan sá -
gom ról. A pén tek es ti imá kat ugyan ma gyar nyel vû imakönyvbôl fel
tu dom mon da ni, baj ban csak egy pon ton va gyok. Ami kor a Löcho
dajdi kö ze pén Je ru zsá lem fe lé kell for dul ni, ko moly lo gisz ti kai gon -
dot okoz, hogy va jon az én zug lói la ká som ból a Ke le ti pá lya ud var
vagy a Bos nyák pi ac fe lé esik a szent vá ros. (Je ru zsá lem fe lé imád ko -
zunk, a Löcho dajdi utol só sza ka szá nál a be já rat fe lé for dul va kö szönt jük
a szom bat meny as  szo nyát – a szerk.) Min den eset re bí zom ab ban, hogy
a Teremtô, aki a csil la go kat is moz gat ja, majd csak jó irány ba gör bí -
ti imá im tej út ját is.

Mi jogkövetô ál lam pol gár ok va gyunk. Fe le sé gem ugyan min den
nap tesz a lá ba im ba kb. 500 mé tert, mert hogy ház tömb kö rü li sé tá ra
kény sze rít. Fi am el lát min den nel, csak a kí ván ság lis tát kell el mon da -
ni. Be val lom, egy szer meg szeg tük a sza bályt, és ven dé get fo gad tunk.
Mi kor a csön ge tés re a fe le sé gem aj tót nyi tott, és én meg lát tam egy
zöld szí nek ben pom pá zó Darth Vadert az aj tónk ban, re meg ve tár -
csáz ni kezd tem az Ope ra tív Tör zset, mert ott úgy is sok a rendôr. Az -
tán de rült ki, hogy ez csu pán a pos tás ijesztô ál arc ban és még
ijesztôbb nyug díj jal. 

Az tán itt volt a peszách. Ná lunk a homecolást tu laj don kép pen a ví -
rus in téz te el. Ugyan is pon to san az ün nep elôestéjére fo gyott el min -
den kenyérnemû, és a kör nyé kün kön sem pék árut, sem lisz tet kap ni
nem le he tett. Elsô év, hogy fe le sé gem mel ket tes ben ün ne pel tünk. Il -
let ve éle tem ben elôször meg szûn tem utál ni ko runk high-tech cso dá it,
mert a fi am ügye sen meg ol dot ta, hogy nem tes ti va ló já ban, ha nem
okostelefonok se gít sé gé vel „je len le gyen”. Fe le sé gem még hi bát la nul
ab szol vál ta a gyer tya gyúj tás szer tar tá sát, és egy szép szédertálat ül -
tünk „kö rül”. Én a ma gam ámhórec mód ján – bi zo nyá ra hi bá san és
hi ány zó szö veg ré szek kel – mond tam imá i mat, és csu kott szem mel
meg pró bál tam fel idéz ni azo kat a szédereket, amik nek különbözô zsi -
na gó gák ban 50-100 fôs kö zös ség ben ré sze se le het tem. Az egyik ked -
venc rab bim ta lált imát ilyen jár vány ese té re is, szá mom ra fo ne ti ku -
san meg küld te, amit én min den nap el mon dok. An  nyit mond ha tok,
hogy az a me sü ge Nostradamus an nak ide jén a nap tá rát bi zo nyá ra a
kí nai pi a con vet te, mert a je lek sze rint mi ni mum 20 évet si e tett. Én
úgy la kom, hogy majd nem rá lá tok kör ze tem zsi na gó gá já ra. Csak re -
mél ni me rem, meg élem még, hogy a ne vem mel el lá tott pad ból
köszönôimát mond has sak.

De ha már a le gen dák nál tar tunk, felelôsségvállalás nél kül el mon -
dom, hogy él egy hi e de lem: ál lí tó lag min den oro szok sztár ja és a zsi -
dók nagy ba rát ja, Sztá lin a má so dik vi lág há bo rú alatt, ami kor a né -
me tek Sztá ling rá dot vet ték ost rom gyû rû alá, és tá bor no kai is el ke se -
re det ten és ta nács ta la nul áll tak, an  nyit mon dott: lesz még ün nep a mi
ut cánk ban!

Te hát ked ves zsi dó hit test vé re im! Azt üze nem, hogy egyet len ko ro -
na ví rus sem nô az égig, úgy hogy fel a fejjel... és a maszk kal!

Karanténiában
ÖN IN TER JÚ

– Rab bi úr mit ke re sett Auszt ri á ban? És pont
Karintiában üdült ilyen kor?

– Fél re ér tett! Karanténiában vol tam és va gyok!
– Bo csá nat!
– Meg bo csá tok! De mi ért nem az idei széderrôl érdek-

lôdik?
– Mi lyen volt?
– Rend ha gyó! Az áfikajmen meg ta lá lá sá ért a gye rek

ed dig min den fé le kütyüket kért, idén vi szont, nem ta lál ja
ki, masz kot!

– Csak ? Gon do lom FFP2-est, most az a menô!
– El ta lál ta! Meg Élijáhut is fo gad tuk, bár a ven dég fo -

ga dás tilt va volt!
– Mit ké szí tet tek szá má ra?
– Hát a szo ká sos ser leg bort és egy meglepit!

– Mi volt az?
– Egy maszk és egy kézfertôtlenítô! Mi vel Izraelbôl

jött, fél órás ka ran tén ba tet tük!
– És mit szól rab bi úr ah hoz, hogy egye sek sze rint

mi, zsi dók okoz tuk a jár ványt?
– Néz ze, én meg szok tam! Tiszaeszlár óta nin cse nek il -

lú zi ó im! Bár most csú szott a prog ram!
– Mi cso da???
– Peszáchkor a vér vád a tren di, most a Ko ro na überol-

ta!
– És az nem za var ja ôket, hogy Iz ra el ben tra gi kus a

hely zet?
– Nem! Ôk ezt já ru lé kos ál do zat nak hív ják!
– És mi lesz azu tán?
– Ál lí tó lag egé szen más lesz a vi lág, mint elôtte!
– Mond jon rab bi úr egy dol got!
– A leg ne he zebb lesz a „ma radj ott hon”-ból ki húz ni az

em be re ket!
– Bár már ott tar ta nánk!

Kardos Péter

...és ide je van a ne ve tés nek
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