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a Bu da pest Klezmer Band

Az ant wer pe ni ultraortodox zsi -
dó kö zös ség zárt, szûk he lyen él,
tag jai so kat érint kez nek egy más -
sal, na gyok a csa lá dok és arány lag
ke vés a hely, rá adá sul ele in te ôk
sem akar tak tu do mást ven ni a jár -
vány ról. Mi ért si ke rült meg úsz ni -
uk mi ni má lis szá mú ál do zat tal a
jár ványt ép pen a sú lyo san érin tett
Bel gi um ban pont ne kik, mi köz ben
az ultraortodox kö zös sé gek nek
más hol saj nos nem?

Felelôs rab bik, gyors dön té sek,
együttmûködô ha tó sá gok és a leg na -
gyobb ta lál mány, hogy az er ké lyek re
ki áll va az em be rek kö zö sen tud tak
imád koz ni, még tó rát ol vas ni is anél -
kül, hogy meg kel lett vol na szeg ni ük
a jár vány ügyi elôírásokat, tá vol egy -
más tól fi zi ka i lag, még is egy lég tér -
ben, együtt.

Félô volt ele in te, hogy Ant wer pen
ultraortodox zsi dó kö zös sé gé ben is
ha tal mas pusz tí tást vé gez a
pandémia, de a kö zös sé gek te kin té -
lyes rab bi jai felelôsen dön töt tek,
elôbb zár ták be a zsi na gó gá kat, mint
ahogy az ál lam el ren del te vol na,
egy sé ge sen és ha tá ro zot tan lép tek
fel, a nem be lát ha tat la nul nagy és
arány lag egy sé ges kö zös ség lé nye -
gé ben min den tag ját ké pe sek vol tak
el ér ni, meggyôzni, nem prob lé mát la -
nul, nem kön  nyen, de idôben.

Sok szó esett ar ról, hogy a vi lág tól
el zárt, rabbinikus te kin té lyek re fel -
tét le nül hall ga tó kilék fel épí té se ka -
taszt ro fá lis nak bi zo nyult a jár vány
szem pont já ból, és a gyász után új ra
kell gon dol ni, de Ant wer pen pél dá ja
azt is meg mu tat ta, hogy ha a rab bik
haj lan dók tá jé ko zód ni a kül vi lág ban,
együtt mû köd ni és tá jé koz tat ni hí ve i -
ket, va gyis ha a te kin té lyük re ké pe -
sek rá szol gál ni, ak kor az ult ra or to -
do xia tár sa dal mi mo dell je nem ele ve

Van nak-e an ti sze mi ta fel hang jai
az intézkedô rendôr fel lé pé se kö -
vet kez té ben meg halt fe ke te fér fi,
Ge or ge Floyd ha lá la mi att ki rob -
bant tün te té sek nek? A rassz iz mus
el le ni tö me ges ki ál lás le het-e más,
mint zsi dó ér dek is? Lát nak-e Iz -
ra el ben va la mi lyen pár hu za mot az
eset és az ot ta ni vi szo nyok kö zött?

Az Egye sült Ál la mok ban tör tént
tra gé dia ir tó za tos felháborodáshullá-
mot vál tott ki, amely több íz ben is
za var gá sok ba, fosz to ga tá sok ba tor -
kol lott, mi köz ben sok más eset ben
megôrizte bé kés jel le gét.

A za var gá sok so rán volt pél da
fenyegetô an ti sze mi ta ak ci ók ra is, il -
let ve töb ben Iz ra el-el le nes uszí tás ra
hasz nál ták fel az ese mé nye ket.

Vol tak olya nok is, akik pár hu za -
mot von tak Ge or ge Floyd és szá mos
tár sa in do ko lat lan, erôszakos ha lá la,
il let ve a nem ré gi ben lelôtt, fegy ver -
te len nek bi zo nyult pa lesz tin fi a tal -
em ber el le ni té ves, ha lált oko zó fel -
lé pés kö zött.

Ugyan ak kor Iz ra el ben is szo li da ri -
tá si tün te tést tar tot tak több száz fô
rész vé te lé vel. A fel vo nu lók sze rint a
pár hu zam az eti óp zsi dók el le ni,
több íz ben is meg ala po zat la nul bru -
tá lis rendôri fel lé pés, il let ve a fe ke -
ték kel szem be ni ame ri kai rendôri
fel lé pés kö zött áll fenn, va gyis zsi -
dók tün tet tek zsi dók ér de ké ben az iz -
ra e li fel lé pés el len, az ame ri kai tün -
te tés so ro zat ih le té sé re, az zal szo li dá -
ri san.

Ame ri ká ban szá mos, elsôsorban,
de nem ki zá ró lag nyi tott or to dox, il -

Ausch witz em lé ke óva int az el -
kép zel he tet len go nosz ság, az em -
be ri ke gyet len ség megismétlésétôl
– je len tet te ki Andrzej Du da el nök
a len gye lek elsô ausch witzi de por -
tá lá sá nak 80. év for du ló ján ren de -
zett meg em lé ke zé sen.

Jú ni us 14-én Len gyel or szág ban
2015 óta a né met ná ci kon cent rá ci ós
és megsemmisítô tá bo rok ál do za ta i -
nak nem ze ti em lék nap ját tart ják, az
elsô ausch witzi de por tá lást fel idéz -
ve, ír ja az MTI.

Ausch witz föld je „fel ki ált, hogy
so ha ne fe led jük el (...), ki ált ja, hogy
sem mi lyen em ber (...) ne mer jen töb -
bé egy má sik em ber nek en  nyi szen -
ve dést okoz ni, ilyen el kép zel he tet len
go nosz ság gal és ke gyet len ség gel
bán ni ve le” – fo gal ma zott Du da az
elsô fog lyok bör tö né ül szol gá ló épü -
let nél ren de zett meg em lé ke zé sen.

Az államfô meg je gyez te: az
ausch witzi ha lál tá bor ban „pa ra dox
mó don az em be ri es ség is meg nyil vá -
nult”, „a vég te len ke gyet len ség kö -
ze pet te a hôsiességnek is he lye volt”.
Du da utalt a len gyel Ho ni Had se reg
ka to ná já ra, Witold Pileckire, aki
1940 szep tem be ré ben sa ját el ha tá ro -
zá sá ból zárattatta be ma gát a lá ger -

Du da nyi lat ko zik a te le ví zi ós stá -
bok nak

Andrzej Du da: Ausch witz em lé ke
óva int a go nosz megismétlésétôl

AME RI KA TOM BOL

Ho va áll nak a zsi dók?

be, hogy meg szer vez ze ott az el len -
ál lást. Bra vú ros szö ké se után be szá -
molt a ná ci bûntettekrôl, je len té sé -
nek a nyu ga ti szö vet sé ge sek azon ban
nem hit tek.

Ausch witz ban az em be ri szent ség
is meg nyil vá nult – foly tat ta az el nök.
Mint mond ta, en nek pél dá ja a már tír
fe ren ces, Szent Maximilian Kolbe
volt, aki 1941-ben ön ként vál lal ta az

éh ha lált egy csa lá dos fo goly tár sa he -
lyett.

„Fe jet haj tunk az ös  szes töb bi
nem zet, az ös  szes, hoz zá tar to zó it itt
elveszítô csa lád tra gé di á ja elôtt” –
je len tet te ki Andrzej Du da.

Az ere de ti leg len gyel fog lyok szá -
má ra lé te sí tett ausch witzi tá bor ba
1940. jú ni us 14-én ér kez tek meg az
elsô fog lyok: len gye lek 728 fôs cso -
port ját szál lí tot ták oda a dél ke let-
len gyel or szá gi Tarnów vá ros
börtöneibôl. A de por tál tak kö zött az
1939 szep tem be ré ben in dí tott né met
tá ma dás el len Len gyel or szá got védô,
Ma gyar or szág ra át jut ni pró bá ló ka -
to nák, a len gyel föld alat ti füg get len -
sé gi szer ve ze tek tag jai, di á kok vol -
tak, va la mint a len gyel or szá gi zsi dók
egy cso port ja is. Kö zü lük 325-en
me ne kül tek meg a há bo rú ban, az
utol só túlélô ta valy hunyt el.

Ausch witz ba ös  sze sen mint egy
150 ezer len gyelt de por tál tak, akik -
nek mint egy fe le meg halt a lá ger ben,
so ka kat más tá bo rok ba he lyez tek át.
1942 kö ze pé ig a fog lyok több sé ge
len gyel volt, 1943-tól a leg töb ben
zsi dók.

A he lyi em lék mú ze um 1,3 mil li ó -
ra te szi a tá bor komp le xum ban fog va
tar tot tak szá mát, sok ro ma és szov jet
ha di fo goly is volt köz tük. Ausch -
witz ba 1944. má jus 15-tôl jú li us 8-ig
– ke ve sebb mint két hó nap alatt –
mint egy 440 ezer ma gyar or szá gi zsi -
dót de por tál tak, ez lett meg sem mi sí -
té sük fô szín he lye.

Bal kon zsi na gó gák Ant wer pen ben
ros  szabb más mo del lek nél egy min -
den élet for má ra tény le ge sen nyi tott
tár sa da lom ban.

A ko rai, át gon dolt dön té sek, a kö -
zös ség ön fe gyel me, a ha tó sá gok
felelôs fel lé pé se azon ban nem biz -
tos, hogy elég lett vol na, mert az em -
be rek nek nem csak alapvetô fi zi kai
szük ség le te ik van nak, de szel le mi és
lel ki igé nye ik is, és eze ket sem mi -
lyen, még oly in do kolt biz ton sá gi
meg fon to lá sok sem tud ják sú lyos hi -
ány ér zet ki ala ku lá sá nak ve szé lye
nél kül el nyom ni. Az ant wer pe ni zsi -
dó ne gyed sze ren csés épí té sze ti
adott sá gai foly tán azon ban a la kók
erkélyeikrôl együtt tud tak imád koz -
ni, ház tömb zsi na gó gá kat, al kal mi
ima cso por to kat ki ala kít va egy-egy
szom széd ság ban – szám ta lan ilyen
minjen (ima kö zös ség) szü le tett
ezek ben a hó na pok ban.

Az ultraortodox zsi dók érint kez tek
egy más sal, fi zi kai va ló juk ban le het -
tek je len az imá kon, nem kel lett fel -
ad ni uk élet for má juk kö zép pont ját,
lé nye gét, azt, ami nél kül szá muk ra
az élet minôsége alig elviselhetôen
rossz. Az utób bi na po kig mind ös  sze
11, job bá ra idôs, be teg tag ja halt
meg a kö zös ség nek, mi köz ben Bel -
gi um ban ös  szes sé gé ben saj nos elég
ma gas a ha lá lo zá si arány: 10.000 ál -
do za ta volt a jár vány nak.

Né ha nem zsi dó szom szé da ik ki -
csit han gos nak ta lál ták imá i kat, de a
do log ne kik sem volt el vi sel he tet len,
egyikôjük azt mond ta a he lyi új ság -
nak, ér de kes, él ve ze tes volt hal la ni,
mi tör té nik a zsi na gó gák ban. „Ál ta -
lá ban mi szok tunk kon cert re jár ni,
most a kon cert jött el hoz zánk.”

A vezetôk be lá tá sa és nyi tott sá ga
vál ság hely ze tek ben, az együtt mû kö -
dés kész sé ge és a lel ki egész ség
meg tar tá sa, az életminôség óvá sa –
mind ez együtt le het Ant wer pen
ultraortodox ne gye dé nek tit ka. Óv ja
az Örök ké va ló to vább ra is ôket,
egész Bel gi u mot, mind an  nyi un kat,
ter jes  sze ki ránk bé kes sé ge sát rát.

let ve prog res  szív zsi dó val lá si szer -
ve zet biz to sí tot ta tá mo ga tá sá ról a
fôként a fe ke ték kel szem be ni rend -
szer szin tû rassz iz mus el len fellépô
til ta ko zó kat, so kan vo nul tak a külön-
bözô til ta ko zó me ne tek ben zsi dók -
ként, a fe ke te kö zös ség diszk ri mi ná -
ci ó ja el len pro tes tál va.

A még min dig in kább bal ol da li
ame ri kai zsi dó köz vé le mény meg -
osz tott: a zsi dó kö zös ség jelentôs ré -
sze volt ak tív a pol gár jo gi moz ga -
lom ban, de a zsi dó kö zös ség már ak -
kor is kö zép osz tá lyos, be fo ga dott, si -
ke res kö zös ség volt, ha tet szik, szo -
ci á lis stá tu szát és bôrszínét te kint ve
is „fe hér nek” szá mí tott. Az ér dek kö -
zös ség meg la zult, a Mar tin Lu ther
King erôszakmentességét el uta sí tó
fe ke te vezetôk né me lyi ke az el nyo -
mó rend szer szö vet sé ge se ként kezd -
te ke zel ni a zsi dó kat, ko moly,
erôszakos konf lik tu sok is ter hel ték
idôrôl idôre a két kö zös ség vi szo -
nyát.

Az utób bi idôben a Black Lives
Matter (a fe ke te éle tek szá mí ta nak)
né ven szervezôdô moz ga lom ban fel -
ütöt te a fe jét a pa lesz ti nok kal szo li -
dá ris, nem egy szer ki vé te le sen el fo -
gult Iz ra el-el le nes ség, az Iz ra el lel
szem be ni bojkottmozgalom tá mo ga -
tá sa is.

A mos ta ni tün te té sek cél já val szá -
mos, akár nem ki fe je zet ten bal ol da li
szerzô és kö zös ség is szim pa ti zál a
zsi dó saj tó cik ke i nek ta nú sá ga sze -
rint, va la mint sok zsi dó fi a tal is.

Mind ez egy szer re igaz. Ami fon -
tos, hogy hely re áll jon a rend, sem mi -

lyen ki sebb ség nek, sen ki nek se kell -
jen fél nie, bár mi lyen szí nû le gyen is
a bôre, in do ko lat lan rendôri erôszak-
tól, az Egye sült Ál la mok ban és más -
hol a for má lis jogegyenlôséget tény -
le ges tár sa dal mi egyenlôség kö ves -
se.

***

Ronald S. Lauder: A rassz iz -
mus ra adott vá lasz nak nem
sza bad na erôszakosnak len -
nie

Ronald S. Lauder, a Zsi dó Vi lág -
kong res  szus el nö ke a Floyd-ügy
kap csán nyi lat ko za tot adott ki,
amely ben töb bek kö zött ez ol vas ha -
tó: Lauder „ret te ne tes ras  szis ta cse -
le ke det nek” és „bru tá lis gyil kos ság -
nak” tart ja, ami a rendôrök ál tal
meg ölt fe ke te fér fi val tör tént.
Ugyan ak kor ar ra hív ja fel a til ta ko -
zók fi gyel mét, hogy jo gos fel há bo ro -
dá suk nak nem erôszakos for má ban
kel le ne ki fe je zést ad ni uk. A rassz iz -
mus ra adott vá lasz nak nem sza bad na
erôszakosnak len nie – fo gal ma zott
az el nök.

Lauder hoz zá tet te: „Csat la ko zom
azok hoz a vezetôkhöz, akik nyu ga -
lom ra szó lít ják fel az em be re ket an -
nak ér de ké ben, hogy a se bek be gyó -
gyí tá sán az ame ri kai nem zet együtt
tud jon dol goz ni, és eh hez a mun ká -
hoz min den ame ri ka i ra szük ség van,
fe ke ték re és fe hé rek re, zsi dók ra, ke -
resz té nyek re és muszlimokra, min -
den ki re egy aránt.”

„Most már el mond ha tom, hogy azok a dol gok, melyekrôl Mun ká cson
csak ál mo doz tam, va ló ra vál tak” – mond ta egy ko ráb bi in ter jú ban Já vo -
ri Fe renc, vagy ahogy min den ki is me ri, Fegya, a Bu da pest Klezmer Band
ala pí tó ja és vezetôje, Kos suth- és Liszt-dí jas mû vész és még szá mos ma -
gas ran gú el is me rés bir to ko sa.

Zsi dó nak len ni nem csak pa nasz ko dás és fáj da lom, és ha még is, an nak is
van rit mu sa és ere je, és ahogy a zsi dó hu mor fe lül ke re ke dés a tör té nel men, a
má sod ren dû sé gen, a fé lel men és a hon ta lan sá gon, úgy a ma ga mód ján a
klezmer is az, élet öröm ze ne. Ezt ta nul juk 30 éve a Bu da pest Klezmer
Bandtôl. Nem nosz tal gi át, ha nem éle tet.

A Bu da pest Klezmer Band 30 éve, 1990 óta szó ra koz tat ja kö zön sé gét len -
dü le tes és hu mor ral átszôtt szín pa di fel lé pé se i vel. Vir tu óz mó don öt vö zi a
Kár pát-me den ce kü lön fé le ze nei irány za ta it. Elsô elôadásuk 1990 már ci u sá -
ban volt a Kos suth mo zi ban, be mu tat ko zó kon cert jü ket Sza bó Ist ván Os car-
dí jas filmrendezô nyi tot ta meg. A ma már Prima Primissima kö zön ség dí jas
klezmerek ele in te a Mazsihisz-BZSH Síp ut cai szék há zá ban pró bál tak hang -
ver se nye ik re. Ün ne pi kon cert jü ket a Mar git szi ge ti Sza bad té ri Szín pa don a
jár vány hely zet mi att saj nos nem le het meg tar ta ni.

A ze ne kar tag jai hang sze re ik iga zi mes te rei, akik a mû fa ji ha tá ro kon
átívelôen új ra fo gal maz zák a klezmerzenét. A ze ne kar tag jai: Já vo ri Fe renc
„Fegya” zenekarvezetô – zon go ra; Vég Ba lázs – dob; Máthé Lász ló – bôgô;
Barbinek Gá bor – har so na; Gaz da Ben ce – he ge dû; Nagy An na – har mo -
ni ka; Kohán Lász ló – kla ri nét.

Ôk már 30 éve ta ní ta nak min ket él ni.
Is ten él tes se ôket is, bol dog szü le tés na pot.

* * *
A Bu da pest Klezmer Band 2000 óta 10 különbözô ran gos el is me rést és dí -

jat ka pott. A „ma gyar ze nei kul tú ra szer ves ré szét képezô klezmer stí lus nem -
zet kö zi nép sze rû sí té sé ért” Kos suth-díj jal is ki tün te tett Já vo ri Fe renc és ze ne -
ka ra az el telt majd 30 év alatt jelentôs is mert ség re és lel kes ra jon gó tá bor ra tett
szert.
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Sze ged
A meg szo kott val lás gya kor lást

hó na pok ra meg bé ní tó pandémia
után új ra meg in dult az élet a
Mazsihisz vi dé ki és fôvárosi kö zös -
sé ge i ben. Kí ván csi ak va gyunk rá,
hogy az egyes hit köz sé gek mi kép -
pen él ték meg az el múlt he te ket,
ezért meg lá to gat juk ôket. A mi nap
Sze ge den jár tunk, ahol nem tét len -
ked tek: fel újí tot tak több tó ra te -
ker cset és hoz zá fog tak az idei kul -
tu rá lis ren dez vé nyek meg szer ve -
zé sé hez.

Sze ge den ma már csak pár száz
zsi dó él, hi szen a vész kor szak ban
oda ve szett 612 mun ka szol gá la tos, a
ná ci ha lál tá bor ok ban meg gyil kol tak
2091 sze ge di zsi dót, majd a ha lá los
csa pás után a Ká dár-kor szak val lás -
ta lan pan gá sa kö vet ke zett. Nem cso -
da, hogy a Ma gyar or szág má so dik
leg na gyobb zsi na gó gá já val büszkél-
kedô vá ros ban nem túl élénk a zsi dó
hit élet – ho lott an nak ide jén itt élt és
ta ní tott a nagy Lôw Im má nu el.

Az el múlt év ti ze dek ben szol gált itt
Frenkel Jenô, Schindler Jó zsef, Raj
Ta más, Domán Ist ván, Schöner
Alfréd, Zucker Ist ván és Schön-
berger And rás, rabbihallgatóként
dol go zott Sze ge den Verô Ta más,
majd az új év ez red ben Markovics
Zsolt kö vet ke zett, és utá na Schwarcz
Pé ter – je len leg pe dig a sze ge di hit -
köz ség val lá si vezetôje Kendrusz At -
ti la rabbijelölt, az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem hall ga -
tó ja.

A vi lá gi el nö ki po zí ci ót a vá ros
köz tisz te let ben ál ló pol gá ra, Led-
nitzky And rás töl töt te be több mint
húsz évig, ôt ta valy má ju sá ban vál -
tot ta Buk Ist ván.

A Sze ge di Zsi dó Hit köz ség egyik
sa já tos sá ga, hogy a mû kö dé se szo ro -
san ös  sze forrt az „Ala pít vány a sze -
ge di zsi na gó gá ért” ne vû szer ve zet -
tel. Az ala pít ványt – amely nek új el -
nö ke Adonyi Gá bor – a zsi na gó ga
kar ban tar tá sá nak és fel újí tá sá nak
cél já val hoz ta lét re az Ame ri ká ban
élô Váradi Pé ter, a te vé keny sé ge
azon ban szé le sebb kö rû. Mint
Adonyi Gá bor tól a hit köz sé gen jár va
meg tud juk: az ala pít vány mun ká ja
ki ter jed a zsi dó ság val lá si ha gyo má -
nya i nak megôrzésére, a zsi na gó ga
ide gen for gal mi nép sze rû sí té sé re,
kul tu rá lis és egyéb ren dez vé nyek

90 éves a jó té kony ko dás 
nagy as  szo nya

A nyol ca dik ke rü let elég gé le pat tant ré szén la kik egy „né ni”, akit ha
nem is sze mé lye sen, de min den temp lom lá to ga tó is mer. A mû ve it. A tó -
ra füg gö nyö ket, bar chesz ta ka ró kat, bimaterítôket, chüpéket, szédertál-
huzatokat, hadd ne so rol jam. Ami kö zös ben nük, az az arany be tûk és
hím zé sek név re szó ló an vagy csak úgy, a kö zös ség nek cí mez ve.

Hogy mi ért most írunk ró la, az a címbôl ki de rül. De más mi ért is: csak
ez al ka lom ra meg je lent ki ad vány ból ér te sül tünk sok szí nû micváinak so -
ka sá gá ról. Mert a Sze re tet kór ház be te ge i nek kül dött rend sze res segé-
lyeirôl, a sze gé nyek tá mo ga tá sá ról, drá ga gyógy sze rek megszerzésérôl
stb. hall ga tott, nem di cse ke dett ve le.

Pe dig te het te vol na! Pél dá ul ami kor szá zez re ket érô, ál ta la ké szí tett
cso dá la tos kegy szer ért nem fo gad el sem mit! Lett lé gyen az gobelinbôl,
bár sony ból, selyembôl.

Aki kí ván csi er re a jó szí vû as  szony ra, akár lát hat ja is ôt (most a jár -
vány mi att rit kán), ki ál lí tás sze rû ki ra ka tát a Do hány ár kád so rán.

Aki is me ri, kéz csók kal kö szön ti (mert meg ér dem li), rab bik ar ra jár -
tuk ban Is ten ál dá sát ké rik rá (mert meg ér dem li).

Hi va ta lo san ô Bra un Tiborné. Ba rá ti tisztelôinek: Lucy né ni.
Bis 120!

ká pé

Már tír-is ten tisz te le tek or szág szer te
Jú li us 5. va sár nap
Deb re cen 10.00 temetô

Sop ron 10.00 temetô

Pest er zsé bet, Cse pel, 

So rok sár 10.00 cse pe li temetô

Pécs 10.30 temetô

Nagykôrös 10.30 zsi na gó ga

Kar cag 11:00 temetô

Szek szárd 11.00 temetô

Szom bat hely 11.00 zsi na gó ga

Szol nok 14.00 temetô

Pá pa 15.30 zsi na gó ga

Jú li us 12. va sár nap
Új pest, Rá kos pa lo ta, 

Pest új hely 18.00 új pes ti templomkert

(A fo lya ma tos egyez te tés mi att az idôpontokban vál to zás tör tén het.)

– Már tír-is ten tisz te let. A bé kés -
csa bai hit köz ség tá jé koz tat ja a
tisz telt emlékezô kö zös sé get, hogy

az idei gyász is ten tisz te le tet 2020.
szep tem ber 6-án, va sár nap a zsi -
na gó gá ban tart ja.

– Sze re tet tel vá runk min den
érdeklôdôt a sió fo ki ima ház ba
szom bat fo ga dó is ten tisz te let re és
kidusra jú li us 17. és au gusz tus 21.
kö zött, pén tek es tén ként 19 órá tól.
Cím: Sió fok, Szé che nyi u. 4.

Mis kolc új pol gár mes te re
a Mazsihisznél

Posz tu musz díj
Csil lag Fe renc nek

Heisler And rás el nök és dr. Ku nos Pé ter ügyvezetô igaz ga tó a Fôvárosi
Zsi dó Ok ta tá sért posz tu musz díj ban ré sze sí tet te a kö zel múlt ban el hunyt
ki vá ló szak em bert, Csil lag Fe ren cet, a Mazsihisz ok ta tá si osz tá lyá nak
né hai vezetôjét a zsi dó ok ta tá sért vég zett, ki vé te le sen fel ké szült és pá rat -
la nul oda adó mun ká ja el is me ré se ként.

Csil lag Fe renc ki vá ló ál ta lá nos is ko lai ta nár ból lett is ko la igaz ga tó,
intézményvezetô. Fi a ta lon, ko moly fel ké szült ség gel, nagy ta ní tá si gya kor lat
bir to ká ban vált az ok ta tás igaz ga tás rend kí vül el mé lyült, ala pos szak em be-
r évé. Irá nyí tot ta a ke rü le ti ön kor mány za ti fenn tar tó ok ta tás igaz ga tá si mun ká -
ját, volt vezetô fôvárosi ok ta tá si hát tér in téz mény ben, dol go zott a Petô In té -
zet ben, ku ta tó ként pub li kált szak mai fó ru mo kon, és a felsôoktatás is fog lal -
koz tat ta elôadóként.

Emel lett se gí tet te az utób bi évek ben a Mazsihisz ok ta tá si mun ká ját is, lel -
ki is me re te sen és fel ké szül ten. Óv ta, erôsítette a kö zös sé gi ok ta tá si in téz mé -
nyek be fo ga dó, gye rek nek, szülônek, ta nár nak egy aránt ott hont kí ná ló at -
mosz fé rá ját az óvo dá tól az egye te mig terjedô kom pe ten ci á já val. A sze re tet és
a bi za lom lég kör ét te rem tet te meg ma ga kö rül ki vé te les és min den kor osz tályt
sze lí den, fö lé nyes ség nél kül ta ní tó pe da gó gus al ka tá val.

Hívô, zsi na gó ga já ró em ber ként dol go zott a ka to li kus felsôoktatásban, bár -
ki nek tu dott se gí te ni, fi gyel me és tu dá sa szin te min den re ki ter jedt, és így kö -
tött ös  sze cso por to kat, in téz mé nye ket, hi te ket. Mind ki vé te les szak mai pá lyá -
ja, mind rend kí vü li sze mé lyes kva li tá sai mél tó vá te szik ôt A Fôvárosi Zsi dó
Ok ta tá sért posz tu musz díj ra.

Kendrusz At ti la rabbijelölt (bal ról), Buk Ist ván el nök (kö zé pen) és Jakity
Má té elôimádkozó

Ve res Pál pol gár mes ter (kö zé pen) a Do hány ut cai zsi na gó gá ban. Jobb ról
Markovics Zsolt fôrabbi, bal ról Szlukovinyi Pé ter, a mis kol ci hit köz ség el nö ke.

Körzeti Kitekintô

meg tar tá sá ra. Jú ni us 21-én le ven du -
la na pot tar tot tak a zsi na gó ga kert jé -
ben, rá há rom hét re ró zsa ün ne pet, és
már szer ve zés alatt van az ôszi kul tu -
rá lis fesz ti vál. Igaz, ha raj tunk múl -
na, grá nát al ma-fesz ti vált is ren dez -
nénk Sze ge den, a zsi na gó ga kert jé -
ben ugyan is – ha hi szik, ha nem –
gyö nyö rû en vi rág zik a grá nát al ma.
Kü lön le ges nö vény ezen a tá jon, rá -
adá sul ôsi „bib li ai” múlt ja van.

De vis  sza tér ve a hit köz ség re és az
az zal szim bi ó zis ban tevékenykedô
ala pít vány ra: Buk Ist ván, majd
Adonyi Gá bor ko moly am bí ci ók kal
vá gott ne ki az el nö ki mun ká nak, és
erôsen bíz nak ab ban, hogy a vá ros
er re nyi tott pol gá ra i val és a fi a ta lok
be vo ná sá val új tar ta lom mal le het
meg töl te ni a he lyi zsi dó kö zös sé gi
éle tet. Adonyi el mon dá sa sze rint a
kul tu rá lis ága zat leg szé le sebb spekt -
ru mát sze ret nék fel vil lan ta ni a
zenétôl az iro dal mon át a
képzômûvészetig, sôt, idén ôsszel a
zsi dó gaszt ro nó mi á ból is ter vez nek
be mu ta tót, még hoz zá a ré gió leg jobb
séf je i nek köz re mû kö dé sé vel. A le -
bo nyo lí tás ba sze ret nék be von ni
Frank Sán dort, a sze ge di ha lász lé -
fesz ti vál „aty ját”, és szá mí ta nak a ci -
gány vendéglôt üzemeltetô Ásós
Géz ára – ez is azt jel zi, hogy az ala -
pít vány új ku ra tó ri u ma a lehetô leg -
szé le sebb ér te lem ben sze ret ne nyit ni
a vá ros és kör nyé ke fe lé.

A leg fon to sabb, hogy a kö zös sé get
az em ber érez ze a ma gá é nak, és ha

ez meg van, ak kor dol goz zon is ér te 
– mond ja Buk Ist ván, ebbôl követ-
kezôen te hát a pandémia a leg rosz -
 szabb kor jött szá muk ra. A ve ze tés
meg újult az el nö ki poszt tól kezd ve a
val lá si vezetôn át a ku ra tó ri u mig, és
ami kor nagy erôbedobással ne ki lát -
tak dol goz ni, köz be jött a ví rus. Pe dig
ad dig ra el in dult az a zsi dó be té ré si
tan fo lyam is, ame lyet Kendrusz At ti -
la ve zet. Már ci us elsô fe lé ben kel lett
be zár ni, és a sze ge di ek leg kö ze lebb
má jus 28-án, sávuot al kal má ból ta -
lál koz hat tak új ra. Buk Ist ván er re így
em lék szik vis  sza:

– Ne he zen él tük meg az el múlt há -
rom hó na pot, már alig vár tuk, hogy
be jö hes sünk. De nem csak ne künk
volt ne héz, ha nem a sze re tet ott hon -
ban élô több mint húsz idôs em ber -
nek is. A ka ran tén kez de te volt a leg -
ros  szabb, de most már jobb a han gu -
lat, hi szen az idôsotthon la kói fo gad -
hat nak lá to ga tó kat is, igaz, kor lá to -
zott fel té te lek kel és kö rül mé nyek kö -
zött.

A karanténhelyzet az zal a nem várt
kö vet kez mén  nyel járt, hogy
Kendrusz At ti la és Jakity Má té
elôimádkozó a fel sza ba dult idôben
ne ki áll tak meg ja ví ta ni a hit köz ség
mint egy 25 tóratekercsébôl azo kat,
ame lyek már fel újí tás ra szo rul tak:
tönk re ment a fá ból ké szült fo gan tyú,
vagy meg kel lett varr ni a bôrt. Aki
tud ja, hogy mi lyen szi go rú val lá si és
szak mai elôírások sze rint ké szül egy
ilyen te kercs, az az zal is tisz tá ban
van, hogy mi lyen felelôsség ezek kel
a köny vek kel mun kál kod ni.
Kendrusz Attiláéknak sze ren csé jük
volt, Ang li á ból kap tak olyan
marhaínt, amel  lyel a bôrt egy más hoz
le het varr ni, és fel aján lás ként tût is
ad tak hoz zá. Se gí tett marhaínnel
Rad nó ti Zol tán, a Mazsihisz egyik
fôrabbija is, aki nél kü löz he tet len tá -
mo ga tást nyúj tott ah hoz, hogy At ti la
és Má té öt tó ra te ker cset hoz ha tott
rend be.

Kendrusz At ti la ta valy óta dol go -
zik val lá si vezetôként a hit köz ség -
nél, fel ké szült és el hi va tott em ber,
aki az ORZSE rab bi sza kos hall ga tó -
ja. Fe le sé gé vel és gyer me ké vel
Pestrôl köl tö zött vis  sza Sze ged re a
he lyi kö zös ség szol gá la tá ért, úgy -
hogy itt volt a kis fia kö rül me té lé si
szer tar tá sa is, ami hos  szú idô óta az
elsô brit mila volt a vá ros ban. At ti lá -
val be jár juk a gyö nyö rû zsi na gó gát,
ami kívülrôl meg újult ugyan, de ami
a belsô részt il le ti, jelentôs fel újí tás -
ra szo rul. A tetô- és ku po la szer ke zet
saj nos be ázik, a fa la kon sok he lyütt
tönk re ment a fes tés, és van nak olyan
ré sek, lyu kak, ame lye ken át sza ba -
don ki-be jár nak ál la tok, így ga lam -
bok és macs kák – a zsi na gó ga egyes
be ren de zé se i re kü lö nö sen ez utób bi -
ak je len te nek ve szélyt. Ab ban a re -
mény ben bú csú zunk el tôle, hogy
remélhetôleg nem sok idônek kell el -
tel nie ah hoz, hogy a belülrôl is fel -
újí tott zsi na gó gá ban ta lál koz zunk új -
ra.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

Mis kolc ta valy meg vá lasz tott
pol gár mes te re tett be mu tat ko zó
lá to ga tást a Mazsihisznél. Ve res
Pál meg be szé lést foly ta tott Heisler
And rás el nök kel, és meg te kin tet te
a Do hány ut cai zsi na gó gát is.

Be mu tat ko zó lá to ga tást tett
Heisler And rás nál, a Mazsihisz el -
nö ké nél Ve res Pál mis kol ci pol gár -
mes ter, aki Markovics Zsolt mis kol -
ci fôrabbi és Szlukovinyi Pé ter he lyi
hit köz sé gi el nök tár sa sá gá ban ér ke -
zett.

A ta lál ko zón szó ba ke rült, hogy
Ve res Pál el kö te le zett hí ve és ba rát ja
a zsi dó ság nak: a Föl des Fe renc Gim -
ná zi um igaz ga tó ja ként mun ka tár sa i -
val rend sze re sen szer ve zett meg em -

lé ke zést és pró za mon dó ver senyt a
holokauszt em lék nap ja al kal má ból,
ta nár to vább kép zés ke re té ben két szer
járt a Jad Vasem in té zet ben, de pol -
gár mes ter ré vá lasz tá sa óta is szo ros,
ba rá ti kap cso lat ban van a mis kol ci
zsi dó kö zös ség gel és an nak ve ze té sé -
vel. Ta valy év vé gén részt vett a
chanukkai gyer tya meg gyúj tá sán, a
kö zel múlt ban pe dig ott volt a mis kol -
ci zsi dó temetôben tar tott mártír-
megemlékezésen.

Heisler And rás sal át te kin tet ték azo -
kat az ügye ket, ame lyek kö zös érint -
ke zé si pon tok le het nek, és Ve res Pál
re mé nyét fe jez te ki, hogy mielôbb
lesz for rás a mis kol ci zsi na gó ga re -
konst ruk ci ó já nak be fe je zé sé re.

Hírek, események
röviden
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A sztá li nis ta re zsi mek és a Szov -
jet unió ci o nis ta pe re i nek ma gyar
ki adá sát ter vez ték, ami kor 1953
ele jén bör tön be ve tet tek né hány, a
gye rek kort alig ma ga mö gött ha -
gyó, holokauszttúlélô fi a talt. A na -
gyobb bajt csu pán Sztá lin ha lá lá -
nak köszönhetôen ke rül het ték el,
arány lag eny he íté le te ket kap tak a
„ci o nis ta per” vád lott jai köz tük
már el hunyt ba rá tunk, Engländer
Ti bor. Ne ki ál lít em lé ket tör té ne ti
in té ze tünk mun ka tár sa, Novák At -
ti la egy okos és meg ha tó, hi ány pót -
ló könyv ben.

Nem sok jót gon do lunk, mél tán, az
50-es évekrôl, de sok-sok tör té net
van még, zsi dó és nem zsi dó, amely
el mé lyít he ti a kor szak ról szer zett tu -
dá sun kat, és az el len szen vün ket is.
Egy kor szak ról leg alább an  nyit, ha
nem töb bet mon da nak el az ilyen tör -
té ne tek, mint az ál ta lá no san ér vé -
nyes nek szánt ki je len té sek. A ma -
gyar sztá li niz mus idejérôl, az elsô
Nagy Im re-kor mány idôszakáról
pél dá ul az 1953-as „ci o nis ta per”
Engländer Ti bor és tár sai el len.

Alig ko mo lyan vehetô, a ro man ti -
kus áb rán do zá son túl leg in kább if jú -
sá gi moz gal mat pró bál tak lét re hoz ni
ott, ahol nem hi va ta los, köz pon ti lag
irá nyí tott kez de mé nye zé se ket –
akár mi lyen kis mé ret ben – nem le he -
tett mû köd tet ni, és ép pen a leg rosz -
 szabb pil la nat ban, ami kor sok he -
lyütt a ke le ti blokk ban „le csap ni” ké -
szül tek a ci o nis ták ra, itt hon is le tar -
tóz tat ták a hit köz ség hi va ta los
vezetôit is, hi á ba ko ope rál tak ma xi -
má li san a rend szer rel, még az MDP
ci o nis tá nak minôsített vezetôit is fél -
re ál lí tot ták, le fo koz ták. Né hány fiú
és lány, akik át él ték a holokausztot, a
ci o nis ta szer ve ze tek hi va ta los be til -
tá sa, min den va ló di ci vil élet fel szá -
mo lá sa után szer vez ked ni pró bál tak,
amo lyan vi lág né ze ti ala pú, har co san
ba los, mar xis ta if jú sá gi szer ve ze tet
fenn tar ta ni, ta nul ni a zsi dó ál lam ról,
fel vi lá go sí ta ni má so kat a ki ju tás re -
mé nyé ben. A sztá li nis ta „né pi de -
mok ra ti kus ál lam rend nek” hí vei vol -
tak, az ô késôbbi pe rük min tá já nak
ter ve zett cseh szlo vá ki ai Slansky-
perben is hit tek a vád lot tak bû nös sé -
gé ben, egyes-egye dül a zsi dók nem -
ze ti kül de té sét illetôen nem ér tet tek
egyet azok kal, leg alább is ere de ti leg,
akik bör tön be küld ték ôket. A bal ol -
da li ro man ti ka fû töt te szer vez ke dé -
sü ket, ide o ló gi ai sze mi ná ri u mo kat
tar tot tak egy más nak, a meglehetôsen
bal ol da li iz ra e li kor mányt nem érez -

„Ha egy fa cse me tét tar tasz a ke -
zed ben, és va la ki azt mond ja Ne ked,
gye re gyor san, mert meg jött a Mes -
si ás, elôször ül tesd el a fa cse me tét,
és csak azu tán menj a Mes si ás kö -
szön té sé re.” Ez a midrás olyan,
mint ha Bá lint gaz dá ról, Bá lint
Györgyrôl ír ták vol na, ô épp így,
ilyen meg fon tol tan, hig gad tan, böl -
csen, ilyen vég te le nül gon dos sze re -
tet tel élt 101 éven ke resz tül egy
egész or szág szí ne elôtt.

Éle té nek 101. évé ben csönd ben el -
ment Bá lint György, nép sze rû ne vén
Bá lint gaz da ker tész mér nök, új ság író,
a mezôgazdasági tu do má nyok kan di -
dá tu sa, volt or szág gyû lé si képviselô.
Mun kás sá gát töb bek közt a Ma gyar
Köz tár sa sá gi Ér dem rend tiszti-
keresztjével és Prima Primissima díj -
jal is el is mer ték, Bu da pest és Gyön -
gyös dísz pol gá ra is volt.

Iz ra el Ál lam 70. szü le tés nap ján Bá -
lint gaz da fát ül te tett a Szent Ist ván
park ban a Mazsihisz fel ké ré sé re.
Megtisztelô volt együtt ün ne pel ni ve -
le. Amit ül te tett, ta ní tott, meg ma rad.
„Aki fát ül tet, az bí zik a jövôben, de
en nek van egy el lent mon dá sa is, mert
aki fát ül tet, an nak elôször egy göd röt
kell ás nia, és ezt a göd röt a fa ül te té se
köz ben be te me tik, te hát ez egy te me -
té si fo lya mat is, de nem igaz, mert egy
új élet nek ad kez de tet, ezért na gyon
sze re tek fát ül tet ni” – fo gal ma zott az
ese mé nyen az ak kor 99 éves Bá lint
gaz da.

Bá lint György 1919. jú li us 28-án
Gyön gyö sön gaz dál ko dó ha gyo má -
nyok kal rendelkezô zsi dó csa lád ba
szü le tett. Édes ap ja Bra un Izi dor több
nyel ven beszélô, vál lal ko zó és kísér-
letezô szel le mû kö zép bir to kos volt,
édes any ja Koch Ro zá lia. Fi a tal ko rá -
tól kezd ve a mezôgazdaság sze re te té re
és is me re té re ne vel ték.

1937-ben érett sé gi zett a fôgimnázi-
umban, 1941-ben ker tész mér nö ki ok -
le ve let szer zett a bu da pes ti Ma gyar
Ki rá lyi Ker té sze ti Aka dé mi án. 1942-
ben be hív ták mun ka szol gá lat ra, ahon -
nan elôször a mauthauseni, majd a
gunskircheni kon cent rá ci ós tá bor ba
ke rült. Utób bi ból két ba rát já val egy
nap pal a tá bor fel sza ba du lá sa elôtt
meg szök tek, az éj sza kát a né -
met–ame ri kai fron ton töl töt ték. Más -
nap reg gel egy ame ri kai ka to nai kon -
voj tól tud ták meg, hogy a tá bor fel sza -
ba dult. A holokauszt so rán egy test -
vér ét ki vé ve a tel jes csa lád ját ki ir tot -
ták. A há bo rú után ha za tért csa lá di bir -
to ká ra, ám a kom mu nis ta ha ta lom át -
vé tel után in ter ná lás sal fe nye get ték
meg, és föld jét el vet ték.

Ker tész mér nö ki ok le ve lét 1941-ben
kap ta meg, majd 1949-ben a Ma gyar
Ag rár tu do má nyi Egye te men ag rár -
mér nö ki dip lo mát is szer zett. Dol go -
zott fôagronómusként és fô-
kertészként, ag rár tan köny ve ket írt,
különbözô ker té sze ti szak la po kat szer -
kesz tett, és több új ság ban rend sze re -
sen pub li kált is.

1981-tôl 2009-ig a Ma gyar Te le ví -
zió Ab lak cí mû köz ér de kû ma ga zin -
mû so rá nak ál lan dó mun ka tár sa volt,
1991-tôl fôszerkesztôje lett a csa tor na
Gazdaképzô cí mû adá sá nak. Te le ví zi -
ós sze rep vál la lá sa óta ne ve zik Bá lint
gaz dá nak.

1994-ben be lé pett a Sza bad De mok -
ra ták Szö vet sé gé be, a párt Or szá gos
Ta ná csá nak tag já vá vá lasz tot ták. 1994
és 1998 kö zött or szág gyû lé si
képviselô volt. 1995-ben meg sze rez te
kan di dá tu si fo ko za tát a kom mu ni ká -
ció témakörébôl. 2009-ben ki lé pett az
SZDSZ-bôl, ala pí tó tag ként részt vett
a Sza bad el vû Pol gá ri Egye sü let
(SZPE) meg ala pí tá sá ban.

Ta valy, a 100. szü le tés nap ján így
kö szön töt tük:

Ne héz len ne száz foly to nos „jó
évet” ta lál ni az em be ri ség tör té ne té -
ben, de az a 100, ame lyik 1919 jú li u -
sa, a rö vid éle tû Ta nács köz tár sa ság és
a mai nap kö zött telt el, bi zo nyo san
do bo gós a leg ros  szabb 100 évek tör té -
ne té ben. És Bá lint György ker tész -
mér nök nek még volt né hány kü lön
pech je is.

Egy ös  sze om lott vi lág kellôs kö ze -
pén lát ta meg Is ten fe let tébb bo rús nak
tûnô nap vi lá gát. Egy ös  sze om ló bi ro -

Ked ves Jelentkezôk! Ked ves Hit -
test vé re ink!

Sok kér dés ér ke zik a Hit köz ség hez
és a MAZS Ala pít vány hoz a rá szo ru -
ló má sod ge ne rá ci ós túlélôk tá mo ga -
tá sá ról. Ös  sze fog lal juk, ho gyan áll
je len leg az EGYÜTT prog ram, hol
tart a ké rel mek el bí rá lá sa és a se gít -
ség nyúj tás.

Prog ra munk ke re té ben há rom fé le
tá mo ga tást le he tett igé nyel ni: szo-
ciálisat, mentálisat és egész ség ügyit.
A je lent ke zé si sza kasz már ci us kö ze -
pé re az egész or szág ban befe-
jezôdött. Kö zel 1000 hit test vé rünk
re giszt rált, nagy já ból ne gye dük vi -
dé ki la kos.

A be ér ke zett igé nyek, ada tok és
do ku men tum má so la tok fel dol go zá -
sát az iro da be zá rá sa mi att már csak
táv mun ká ban vé gez het tük el. No ha
min dent meg tet tünk, amit tech ni ka i -
lag és em be ri leg tud tunk, ez a kö rül -
mény saj nos las sí tot ta a mun kát.

A jár vány mi att ki kel lett ik tat -
nunk a tá mo ga tá sok kö zül azo kat,
ame lyek sze mé lyes fi zi kai kap cso la -
tot igé nyel nek. A köl csön zé sek, a
gyógytorna-fizioterápia és az egész -
ség na pi ren dez vé nyek pél dá ul biz -
ton sá go san nem va ló sít ha tók meg,
ezért el hagy tuk a prog ram ból. A

A ker tész és a Mes si ás
Bá lint György ha lá lá ra

da lom, egy ös  sze om ló or szág, egy ös  z-
sze om ló, rossz rend tör me lé kei kö zött.

A vi lág ban az tán, mi re fi a tal em ber -
ré érett, a zsi dó tör vé nyek kö szön töt -
ték: ez vol na hát az érett fér fi kor. Ma -
gyar pat ri ó ta volt, cser kész, a gaz dál -
ko dás, a ter mé szet, a ker té szet ismerô-
je. És sa ját or szá gá ból ki ta ga dott zsi -
dó. Az tán ku lák, ami kor ki vé tel ként
csa lád já ból túl él te a holokausztot.

Ta nult, dol go zott és ta ní tott. Tet te a
dol gát, az volt a tit ka. Az, ami a
Misnában, Az Atyák ta ní tá sa i ban áll:
Sze resd a mun kát, fü tyülj a po zí ci ók -
ra, és ke rüld min den ha ta lom kö zel sé -
gét. Ez a hos  szú élet tit ka Bá lint gaz da

sze rint is. A hos  szú élet tit ka az ér tel -
me sen élt élet.

Bá lint gaz da, az egész or szág kö zö -
sen imá dott, bölcs, „fa lu si” nagy pa pá -
ja mind örök re ci vil ma radt, hi á ba ô a
leg hí re sebb új ság író Ma gyar or szá gon.
So sem tar to zott a hí res em be rek kö zé,
min dig kö zénk tar to zott. Akik nem
hit tünk a csil lo gó sze mek ben, a fé nyes
sze lek ben, a rend szer vál tás ban se na -
gyon; a nyu gat ban, a tör té ne lem
fôutcájában, a kis kert ben hit tünk, a
ba rát sá gok ban, a mun ká ban és a csa lá -
dunk ban. Sze ren csés eset ben a he lyi,
ki csi kö zös sé ge ink ben, és ész re sem
vet tük, hogy nem az ak tu á lis tör té nel -
mi és po li ti kai üdv tan, ha nem ô és a
hoz zá ha son lók vol tak min den ki éi, ôk
kö töt tek össze min ket egy más sal, ôk
tet tek ben nün ket nép pé és or szág gá.
Ma gya rok ká.

Ami tör tént, ma már sár gu ló la po -
kon ôrzött tör té ne lem. Nincs már itt
sem mi, ami meg pró bál ta tönk re ten ni
az ô de rûs ke dé lyét, fel szív ni élet -
kedv ét és el té rí te ni a mun ká já tól, hogy
kelô nap pal kel jen, olt son, ta nít son,
nö vel jen. Hogy ne törôdjön sem mi
más sal, csak a be oj tott vi rág gal. Hogy
a dol gá val törôdjön, ami ért ide küld te
ôt Is ten a föld re. Nem hagy ta ma gát
ki zök ken te ni, és ez a hos  szú élet tit ka.
Tudd, hogy van dol god, amit sen ki
más nem csi nál hat meg he lyet ted, és
vé gezd el. A töb bi nem raj tad mú lik.

Le gyen ré sze az Eljövendô Vi lág -
ban.

Új könyv Engländer Ti bor „ci o nis ta perérôl”

ték elég bal ol dal inak, bár igye kez tek
kap cso la tot tar ta ni az iz ra e li kö vet -
ség gel – ez vált az el le nük fel ho zott
fô vád pont ok egyi ké vé.

A le tar tóz ta tá sok, a per tör té ne te
mu tat ja azt a vál tást, ame lyet Sztá lin
ha lá la, Nagy Im re elsô mi nisz ter el -
nök sé ge je len tett, a ful lasz tó el nyo -
más las sú mérséklôdését. Nem volt
már szük ség nagy ci o nis ta kon cep ci -
ós per re, az „eset” tár gya lá sán és az
íté le tek vi szony la gos eny he sé gén is
lát szott ez, még ak kor is, ha pél dá ul
Engländer Ti bor vé gül csak nem két
évet töl tött bör tön ben a hú szas évei
elsô fe lé ben, és min dent ös  sze vé ve
egy év ti zed del hát rál tat ta késôbb ki -
bon ta ko zó, ko moly tu dó si kar ri er jét
az ügy. És ugyan ki ad vis sza év ti ze -
de ket emberéletekbôl?

Megint másfelôl Engländer, aki
ba los mozgalmár kor sza ká ban a
pszi cho ló gi át a leg vo na la sabb ér tel -
me zést kö vet ve bur zsoá ál tu do -
mány nak tar tot ta, a ma gyar tu do má -
nyos ság szem ha tá rát tá gí tó pszi cho -
ló gus ku ta tó vá vált azu tán a Ká dár-
kor szak ban, sa ját egy ko ri meg-
gyôzôdése el le né ben, és a bör tön a
rendszertôl, ön nön, se ma ti kus ba los
utópizmusától is el vet te a ked vét. De
a ci o niz mus hoz hû ma radt, a ma gyar
ci o nis ta moz ga lom nagy öreg je volt
a rend szer vál tás elôtt és után, a ma -
gyar zsi dó élet kulcs fi gu rá ja. A tár -
sa ság ból Fé nyes Ist ván Iz ra el ben fu -
tott be kar ri ert hu mo ris ta ként, mi u -
tán ki ván do rolt 1968-ban, Schmelzer
Kor nél pe dig, aki az egyet len val lá -
sos ci o nis ta, „job bos el haj ló” volt a
vád lot tak kö zött, mi u tán 56-ban rab-
biképzôsként dis  szi dált, a New

York-i kon zer va tív Jewish Theo-
logical Seminary könyv tá rát ve zet te
év ti ze de ken át, ko moly kö zép kor ku -
ta tó ként dol go zott, im már Mena-
chem Schmelzer né ven. Ô még ma is
él, 86 éves. Az ô pá lyá ját is jelentôs
mér ték ben be fo lyá sol ta a per, Ma -
gyar or szá gon nem tu dott vis  sza ke -
rül ni az egye tem re, és ép pen így lett
az, aki vé lett. Végsô so ron nem tud -
ta meg tör ni, csak kés lel tet ni ki bon ta -
ko zá su kat a „ci o nis ta per” és an nak
kö vet kez mé nyei. De per sze van nak
kö zöt tük, akik el tûn tek a sze münk
elôl.

A vé let le nek és a tör té ne lem ta lál -
ko zá sa a sze mé lyes éle tek ben, ez te -
szi megrendítôvé és meg vi lá gí tó vá
Novák At ti la mikrotörténeti pers pek -
tí vá jú, nagy sze rû köny vét, a kor társ
tör té net írás egyik szép és hasz nos
da rab ját. Rö vid, kön  nyen érthetô, jól
for gat ha tó szö veg, ke vés mun ká val
so kat ta nul ha tunk belôle. Azt is,
hogy az egyet len rö vid – 1945 és
1949 kö zöt ti – tör té ne ti epi zód tól el -
te kint ve iga zán nagy tö me ge ket el
ta lán so sem érô ma gyar ci o nis ta
szer ve ze tek tör té ne te még is csak a mi
köz vet len, sze mé lyes tör té ne tünk. A
min dig óva tos, meg fon tolt, né ha ta -
lán túl zot tan is kompromisszumkész
neo lóg in téz mény rend szer, amely -
hez az erôs meggyôzôdésû fi a ta lok
nem érez ték ma gu kat kö zel, még is
he lyi sé get biz to sí tott ne kik. A Beth -
len té ri zsi na gó ga komp le xum és az
ot ta ni kö zös ség le het büsz ke er re a
szép ha gyo mány ra, hogy va la mi cse -
kély kö zük még is csak volt ak ko ri ban
in téz mé nyi szin ten is hoz zánk.
Engländer éle té nek az új já szü le tés
idejétôl, a rend szer vál tás elôtti évek-
tôl új ra fon tos hely szí né vé vált a
Beth len té ri zsi na gó ga.

A kö tet nem csu pán a ma gyar ci o -
niz mus esz me- és ese mény tör té ne té -
nek fon tos al ko tá sa, ha nem egyút tal
fôhajtás is, a sze mé lyes há la és tisz -
te let ki fe je zé se. Novák At ti la
Engländer Ti bor utó da volt a Ma gyar
Ci o nis ta Szö vet ség el nö ki szé ké ben,
a köny ve em lék mû is, a szo li da ri tás
em lék mû ve.

Novák At ti la a Mazsihisz és in téz -
mé nyei, a Zsi dó Egye tem és a Ma -
gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél tár ál tal
lét re ho zott IMUT ku ta tó in té zet
mun ka tár sa, a ma gyar ci o niz mus tör -
té ne té nek ta lán leg ala po sabb ku ta tó -
ja. Szép ki ál lí tá sú köny vét nem csak
jó ér zés, de bölcs dön tés is kéz be
ven ni. Le ten ni már úgy sem fog ják
tud ni.

Tá jé koz ta tó 
az EGYÜTT prog ram ról

men tá lis tá mo ga tá so kat táv for má ban
szer vez tük át. A kon zor ci u mi part ne -
rünk kel egyez tet ve kér vé nyez tük,
hogy a Mazsök eze ket a mó do sí tá so -
kat en ge dé lyez ze.

Tö re ked tünk ar ra, hogy ahol le het -
sé ges, pó tol juk a kiesô tá mo ga tá so -
kat, és hogy jo go sult má so dik ge ne -
rá ci ós re giszt rált hit test vé re ink
mind egyi ke ré sze sül jön leg alább
egy fé le tá mo ga tás ban.

Az EGYÜTT prog ram tá mo ga -
tá sai há rom sza kasz ban va ló sul -
nak meg.

Elsô kör ben a szo ci á lis tá mo ga tá -
si igé nyek kö rül be lül fe lét dol goz tuk
fel. A ja vas la to kat a Jó vá ha gyó Tes -
tü let jó vá hagy ta, fo lya ma to san ér -
kez nek a meg ítélt tá mo ga tá sok.

Má so dik kör ben ke rült sor azok ra
a szo ci á lis tá mo ga tá si igé nyek re,
ame lye ket zá ros mun ka ka pa ci tá sunk
vagy a je lent ke zé si anyag hi á nyos sá -
gai mi att ad dig nem tud tunk ki ér té -
kel ni. Eb ben a sza kasz ban fel dol goz -
tuk az ös  szes egész ség ügyi tá mo ga -
tá si ké rel met is. A Jó vá ha gyó Tes tü -
let a má so dik ülé sén rend ben ta lál ta
ja vas la ta in kat, így a szo ci á lis és
egész ség ügyi tá mo ga tá si kérelmek-
rôl meg szü le tett az ér vé nyes dön tés,
melyrôl a jelentkezôket ha ma ro san
ér te sít jük.

A rezsihozzájárulás – ugyan úgy,
mint az elsô kör ben – hathavi tá mo -
ga tás egy ös  szeg ben, 120.000 fo rint.
Írás ban ar ra kér jük a má so dik kö rös
tá mo ga tot ta kat, hogy ad ják meg, ho -
vá utal hat juk a pénzt.

Az élel mi szer cso ma got kérôk a
MAZS Ala pít vány tól kap nak ér te sí -
tést a tá mo ga tás részleteirôl.

Le vél ben fel ves  szük a kap cso la tot
azok kal is, akik egész ség ügyi tá mo -
ga tás ban ré sze sül nek. Eb ben a tá mo -
ga tá si cso mag ban sok vál to zás tör -
tént a jár vány mi att.

Egész ség ügyi se géd esz kö zök je -
len leg nem kölcsönözhetôk.

Gyógy tor na, fizioterápia nem
végezhetô sze mé lyes fi zi kai kap cso -
lat nél kül. Ez a tá mo ga tás je len leg
saj nos nem va ló sít ha tó meg.

Aki egész ség ügyi krí zis tá mo ga tást
kap, a krí zis be kö vet kez te kor e-mail-
ben ke res sen meg min ket
(2gen@mazsihisz.hu), hogy a rész le -
te ket meg be szél hes sük.

Az egész ség na pok saj nos el ma rad -
nak.

Har ma dik kör ben a kérelmezô-
ket a MAZS Ala pít vány írás ban
meg kér de zi, hogy tud nak-e, kí ván -
nak-e táv ta nács adás ban részt ven ni.
Aki igen nel vá la szol, an nak az igé -
nyét eb ben a sza kasz ban hagy ja jó vá
a Jó vá ha gyó Tes tü let, szak em be re -
ink ezt követôen te le fo non egyez te -
tik ve lük a rész le te ket.

Eb ben a fá zis ban új ra át te kint jük a
kérelmezôk anya gát, és a leg in kább
rá szo ru lók is mé telt szo ci á lis tá mo -
ga tás ban ré sze sül nek.

Szin tén eb ben a kör ben van
lehetôség ar ra, hogy a hi ány pót lást
kés ve beküldôk ké rel me it el bí rál ják.

Vé gül kö szön jük ön kén te se ink -
nek, a vi dé ki ré gió köz pon tok nak, a
Mazsihisz te le fon szol gá la tos ön kén -
te se i nek és va la men  nyi kol lé gá nak,
hogy mind vé gig meg tar tot ták lel ke -
se dé sü ket, a má so dik ge ne rá ció
meg se gí té se irán ti el kö te le zett sé gü -
ket.

Kér jük, to vább ra is vi gyáz za nak
ma guk ra, a ví rus még köz tünk van,
ne ad junk ne ki esélyt!

Üd vöz let tel: 
az EGYÜTT prog ram 

csa pa ta
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Kon rád György test vé re is
az ál do za tok kö zött

Kon rád Éva, aki túl él te a holokausztot és a kom mu nis ta dik ta tú rát, 90
éves ko rá ban halt meg egy bronxi idôsotthonban, koronavírus-fertôzés
kö vet kez té ben.

Kon rád Éva Be ret  tyó új fa lu ban, egy zsi dó csa lád gyer me ke ként szü le tett
1930-ban. Mind ös  sze ti zen négy éves volt, ami kor a né me tek meg száll ták az
or szá got, ne ki vi szont az ak kor tíz éves öc  csé vel és két uno ka test vé ré vel
együtt si ke rült Bu da pest re me ne kül nie. A Kon rád gye re kek szü le it Auszt ri á -
ba de por tál ták – csak a há bo rú után ta lál koz hat tak új ra –, ro ko na i kat és osz -
tály tár sa i kat el vesz tet ték.

Kon rád György – aki ta valy szep tem ber ben, 87 éve sen hunyt el, em lé ke pe -
dig el len zé ki ként, szo ci o ló gus ként, Kos suth- és Herder-díjas író ként, es  szé is -
ta ként ma radt fent – az 50-es évek kom mu nis ta el nyo má sa és az 56-os for ra -
da lom után is Ma gyar or szá gon ma radt, Kon rád Éva azon ban „de mok rá ci á ban
akart él ni, fé lel mek nél kül”, ezért dön tött a mig rá ció mel lett – mond ta el
Lakner Ju dit, Kon rád György öz ve gye a New York Timesnak.

A 60-as évek ele jén, Pennsyl va ni á ban dip lo má zott bo ta ni ká ból – uno ka -
test vé re el mon dá sa sze rint ra jon gott az al gá kért –, majd hoz zá ment Charles
Hawkinshoz, aki vel há zas sá ga csu pán né hány évig tar tott.

„Na gyon büsz ke New York-i volt. Nem tar to zott se ho va más ho va, csak
New York ba. Imád ta a sza bad sá got” – em lé ke zett vis  sza Lakner Ju dit.

atv.hu/444

Átminôsítik elsô vi lág há bo rús
em lék mû vé az Is ten he gyi úton ál ló
tu rul szob rot, amin ko ráb ban há -
bo rús bû nö sök ne ve is sze re pelt.

Elsô vi lág há bo rús em lék mû vé
nyil vá ní ta ná a Hegy vi dék ön kor -
mány za ta az Is ten he gyi és a Bö ször -
mé nyi út sar kán lévô tu rul szob rot,
amit a má so dik vi lág há bo rú pol gá ri
és ka to nai ál do za ta i nak em lé ké re ál -
lí tot tak 2005 ok tó be ré ben – ír ja a
Ma gyar Nem zet. Az ön kor mány zat
egy új má so dik vi lág há bo rús em lék -
mû vet ké szít tet ne a Vá ros ma jor ba. A
Pokorni Zol tán ve zet te hegy vi dé ki
ön kor mány zat sze rint a tu rul mint
szim bó lum „nem volt a leg sze ren csé -
sebb vá lasz tás” a má so dik vi lág há bo -
rú ka to nai és pol gá ri ál do za ta i nak
em lé ké re. A lap in for má ci ói sze rint
az al ko tás a jövôben az elsô vi lág -
há bo rú hôseire em lé kez tet ne. A tu -
rul szo bor át ala kí tá sá val pár hu za mo -
san pá lyá za tot ír ná nak ki egy új má -
so dik vi lág há bo rús em lék hely ter ve i -
re. Az ön kor mány zat olyan szob rot
sze ret ne, amely val lás tól, nem-
zetiségtôl, tár sa dal mi ho va tar to zás tól

1936. jú ni us 13-án a ham bur gi
Blohm und Voss ha jó gyár ban
nagy sza bá sú ce re mó ni át tar tot tak
a leg újabb ten ger já ró, a 90 mé ter
hos  szú, bark osz tá lyú vi tor lás
Horst Wessel víz re bo csá tá sa al kal -
má ból. A ha jó a ná ci párt pro pa -
gan da egyik elsô szá mú már tír já ról
kap ta ne vét, az ese ményt pe dig az
ál lam párt he lyet tes Führere, Ru -
dolf Hess be szé de ko ro náz ta meg,
mely nek so rán vé gig mel let te állt
ma ga a ve zér, Adolf Hit ler is. A ha -
jót a név adó SA-vezér édes any ja
ke resz tel te meg a ha gyo má nyos
üveg pezsgôvel, az ös  sze gyûlt gyá ri
mun ká sok és bá mész ko dók tö me ge
pe dig lel ke sen a ma gas ba emel te a
kar ját, a ná cik be vett üd vöz lé sét
be mu tat va – egy em ber ki vé te lé vel.

Til tott frigy
A 26 éves August Landmesser a tö -

meg ben állt ugyan, ám míg a kö rü löt -
te lévôk fel len dí tet ték kar ju kat, ô
igen csak feltûnô mó don kar ba tett
kéz zel állt to vább.

Landmesser ko ráb ban az ed dig re
ál lam párt tá duz zadt NSDAP tag ja is
volt: 1931-ben, még Hit ler ha ta lom ra
ke rü lé se elôtt lé pett be ab ban a re -
mény ben, hogy így kön  nyeb ben ta lál
mun kát. Ami kor azon ban 1935-ben
el je gyez te a zsi dó szár ma zá sú Ir ma
Ecklert, a ná cik ki zár ták so ra ik ból.

Bár a pár in téz ke dett a pol gá ri
esküvôrôl, az alig egy hó nap pal késôbb
meg ho zott nürn ber gi tör vé nyek ezt el -
le he tet le ní tet ték: „tisz ta vé rû” né met
nem köt he tett há zas sá got olyan sze -
mél  lyel, aki nek zsi dó felmenôi vol tak.
Elsô lá nyuk, Ing rid így há zas sá gon kí -
vül szü le tett meg 1935. ok tó ber 29-én.

Ré gi ta pasz ta lat, hogy a nagy tör té -
nel mi ese mé nyek ár nyé ká ban ki sebb,
de ko ránt sem ér dek te len ese mé nyek
rejtôznek. Így esett ez a tri a no ni
békeszerzôdés alá írá sá val – amelyrôl
hi á ba ír ta az MTI je len volt tu dó sí tó -
ja: „A szer tar tás szín he lyé ül az a
csar nok szol gált, amely a Nagy-Tri a -
non pa lo tát ös  sze kö ti a Kis-Tri a non
pa lo tá val”, az óta is min den ki a Nagy-
Tri a non pa lo tá nak mond ja. Akadt
azon ban to váb bi rej tély, leg alább is a
Tolnamegyei Ujság 1920. jú ni us 12-i
szá ma sze rint, amely A bony há di
rend za va rás ok cím mel je len tet te meg
hí rét.

„Il le té kes helyrôl a következô ér te -
sí tést vet tük: Az utób bi na pok ban
Bony há don elôfordult ese mé nyek kel
kap cso lat ban tel je sen té ves be ál lí tá sú
hí rek kel tek szárny ra. A vizs gá lat a
következôket de rí tet te ki: a bé ke alá -
írá sá nak szo mo rú té nyét egyes
felelôtlen dest ruk tív ele mek – fôkép-
pen zsi dók – al kal mas esz köz nek ta -
lál ták a had se reg fe gyel mé nek meg -
bom lasz tá sá ra irá nyu ló mun ká ra. A
fal vak ban a nép kö zött, sôt a le gény -
ség kö ré ben is szer te hí resz tel ték,
hogy a bé ke alá írá sá nak pil la na tá val
az ál ta lá nos véd kö te le zett ség azon nal
meg szû nik, a ka to nák pe dig ha za me -
het nek. Amidôn a tisz ti kar az ak na -
mun ká ról ér te sült, fel vi lá go sí tot ta a
le gény sé get az al jas és ha za áru ló
mûködésrôl, mint amely rend kí vül
sok ha son ló sá got mu tat a Kár olyi Mi -
hály és tár sai ál tal a had se reg szét -
bom lasz tá sá ra al kal ma zott ak na mun -
ká hoz. A fél re ve ze tett le gény ség ha -
za fi as fel há bo ro dá sá ban er re fel buj tói
el len for dult és fo lyó hó 4-én és 5-én
éj jel Bony hád zsi dó la kos sá gá nak
egy ré szét in zul tál ta. Ezen köz ben elô-
fordult az a saj ná la tos ese mény is,
hogy két-há rom, még bol se vis ta
eszméktôl át ita tott al tiszt, aki ket pa -
rancs no ka ik nak még ki is mer ni al kal -
muk nem volt, az ál ta luk ve ze tett
járôrt fel buj tot ták és azok kal fosz to -
gat tak. Ezen meg té ve lye dett ka to ná -
kat felsôbbségük azon nal le tar tóz tat ta
és fe let tük a ka to nai bí ró ság fog a ki -
vé te les tör vé nyek alap ján a leg szi go -
rúb ban ítél kez ni. 

Egy ben a leg szé le sebb kö rû nyo -
mo zat in dult meg az egész in ci dens

For rás: vintage-everyday.com

A tu rul ma rad, a vi lág há bo rú
vál to zik Pokorni ke rü le té ben

füg get len len ne. A ke rü let az új al ko -
tás hely szí né ül a Csa ba és a Ma ros
ut ca keresztezôdését, a Vá ros ma jo ri
temp lom mel lett ta lál ha tó te rü le tet
tart ja a leg al kal ma sabb nak. Az in gat -
lan egy há zi tu laj don ban van.

A hely szín kö zel van azok hoz az
in téz mé nyek hez, ahol a nyi la sok –
köz tük a je len le gi pol gár mes ter

nagy ap ja, Pokorni Jó zsef – 75 év vel
ezelôtt gyil kos sá go kat kö vet tek el. A
Ma ros ut ca 16. szám alatt, az egy ko -
ri zsi dó kór ház ban, a Vá ros ma jor ut -
ca 64-66. alat ti Bí ró Dá ni el Kór ház -
ban és az Al ma ut ca 2. szám alatt
mûködô zsi dó sze re tet ott hon ban
több száz em bert gyil kol tak meg
1945. ja nu ár 12 és ja nu ár 14-én. „A
nagy apám 1944 de cem be ré ben el -
hagy ta a csa lád ját, a nyi la sok hoz
csa pó dott, és eb ben a há rom vá ros -
ma jo ri tö meg gyil kos ság ban meg ha -
tá ro zó, ak tív sze re pet vitt” – mond ta
a ja nu á ri meg em lé ke zé sen be szé dé -
ben Pokorni Zol tán. Az új szo bor a
fent em lí tett in téz mé nyek ben meg -
gyil kolt ál do za tok nak is em lé ket kí -
ván ál lí ta ni. Ez zel pár hu za mo san
Pokorni Zol tán pol gár mes ter fel kér te
Cseh Gergô Ben de gúzt, az Ál lam -
biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le -
vél tá rá nak fôigazgatóját, Ko vács
Ta más tör té nészt, a Holokauszt Em -
lék köz pont igaz ga tó ját, va la mint
Ungváry Krisz ti án tör té nészt, hogy
vizs gál ják meg, kik azok, akik nép el -
le nes bûn cse lek mé nye ket kö vet tek
el, és így mél tat la nok ar ra, hogy a
ne vük sze re pel jen akár a je len le gi,
akár a jövôbeni em lék mû vön. A
vizs gá lat négy há bo rús bû nök kel vá -
dol ha tó sze mélyt ta lált, köz tük
Pokorni Jó zse fet, aki nek a ne vét már
el is tá vo lí tot ták a tu rul szo bor ról.

nepszava.hu

Mi van a kar len dí tést el uta sí tó fér fi hí res fo tó ja mö gött?
1937-ben Landmesser és Eckler

Dá ni á ba kí sé relt meg át szök ni, azon -
ban a ha tó sá gok el fog ták ôket. Eckler
ek kor is mét ter hes volt, ezért
Landmessert 1937 jú li u sá ban meg vá -
dol ták és bû nös nek ta lál ták „faj gya lá -
zás” bû né ben.

Landmesser az zal ér velt, sem ô,
sem Eckler nem volt tisz tá ban a nô
tel jes szár ma zá sá val, így vé gül 1938.
má jus 27-én fel men tet ték, az zal a fi -
gyel mez te tés sel, hogy a bûn is mét lés
több éves bör tön bün te tést von hat ma -
ga után.

A pár to vább ra sem tit kol ta kap cso -
la tát nyil vá no san, így Landmessert jú -
li us 15-én is mét le tar tóz tat ták, majd
két és fél év kény szer mun ká ra ítél ték
a börgermoori kon cent rá ci ós tá bor -
ban.

A sze re lem meg bün te té se
Ecklert eköz ben le tar tóz tat ta a Ges -

ta po, és a po li ti kai fog lyok gyûj té sé re
hasz nált fuhlsbütteli bör tön be in ter -
nál ták. Itt adott éle tet má so dik lá nyá -
nak, Irenének.

In nen az oranienburgi kon cent rá ci -
ós tá bor ba szál lí tot ták to vább, majd a
lichtenburgi – nôknek fenn tar tott –
kon cent rá ci ós tá bor ba, majd a ravens-
brücki, szin tén nôi lá ger be.

Ir ma Ecklertôl 1942-ig ér ke zett
hoz zá tar to zó i hoz né hány le vél, ezt
követôen azon ban már nem. A nyo -
mok sze rint Ravensbrückbôl a bern-
burgi eu ta ná zia köz pont ba szál lít hat -
ták, ahol az ös  sze sen 15-20 ezer ál do -
za tot követelô, 14f13 je lû ak ció ke re -
té ben, 1942 feb ru ár já ban meg gyil kol -
ták. 1949-es, hi va ta los ha lot tá nyil vá -
ní tá sa kor a dá tum 1942. áp ri lis 28-
aként ke rült be jegy zés re.

Landmessert köz ben ki en ged ték a

Száz éve történt

Tri a non és a bony há di zsi dók
oko zói, a dest ruk tív hí rek terjesztôi
el len, amely már is ered mé nye ket mu -
tat fel, úgy hogy remélhetôleg a
fôbûnösök ha ma ro san hu rok ra ke rül -
nek. Egyes kö rök nek a fent le írt ese -
mé nyek hez fû zött és a nem ze ti had se -
reg re pu tá ci ó ja el len irá nyu ló, ha mi -
san be ál lí tott kom men tár jai rész ben a
tény ál lás nem is me ré sén ala pu ló fe -
cse gé sek, rész ben pe dig rossz in du la -
tú be ál lí tá sok.”

A 21. szá zad hí rek ben és hírközlô
esz kö zök ben bôvelkedô ol va só ja szá -
má ra már nem tû nik fel, de né hány
pon ton ugyan csak sán tít ez a kó sza
hí recs ke. Pél dá ul ha a köz re a dó po li -
ti kai he ti lap, a Tolnamegyei Ujság
egyet len szót sem (!) írt ak ko ri ban a
békekötésrôl – elôször majd há rom
hó nap múl va em lí ti „az úgy ne ve zett
tri a no ni békeszerzôdés” meg je lö lés -
sel –, ak kor va jon hon nét ér te sül het -
tek errôl a bony há di zsi dók? Nem
volt még rá dió, ne kik nem le he tett te -
le fon juk és táv író juk sem, a
(béke)galamb pe dig már ak ko ri ban
sem re pült ilyen gyor san. Le he tett-e
is me re tük a szerzôdés rész le tes tar tal -
má ról? Alig ha. S ha lett vol na is bár -
mi tu do má suk a részletekrôl, mi ért
ép pen a ka to nák kal kap cso la tos ki té -
te lek ér de kel ték ôket? Vé gül „a dest -
ruk tív hí rek terjesztôi” mi ért ép pen a
hon vé dek kel osz tot ták vol na meg hí -
re i ket? Va ló ban ez zel meg akar ták
bon ta ni a had se reg egy sé gét? Mi re jó
az ne kik? Meg an  nyi meg vá la szol ha -
tat lan kér dés.

Van azon ban a fel ve té sek nek má -
sik ol da la is. Az, hogy az „egyes
felelôtlen dest ruk tív ele mek – fôkép-
pen zsi dók” nem lát szik lo gi kus nak,
kü lö nö sen mert „a le gény ség kö ré ben
is szer te hí resz tel ték” ép pen a zsi dók,
akik a nem ze ti had se reg ön ké nyét
Tol ná ban és má sutt több ször ta pasz -
tal hat ták. Nem in kább ar ra volt ez al -
kal mas, hogy a „ha za fi as fel há bo ro -
dá sá ban fel buj tói el len for du ló” ka to -
na ság nak ürü gye le gyen „Bony hád
zsi dó la kos sá gá nak egy ré szét in zul -
tál ni”, vagy még in kább más ré szét
fosz to gat ni? Ez ter mé sze te sen már
nem dicsôség ek ko ri ban, ezért „két-
há rom, még bol se vis ta eszméktôl át -
ita tott al tiszt, aki ket pa rancs no ka ik -
nak még ki is mer ni al kal muk nem
volt” vi sel he ti a felelôsséget. De mi -
lyen pa rancs no kok azok, akik 5-10
hó nap alatt en  nyi re sem is me rik meg
sa ját be osz tot ta i kat?

Ha a hír ben még két-há rom al tiszt
és sta tá ri á lis ítél ke zés sze re pelt, ezt
né mi képp mó do sít ja az egy hét múl -
va, jú ni us 19-én fel röp pen tett hír. „A
bony há di eset. Meg ír tuk, hogy Bony -
há don meg gon do lat lan ele mek,
fôképpen zsi dók a bé ke kö tés nap ján
bom lást akar tak elôidézni az ot ta ni
ka to na ság so ra i ban. Az emi att fel há -
bo ro dott ka to na ság er re a zsi dó kat
meg tá mad ta. Most tár gyal ta ezek nek
a ka to nák nak az ügyét a ka pos vá ri
had bí ró ság és a ta nú ki hall ga tás ok
után, az »Uj Somogy« cí mû lap sze -
rint, úgy ha tá ro zott, hogy ki ve szi a
bûn cse lek ményt a rög tön bí rás ko dás
keretébôl és a ren des bí ró ság elé utal -
ja. A fôvádlott eb ben az ügy ben
Sáfrán György ma gát ti ze des nek val -
ló volt orosz ha di fo goly.” Lám, lám,
itt már szó sincs több ôrjáratról meg
an nak altisztjeirôl, csak is egyrôl, a
fosz to ga tás is ki ko pott az in for má ci -
ók ból. A sta tá ri á lis el já rás ból pe dig
ren des bí ró ság lesz... Az pe dig ter mé -
sze tes, hogy a „bol se vis ta eszméktôl
át ita tott” szi no ni má ja itt már „ma gát
ti ze des nek” is csu pán „val ló” „volt
orosz ha di fo goly”.

Ta lán nem meglepô ezek után,
hogy a Tolnamegyei Ujságban az ezt
követô há rom év ben szó sem esett a
bony há di fosz to ga tá sok kár val lott ja i -
nak kiengesztelésérôl, de a ti ze des
elítélésérôl sem. Az ese mé nye ket pe -
dig nyil ván hoz zá csap ták a „jo gos
ha za fi as fel há bo ro dás” amúgy is vas -
tag kon tó já hoz. 

Az pe dig, hogy hon nét ér te sül het -
tek a bony há di zsi dók a béke-
szerzôdés alá írá sá ról né hány órán be -
lül, alig ha nem örök re a had ve ze tés
tit ka ma rad...

Dr. Töttôs Gá bor

börtönbôl 1941. ja nu ár 19-én. A Püst
fu va ro zó cég nél ta lált mun kát mû-
szakvezetôként, an nak a warnemün-
dei Heinkel-repülôgépgyárnál lévô
ki ren delt sé gé nél.

1944 feb ru ár já ban a Wehrmacht
999. kön  nyû Af ri ka-had osz tá lyá hoz
so roz ták be, amely hang za tos ne ve el -
le né re büntetôegységként mû kö dött
po li ti ka i lag meg bíz ha tat lan egyé nek
szá má ra, és ek kor már a Bal ká non
har colt, fôként par ti zá nok el le ni mû -
ve le tek ben.

Landmesser a do ku men tu mok sze -
rint 1944. ok tó ber 17-én esett el Hor -
vát or szág ban, fe le sé gé hez ha son ló an
ôt is 1949-ben nyil vá ní tot ták hi va ta -
lo san ha lot tá.

A pár le tar tóz ta tá sa után gyer me ke -
ik elôször egy ham bur gi ár va ház ban
él tek, ahon nan Ing rid vé gül anyai
nagy any já hoz, míg Irene nevelô-
szülôkhöz ke rült. A nagy ma ma 1953-

as ha lá lát követôen Ing ri det ugyan -
csak nevelôszülôkhöz he lyez ték.

August Landmesser és Ir ma Eckler
há zas sá gát 1951 nya rán visszamenô-
leg ér vé nyes nek is mer te el a ham bur -
gi sze ná tus, és az ôsszel Ing rid fel is
vet te a Landmesser ne vet. Irene a
késôbbiekben is az Eckler ne vet hasz -
nál ta.

A hí res fény kép elôször 1991. már -
ci us 22-én je lent meg a Die Ze it cí mû
lap ban, en nek nyo mán Irene volt az,
aki édes ap ja ként azo no sí tot ta az ak -
kor is me ret len nek te kin tett fér fit, és
je lent ke zett tör té ne té vel a nyil vá nos -
ság elôtt.

Ér de kes ség, hogy a Horst Wessel
vi tor lás há bo rús jó vá té tel ként vé gül
az Egye sült Ál la mok ba ke rült, ahol a
mai na pig a par ti ôrség kiképzôhajó-
jaként, il let ve rep re zen tá ci ós cé lok ra
szol gál.

Múlt-kor
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Je ru zsá lem ben sen ki sem ma rad hat éhen. Fi a ta lok kez de mé nye zé sé re
hûtôket he lyez tek el a vá ros ban, ame lyek be he lyi kereskedôk éte le ket
tesz nek a nap vé gén, a rá szo ru lók pe dig el ve he tik azo kat.

Dá vid ki rály vö rös paj zsa, avagy a vö rös hat ágú csil lag sok év ti ze de fo -
ga lom szer te a vi lá gon. An nak az 1930-ban ala pí tott iz ra e li mentôszol-
gálatnak a szim bó lu ma, amely most ün nep li fenn ál lá sá nak 90. év for du -
ló ját.

A Magen David Adom ne vû szer ve ze tet Tel-Avivban ala pí tot ta Karen
Tenenbaum, és pár év vel késôbb, mi u tán lét re jött a hai fai és a je ru zsá le mi
egy ség is, a szol gál ta tás or szá gos sá vált nem csak zsi dók, ha nem min den ki
más, így ara bok, ke resz té nyek, drú zok szá má ra is. A Kneszet 1950-ben nyil -
vá ní tot ta Iz ra el hi va ta los mentôszolgálatává, a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt pe -
dig 2006-ban fo gad ta tag szer ve ze té vé.

Je len leg mint egy 2 ezer dol go zó ja és 15 ezer ön kén te se van, or szág szer te
119 mentôállomással és mint egy 1000 am bu lan ci á val ren del ke zik. Hí vó szá -
mát az or szág ban min den ki is me ri: ez a hí res 101-es.

Gra tu lá lunk a je les év for du ló hoz!

A holt-ten ge ri te ker csek DNS-
vizs gá la ta fényt de rí tett a per ga -
me nek ere de té re, ar ra, hogy mi -
lyen ál lat bôrébôl ké szí tet ték ôket,
és ez zel vá laszt kí nál szá mos ko -
ráb bi kér dés re, ír ja az MTI.

A ge ne ti kai és szá mí tó gé pes
elemzésekbôl ki de rült, hogy az
1948-ban, Kumránban meg ta lált
2000 éves per ga men- és pa pi rusz te -
ker csek egy ré sze nem hely ben ké -
szült, ha nem oda vit ték ôket. A szö -
ve ge ket fôként ál la tok bôrébôl ké szí -
tett per ga men re ír ták, és ezen ál la tok
ge ne ti kai ál lo má nyá nak vizs gá la ta
rá mu ta tott több, val lá si szö ve ge ket
tar tal ma zó te kercs ere de té re.

A tu do má nyos át tö rést ho zó ku ta -
tást egy vé let len kap cso lat hoz ta,
ami kor Oded Rechavi ge ne ti kus
pro fes  szor és Noam Mizrachi bib -
lia tu dós pro fesszor együtt va cso rá -
zott a tel-avi vi egye tem új ok ta tó i nak
ren de zett es tén. „Ki ta lál tuk, hogy a
kumráni szö ve ge ket tar tal ma zó bôr

Mit ke res egy sül a Kneszet
mos dó já ban?

A Kneszet nyil vá nos mos dó já ban a par la men ti ôrség tag jai fe dez ték fel
a meg ter mett rág csá lót. A sül több szö ri fel szó lí tás ra sem volt haj lan dó el -
hagy ni a he lyi sé get.

Az iz ra e li par la ment ôrsége az zal ke res te meg a je ru zsá le mi Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal mun ka tár sa it, hogy egy sül vet te bir to ká ba a Kneszet nyil vá nos

mos dó já nak egyik WC-fül ké jét. Mi vel a meg ret tent ál lat nem akar ta el hagy -
ni a he lyi sé get, ezért a szak em be rek azt ja va sol ták, hogy hagy ják nyit va a
mos dó be já ra tát éj sza ká ra, és a sül ma gá tól tá voz ni fog.

A meg ter mett rág csá ló va ló szí nû leg csak vi zet és nap pa li me ne dé ket ke re -
sett ma gá nak a mos dó ban, mond ta el a Ynetnek Haim Bar, a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal ön kén te se, aki a hely szí nen mér te fel a hely ze tet. Bar ja vas la ta
amúgy be jött, a sül más nap reg gel re már nem volt ott.

A par la ment mos dó já ba be ha to ló in di ai vagy fe hér far kú sül az egyet len
olyan sül faj, amely Iz ra el ben is ho nos. Ez a leg na gyobb tes tû rág csá ló egész
Ázsi á ban, tüs ké i nek hos  sza a 30 cen ti mé tert is el ér he ti.

Ki bic

To vább ku tat ják
a holt-ten ge ri te ker csek tit ka it

ge ne ti kai in for má ci ói meg vi lá gít hat -
ják a kap cso la tot az egyes tö re dé kek
kö zött” – nyi lat koz ta Rechavi a The
Jerusalem Post cí mû an gol nyel vû
lap nak.

A ku ta tás hoz ös  sze fo gott az Iz ra e -
li Ré gé sze ti Ha tó ság (IAA), a svéd
Uppsalai Egye tem és a New-York-i
Weill Cornell Egye tem or vo si fa kul -
tá sa is. Meg ál la pí tá sa i kat a Cell cí -
mû tu do má nyos szak lap ban tet ték
köz zé.

A bib lia tu dó sok, a genetikusok és
a szá mí tás tech ni kai ku ta tók együtt -
mû kö dé sé hez elôször min tát kel lett
ven ni a holt-ten ge ri tekercsekbôl.
Sem mi kép pen sem akar tak kárt
okoz ni az ôsi per ga me nek ben, ezért
vagy a hát ol da lu kon meg ka par ták a
ki vá lasz tott tö re dé ke ket, vagy egé -
szen cse kély, szö veg nél kü li mor zsa -
lé ko kat gyûj töt tek a te ker csek mel-
lôl. Az év ez re dek alatt ren ge teg
szennyezôdés, ál la ti ürü lék, kéz nyo -
mok ra kód hat tak a tör té nel mi em lé -
kek re, eze ket szá mí tó gé pes al go rit -
mu sok kal szûr ték ki az eredmények-
bôl.

A ku ta tás elsô ré szé ben ed dig né -
hány kü lö nö sen fon tos, vi ta tott ere -
de tû te ker cset vizs gál tak meg. Pél dá -
ul Je re mi ás köny vé nek több vál to za -
ta is fel buk kant, s ki de rült, hogy a
szö ve gek kö zül kettôt a Jú de ai-si va -
tag ban is ho nos juh bôrébôl ké szí tet -
tek, kettôt vi szont tehénbôrbôl, ami
ar ra utal, hogy eze ket a te ker cse ket
más hon nan hoz hat ták.

A Je re mi ás-szö ve gek kis sé el tér -
nek egy más tól, s a tu dó sok sze rint
mind ez ar ra utal, hogy két ezer év vel
ezelôtt, a je ru zsá le mi Szen tély el -
pusz tí tá sa elôtt és köz vet le nül utá na,
a Bib lia szö ve ge még nem volt olyan
egy sé ges, mint a kö zép kor tól. Ak kor
még sok kal pluralistább val lás fel fo -
gás le he tett, a szent köny vek külön-
bözô vál to za tai egy más mel lett él -
het tek, nem pró bál tak belôlük még
egy sé ges, egye dü li vál to za tot ka no -
ni zál ni.

A ku ta tás meg dön tött egy ré gi el -
mé le tet is a szom ba ti ál do za tok da la -
i nak töredékeirôl. Ez egy ti zen há rom
énekbôl ál ló so ro zat az év elsô ti zen -
há rom szom bat já ra, amely nek da rab -
jai a holt-ten ge ri te ker csek kö zött is
elôkerültek. Az éne ke ket 10 tö re dé -
kes pél dány ban ta lál ták meg: ki len -
cet Kumránban, és egyet Maszadán,
Kumrántól mint egy 55 km-re dél re,
a Nagy He ró des épí tet te erôdítmény-
ben. Ed dig úgy vél ték, hogy a ró ma -
i ak elôl Maszadára menekülô kumrá-
niak vit ték ma guk kal ezt a per ga -
ment, de a ge ne ti kai vizs gá lat sze rint
nem olyan juh bôrébôl ké szült, mint
a kumrániak, te hát más hon nan ju tot -
tak Maszadára.

A DNS-vizs gá lat más ese tek ben
vi szont tu do má nyo san megerôsített
ré geb bi te ó ri á kat. A ku ta tók a szö ve -
gek ta nul má nyo zá sa so rán fi lo ló gi ai
mód sze rek kel ko ráb ban el kü lö ní tet -
tek egy cso por tot, amely a „kumráni
írás tu dók gya kor la ta” sze rint ké -
szült. Ezek a szö ve gek va ló ban
olyan bôrökre íród tak, ame lyek egy -
kor ge ne ti kai ro kon ság ban ál ló ju -
hok ból ké szül tek.

A tu dó sok azt re mé lik, hogy a to -
váb bi per ga me nek elem zé se se gí ti
majd a tö re dé kek jobb ös  sze il lesz té -
sét, hi szen különbözô vál to za tok ban
egé szen más ér tel met nyer het nek bi -
zo nyos szö ve gek. Ab ban is bíz nak,
hogy a szö ve gek jobb meg is me ré sé -
vel töb bet tud nak majd a szét szó ra tás
elôtti zsi dó vi lág ról, és több in for má -
ci ó juk lesz az ak kor élt ju hok ról is,
ös  sze ha son lít hat ják ôket a je len leg
Iz ra el ben élô faj ták kal.

Kumránban az 1900-as évek kö ze -
pén az év szá zad egyik leg na gyobb
ré gé sze ti fel fe de zé se tör tént, ami kor
25 ezer, per ga men re és pa pi rusz ra írt
szö veg tö re dé ket ta lál tak, ame lye ket
az óta ku ta tók nem ze dé kei vizs gál -
nak. A leg na gyobb rej tély to vább ra
is meg vá la szo lat lan: nem tud ni,
hogy kik ír ták és gyûj töt ték egy be,
majd rej tet ték el két ezer év vel
ezelôtt eze ket az ira to kat.

Az Emi rá tu sok zsi dó sá ga 
Twitteren ma gasz tal ja

a kor mányt
Új és új je lek ad ják bi zo nyí té kát Iz ra el és

a szun ni ta arab vi lág kö ze le dé sé nek. Leg -
utóbb az Egye sült Arab Emi rá tu sok zsi dó
kö zös sé ge ma gasz tal ta az or szág vezetôit,
há lá ból – rész ben – ép pen ezért a kö ze le dé -
sért.

Hé ber nyel ven, an gol és arab fel irat tal imád -
koz nak or szá guk, az Egye sült Arab Emi rá tus
vezetôiért Dubaj zsi dó kö zös sé gé nek tag jai, ez
az imá juk ke rült fel a Twitterre egy kli pen és
jár 85 ezer meg te kin tés nél, ami nem ke vés,
kü lö nö sen ak kor nem, ha te kin tet be ves  szük,
hogy a kö zös ség, az Emír sé gek zsi dó né pes sé -
ge kö rül be lül 1000 fô.

Az Egye sült Arab Emi rá tu sok lon do ni
nagy kö ve te lel ke sen osz tot ta meg a kli pet sa -
ját Twitter-csatornáján, követôinek azt ír ta,
min den kép pen tart sák szem mel az or szág zsi dó kö zös sé gé nek Twitterét.

Az Egye sült Arab Emír sé gek ben már van kó ser étel szol gál ta tás is ta valy -
tól, és az ál lam be je len tet te, hogy val lás kö zi ima há zat épít tet, amely ben lesz
me cset, ke resz tény temp lom és zsi na gó ga is.

In di ai sül a Kneszet mos dó já ban

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Ki lenc ven éves

a Magen David Adom
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A holokauszttal kap cso lat ban visszatérô, ál -
ta lá ban félreértésektôl öve zett té ma a kár pót -
lás és jó vá té tel kér dé se. So kan hány tor gat ják
fel, hogy a holokauszttúlélôk „a mai na pig
kap ják a fáj da lom díj nak ne ve zett nem ke vés
apa názst”, an nak el le né re, hogy „már min dent
vis  sza fi zet tünk ne kik”. Igen ne héz el te kin te ni
at tól, hogy szá zez rek él tek éve kig jog fosz tot -
tan, a ki re kesz tett ség, meg bé lyeg zett ség ál tal
meg aláz va, majd mint egy fél mil lió ma gyar ál -
lam pol gár lel te ha lá lát mun ka szol gá lat ban, a
ná ci tá bor rend szer ben, il let ve a ma gyar kol la -
bo rán sok ke ze ál tal; amit er köl csi ér te lem ben
ter mé sze te sen so sem le het jó vá ten ni. E cikk -
ben azon ban a kár pót lás nak az anya gi-gaz da -
sá gi ol da lá ra kon cent rá lok: mit és men  nyit
kap tak vis  sza a hazatérô túlélôk az el kob zott
ma te ri á lis ja va ik ból?

A töb bi szo ci a lis ta ál lam hoz ha son ló an, a rend -
szer vál tás elôtt a túlélôk Ma gyar or szá gon sem
kap tak kár pót lást. Épp ezért a cikk a há bo rú utá -
ni idôszakra kon cent rál, azon be lül is ki emel ten
az Or szá gos Zsi dó Hely re ál lí tá si Alap mû kö dé sé -
re, amely az örö kös nél kül ma radt ja vak ból volt
hi vat va meg ol da ni a túlélôk szo ci á lis és eg zisz -
ten ci á lis gond ja it.

Kár pót lás a má so dik vi lág há bo rú 
utá ni évek ben

A má so dik vi lág há bo rú után Ma gyar or szá gon a
mint egy 150-200.000 holokauszttúlélô több sé ge
ott hon, tu laj don, szo ci á lis há ló, csa lád nél kül ma -
radt, éle tü ket jó sze ré vel a semmibôl kel lett új ra-
 é pí te ni ük. Mi lyen se gít sé get kap tak eh hez az ál -
lam tól? 1945-ben mi nisz ter el nö ki ren de let ál lí tot -
ta fel az El ha gyott Ja vak Kor mány biz tos sá gát,
amely nek fel ada ta az „el ha gyott ja vak” fel ku ta tá -
sa és ke ze lé se volt. Ez zel az eu fe misz ti kus ki fe je -
zés sel a de por tál tak, me ne kül tek, a felelôsségre
vo nás elôl nyu gat ra szö kött nyi la sok hát ra ma radt
va gyo nát il let te a ko ra be li köz igaz ga tás. A kor -
mány biz tos ság nak emel lett a 727/1945. ME. sz.
ren de let sze rint fel ada tai kö zé tar to zott (vol na) a
„lét fenn tar tá si alap ju kat vesz tett egyé nek meg se -
gí té se – az el hur col tak fel ku ta tá sa” és az örö kös
nél kül ma radt ja vak nak a ká ro sul tak kár pót lás ára
for dí tá sa.

És mit tett az El ha gyott Ja vak Kor mány biz tos -
sá ga? Er re áll jon itt egyet len igen jellemzô eset.

1946 már ci u sá ban egy kis kun ha la si zsi dó,
Ernszt Rezsô le ve let kül dött a kor mány biz tos ság
he lyi meg bí zott já nak, amely ben kér te, hogy
„szôlô gaz da sá gom hoz, 20 kat. hold, egy igás ko -
csit ki utal ni szí ves ked jék. Te kin tet tel ar ra, hogy
de por tá lá som alatt gaz da sá gi fel sze re lé se met el -
her dál ták, a szük sé ges mun ká la tok foly ta tá sa ko -
csi nél kül fen na kad.” A meg bí zott vá la sza: a „ké -
rel met tel je sí ti és a ren del ke zés re ál ló rak tá ri ál -
lag ból egy ko csi roncs tar to zé ka it: 3 db ke re ket, 2
db ko csi al jat, 1 db egy be épí tett fe ne ket ol dal lal, 1
db nyúj tót hasz ná lat ra bér be ad fel épí tés cél já -
ból. En nek ha vi bér ös  sze ge 4 to jás árá val egyen-
lô.” Ta lán nem meglepô Ernszt vá la sza a kor -
mány biz tos nak: „mint hogy a szôlôm bér be ki ad -
tam, így a ki utalt ko csi roncs ra már nincs szük sé -
gem.” (MNL OL XIX-A-5, 284/1946)

Ez az ügy me net jellemzô volt az egész or szág -
ban. Jól le het sok fa lu ban és vá ros ban nyílt ti tok
volt, hogy kik hez ke rül tek a zsi dók hol mi jai, a
kor mány biz tos ság mun ka tár sai nem so kat tet tek
azért, hogy eze ket vis  sza sze rez zék, a csak bér be
ka pott fel sze re lés pe dig ér te lem sze rû en nem biz -
to sí tott meg ol dást a túlélôk prob lé má já ra. A ka o -
ti kus hely zet hez nagy ban hoz zá já rult, hogy a zsi -
dó ja va kat új tu laj do no sa ik idôközben el ad ták
vagy fel ja ví tot ták. A túlélôk kö ve te lé sei ál la mi
tá mo ga tás nél kül pe dig csak szí tot ták a há bo rú
utá ni an ti sze mi tiz must, vér vá dak hoz és pog ro -
mok hoz ve zet tek.

Az ál lam több ok ból ki fo lyó lag sem kez de mé -
nye zett nagy sza bá sú kár pót lá si prog ra mot: nem
ked ve zett en nek a gaz da sá gi hely zet, de a po li ti -
ku sok sem akar ták el ve szí te ni a ki fosz tás so rán a
zsi dó ja vak ból ré sze sült sze gé nyebb nép ré te gek
tá mo ga tá sát. A túlélôk több sé ge így nem zet kö zi
és ha zai önsegélyezô szer ve ze tek (pl. American
Jewish Joint Distribution Committee, Or szá gos
Zsi dó Segítô Bi zott ság) se gít sé gé re szo rult.

Az Or szá gos Zsi dó Hely re ál lí tá si Alap
lét re ho zá sa

Ter mé sze te sen a kár pót lás hi á nya, amint az El -
ha gyott Ja vak Kor mány biz tos sá gá nak mû kö dé se
is, ki vál tot ta a zsi dó kö zös ség nem tet szés ét. A
zsi dó szer ve ze tek éve kig tar tó egyez ke dé se a kor -
mán  nyal vé gül oda ve ze tett, hogy a már 1946-
ban, a XXV. tör vény cikk sze rint lét re ho zan dó,
zsi dó ja va kat kezelô ala pot vé gül 1947-ben fel ál -
lí tot ták. Ez lett az Or szá gos Zsi dó Hely re ál lí tá si
Alap (OZSHA), amely nek meg ala pí tá sát a há bo -
rút le zá ró pá ri zsi békeszerzôdés is elôírta. Az
OZSHA el vi leg az örö kös nél kül ma radt zsi dó ja -
vak hoz ju tott hoz zá, ame lye ket a nincs te len

túlélôk meg se gí té sé re kel lett hasz nál nia – ez ter -
mé sze te sen nem ol dot ta meg sok túlélô prob lé -
má ját, akik tud ták, hol van nak va gyon tár gya ik,
de hoz zá már nem jut hat tak.

Jól le het az ala pot lét re ho zó ide ál vi szony lag
ha la dó nak mond ha tó, hi szen az egyéb ként az ál -
lam ra szál ló va gyont hasz nál ta vol na a túlélôk re -
ha bi li tá lá sá ra, a ki ala ku ló szo ci a liz mus nagy ban
hát rál tat ta mû kö dé sét. Stöckler La jos el nök le te
alatt az OZSHA az 1950-es évek ele jé ig 18.000
ha gya té ki ügyet vizs gált felül, 366 in gat lant szer -
zett meg jo go su lat lan örökösöktôl, ame lyek nagy
ré szét ér té ke sí tet te, így há rom mil lió fo rint gyûlt
ös  sze a szám lá ján. Ez azon ban kö zel sem volt a
tel jes örö kös nél kül ma radt va gyon tö meg: az alap
nem kap ta meg pél dá ul az El ha gyott Ja vak Kor -
mány biz tos sá gá tól az ôt illetô va gyo no kat, amint
az úgy ne ve zett Arany vo nat tar tal mát sem, ame -
lyen a nyi la sok zsi -
dók tól el kob zott
ér té ke ket szál lí tot -
tak nyu gat ra a há -
bo rú vé gén.

A kom mu nis ta
h a  t a  l o m  á t  v é  t e l
után fo ko za to san
ál la mo sí tot ták az
OZSHA va gyo nát,
mun ka  t á r  sa  i  nak
szá mát fo lya ma to -
san csök ken tet ték,
to váb bá a kor mány
1950-ig nem hagy -
ta jó vá az ügy rend -
jét. 1955-tôl az tán
ma ga az alap is el -
vesz tet te in téz mé -
nyes önál ló sá gát,
és be ol vadt az Ál -
la mi Egy ház ügyi
Hi va tal ba, Rá ko si
Má tyás azon ban
nem akar ta meg -
szün tet ni, mi vel a
kül föld re hur colt
va gyo nok vis  sza szer zé sé nek ga ran ci á ját lát ta
ben ne. 1978-ban meg ma radt 25 in gat la nát az
OZSHA aján dé ko zá si szerzôdéssel el len szol gál -
ta tás nél kül ad ta át az ál lam nak.

„Meg nyug ta tó mó don nem ál la pít ha tó
meg” – ma chi ná lás a holt tá 
nyil vá ní tá sok kal

Az OZSHA mû kö dé se ha gya té ki ügyek alap ján
vizs gál ha tó meg közelebbrôl, ami fényt de rít a
túlélôkkel va ló kap cso la tá ra is. Az alap ugyan is
jo gi sze mély ként részt ve he tett a zsi dó ül dö zés
kö vet kez té ben el huny tak ha gya té ki tár gya lá sán,
fe lül vizs gál hat ta a vég ha tá ro za to kat, az ál ta la
meg örö költ in gat la no kat pe dig el ad hat ta. An nak
ér de ké ben, hogy egy-egy in gat lant meg sze rez -
zen, min den jo gi lehetôséget meg ra ga dott.

1948-ban Krausz Sán dor és ne je, Kiss Má ria
új pes ti la ko sok örök sé ge ügyé ben pél dá ul a
következô ké re lem mel for dul tak a já rás bí ró ság -
hoz az alap mun ka tár sai: „Az ira tok nál elfekvô
hely ha tó sá gi bi zo nyít vány ból kitûnôen a fe le sé get
1944. jú li us 2-án, a fér jet 1944. szep tem ber ha vá -
ban de por tál ták. Ez zel szem ben a hely ha tó sá gi
bi zo nyít vány sze rint a ki hall ga tott De li Fe renc és
Ko csis Ist ván új pes ti la ko sok tanúkkénti ki hall ga -
tá sá val bi zo nyí ta ni kí ván juk azt, hogy a há zas tár -
sa kat Új pest vá ros zsi dó la kos sá gá val együtt
1944. jú li us 2-án de por tál ták.” (MNL OL XIX-
A-5, 4860/1948)

A ha gya ték tár gya lá si jegyzôkönyv sze rint az
el huny tak in gat la ná ra igényt tar tot tak a férj test -
vé rei és az ô le szár ma zot ta ik – te hát sem mi képp
sem „el ha gyott”, örö kös nél kü li ha gya ték ról volt
szó. Amen  nyi ben azon ban a há zas pár mind két
tag ját egy azon nap pal nyil vá ní tot ták vol na holt tá,
úgy ter mé sze te sen meg vál to zott vol na az örök lé -
si rend is: az örök ség ket té osz lott vol na, és az asz -
 szony után az alap örö köl te vol na az in gat lan fe -
lét.

Az alap ál tal ta nús kod ni fel kért Ko csis Ist ván -
ról ki de rült, hogy so sem is mer te Krausz Sán dort,
és 1945 jú li u sa után köl tö zött csak Új pest re, te hát
nem iga zol hat ta, hogy a há zas párt egy szer re de -
por tál ták. Vé gül ami kor a já rás bí ró ság helyt adott
a ké re lem nek, és ki iga zí tot ta a ha lá lo zá si dá tu mo -
kat, az alap meg tá mad ta a ha gya ték tár gya lás vég -
ha tá ro za tát: le ve lük sze rint „az igénylôk és örök -
ha gyók köz ti vér sé gi kap cso lat meg nyug ta tó mó -
don nem ál la pít ha tó meg” (MNL OL XIX-A-5,
4860/1948), te hát ke vés sé bur kol tan az in gat lan
má sik fe lé re is igényt tar tot tak.

„Az aján la tot el fo gad ha tó nak 
ta lál juk” – meg fé lem lí tés

Egy má sik eset ben, a vá ci Végh test vé rek és
édes ap juk ha gya té kát illetôen az OZSHA is mét

be avat ko zott az ügy me net be, és itt is a holt tá
nyil vá ní tás idôpontjának ki iga zí tá sát kér ték az
örök lé si rend meg vál toz ta tá sa ér de ké ben. Az
örök ség ként fenn ma radt ipa ri esz kö zök re azon -
ban a fi a tal ko rú test vé rek anyai nagy báty ja is
igényt tar tott, és ami kor el já rás in dult az el ha lá -
lo zá si idôpontok ki iga zí tá sá ra, ügy véd je út ján
egyez sé get aján lott az alap nak: „ügy fe lem meg -
bí zá sá ból fel aján lok 1200 fo rin tot ar ra az eset re,
hogy Önök a ha gya té ki ügy ben tett be je len té sü -
ket vis  sza von ják, il let ve tárgy ta lan nak te kin tik.”
(MNL OL XIX-A-5, 4507/1949)

Ezek után az alap nál ké szült belsô jelentésbôl
ki de rül, hogy „Te kin tet tel ar ra, hogy az Alap nak
ér de ké ben in gó sá gok meg örök lé se nem áll, az
aján la tot el fo gad ha tó nak ta lál juk.” (MNL OL
XIX-A-5, 4507/1949)

A meg egye zés ér tel mé ben az OZSHA vissza -

von ta a holt tá nyil vá ní tá si vég zés ki iga zí tá sá ra tett
ké rel mét, mi vel „jo gi ér de kelt sé gük meg szûnt”.

Va gyis az alap a ha gya té kot ere de ti leg sem
akar ta meg sze rez ni, mi vel csak in gat la nok kal fog -
lal ko zott. Az ügy be csak ab ban a re mény ben avat -
ko zott be, hogy az ál lam tá mo ga tá sát élvezô és
anya gi ak kal, jo gi pro ce dú rák hoz értô sze mély zet -
tel bí ró in téz mény ál tal meg fé lem lí tett leendô örö -
kös majd pénzt ajánl a vis  sza vo nu lá su kért cse ré -
be. Még pe dig nem is kis ös sze get, mi vel az alap
ál tal meg szer zett in gat la nok ér té ke ál ta lá ban 8-
15.000 fo rint kö zött moz gott.

„Fel aján lás út ján sze rez te meg” – 
in gat la nok át adá sa az ál lam nak

A holokauszt so rán oda ve szett Weisz há zas pár
mind két tag ja egy azon nap pal lett holt tá nyil vá nít -
va, így ter mé sze te sen az OZSHA be je lent ke zett a
férj örök sé gé re. Az 1949-es ha gya ték tár gya lá si
jegyzôkönyv sze rint mind ös  sze 1000 fo rint ér té kû
bu da fo ki in gat lant így a fe le ség test vé rei és az
alap fe le-fe le arány ban örö köl te.

Az alap ki kül döt te sze rint „ro mos épü let. Kert
nincs hoz zá, csak a be om lott fa lak lát ha tók. Eze -
ket is nagy rész ben a szom szé dok el hord ják. [...]
Az in gat lan ér té két csök ken ti, hogy az ös  sze sen 36
négy szög öl területbôl 12 négy szög öl nyi te rü le tet a
vá ros le fog lalt vá ros ren dé sze ti szem pont ból.”
(MNL OL XIX-A-5, 198/1950)

Le het sé ges vevôként a te lek ér ték te len sé ge mi -
att csak a szom széd ház tu laj do no sa jö he tett szó -
ba, ô azon ban igye ke zett le nyom ni az árat. A há -
zat vé gül az 1950-es évek ele jén le bon tot ták, a tel -
ket az alap meg pró bál ta ér té ke sí te ni – si ker te le -
nül.

Az OZSHA elôször 1967 má ju sá ban aján lot ta
fel a ta nács nak, hogy sa já tít sák ki a tel ket, ami el -
len a „tu laj do nos társ nak nem vol na ész re vé te le”.
A ta nács ehe lyett egy fél év vel késôbb fel szó lí tot -
ta a tu laj do no so kat, hogy te gyék rend be és ke rít -
sék be az el ha nya golt, ga zos tel ket, mi vel azt „a
la kos ság sze mét te lep nek hasz nál ja”. Er re azon -
ban nem ke rült sor, már csak azért sem, mert az
in gat lant illetôen bo nyo lult jo gi hely zet állt elô.
Mint a társ tu laj do nos nak írt levélbôl ki de rül, „a
mi tel künk re és a ve le szom szé dos kis te lek re a
táv la ti terv sze rint óvo da fog épül ni” (MNL OL
XIX-A-5, 198/1950), te hát sem el nem ad hat ták,
sem más mó don nem pro fi tál hat tak belôle – ér te -
lem sze rû en így mo ti vá ció sem volt az in gat lan
rend ben tar tá sá ra.

Újabb hu za vo na, si ker te len el adá si és ki adá si
kí sér le tek so ra után az alap több íz ben is írt a ta -
nács épí té si és köz le ke dé si osz tá lyá nak, új ra és
új ra fel aján lot ták azt ki sa já tí tás ra. 1979-ben vég -
re ér de mi vá lasz ér ke zett a sür ge tés re. Az
OZSHA „el len szol gál ta tás nél kü li fel aján lá sá ra”
a ta nács igaz ga tá si osz tá lya be je len tet te, hogy „a
Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba ve szem az [...]
ezidáig az Or szá gos Zsi dó Hely re ál lí tá si Alap tu -

laj do nát képezô bel te rü le ti in gat lan 1/2-ed ré szét.
[...] A tu laj don jo got a Ma gyar Ál lam fel aján lás
út ján sze rez te meg.” (MNL OL XIX-A-5,
198/1950)

Az in gat lan te hát a meg szer zé se pil la na tá tól
kezd ve sem mi lyen hasz not nem ho zott az alap
szá má ra, vi szont az ér té ke sí té sét meg ne he zí tet te
mind az, hogy két tu laj do nos osz to zott raj ta,
mind pe dig, hogy a szo ci a liz mus ide jén bi zony ta -
lan hely zet be ke rült a ter ve zett ál la mo sí tás mi att.
Így a leg egy sze rûbb volt en nek elé be men ni, és
fel aján la ni az in gat lant az ál lam nak.

Az OZSHA te hát a le foly ta tott ügyek alap ján
lát szó lag csak meg ne he zí tet te a túlélôk örök sé -
gük höz va ló hoz zá ju tá sát. De mi volt a hely zet a
segélyezô te vé keny sé gé vel? Egy 1953-as fel jegy -
zés sze rint „az Alap sem mi fé le bevételébôl so ha
sem mi fé le ös  sze get nem fo lyó sí tott. Lé te sí té se óta
min den be vé te le a zá rolt be tét szám lán együtt
van.” (MNL OL XXXIII-9, sz.n. irat)

Ezt egy 1962-es do ku men tum is megerôsíti: a
be folyt ös  szeg ak kor is ugyan en  nyi volt. Te hát a
túlélôket az alap nem se gí tet te, mi több, a má so -
dik je len tés meg em lí ti az örö kö si igén  nyel fel-
lépô sze mé lyek kár ta la ní tá sát, akik va ló szí nû leg
olyan holokauszttúlélôk le het tek, aki ket épp az
alap fosz tott meg örökségüktôl.

A rend szer vál tás után
Ho gyan vál to zott a hely zet a rend szer vál tás

után? 1991-ben a XXV. tc. sza bá lyoz ta a tu laj -
don ban oko zott károk rész le ges kár pót lá sát. A
kár pót lás az 1939-tôl 1989-ig tar tó idôszakot
ölel te fel, és a kár mér té két áta lány ban ha tá roz ta
meg, ame lyért kár pót lá si je gyet le he tett kap ni.

A ma gyar kor mány 1997-ben ál lí tot ta fel a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít ványt
(Mazsök), ami vel vég re tel je sí tet te a pá ri zsi
békeszerzôdésben vál lalt kö te les sé gét: ez az ala -
pít vány kap ta vol na ugyan is a holokauszt ál do za -
ta i nak örö kös nél kül ma radt ja va it – a va ló ság -
ban azon ban a Mazsök fel ál lí tá sa kor csu pán hét
in gat lant, né hány mu ze á lis tár gyat és 4 mil li árd
fo rint nyi ös  szeg ben kár pót lá si je gyet ka pott,
hogy ab ból a min den ko ri nyug dí jak össze gé hez
iga zít va élet já ra dé kot biz to sít son a holokauszt-
túlélôknek, és ápol ja a zsi dó kul tu rá lis örök sé -
get.

A rend szer vál tás után me rült csak fel az ül dö -
zöt tek mo rá lis ér te lem ben vett kár pót lá sa: 1992-
ben egy ös  sze gû, egy mil lió fo rin tos jó vá té telt
kap hat tak a po li ti kai ok ból éle tü ket vesz tet tek
öz ve gyei, gyer me kei, il let ve szü lei; po li ti kai ok -
ból tör tént sza bad ság el vo ná sért a sé rel met szen -
ve dett vagy há zas tár sa kap ha tott ha vi élet já ra dé -
kot vagy kár pót lá si je gyet. Ezt öt év vel késôbb
ter jesz tet ték ki a fa ji okok ból ül dö zöt tek re, te hát
a holokauszt so rán ül dö zöt tek, el huny tak ro ko -
nai csak ek kor tól kap hat tak jó vá té telt. Igen sok
túlélô so sem je len tett be igényt er re, mi vel nem
szí ve sen fo ga dott vol na el még ilyen szim bo li -
kus ös  sze get sem az ál lam tól, úgy érez vén, hogy
ak kor kö te les sé ge len ne meg bo csá ta ni az ül döz -
te té sért. A köz hi e de lem mel el len tét ben nem
kap hat nak élet já ra dé kot a túlélôk le szár ma zot -
tai.

A „már min dent vis  sza fi zet tünk” te hát nem
áll hat na mes  szebb a va ló ság tól: a holokauszt so -
rán meg gyil kolt fél mil lió ma gyar zsi dó va gyo ná -
nak csu pán tö re dé két kap ta vis  sza a túlélô zsi dó
kö zös ség; a túlélôk éle tét a há bo rú után meg ne -
he zí tet te, hogy sa ját la ká suk, va gyo nuk he lyett
zsi dó szer ve ze tek segélyeibôl kel lett meg te rem -
te ni ük a meg él he té sü ket, és csak több mint 50
év vel késôbb kap ták meg az ál lam tól azt a se gít -
sé get, amely re a há bo rú után azon nal szük sé gük
lett vol na.

(A cikk meg írá sá ban nyúj tott se gít sé gü kért kö -
szö net dr. Bede And re á nak, a Bu da pest Fôváros
Kor mány hi va ta la Kár pót lá si Osz tá lya osztály-
vezetôjének, Sza bó György nek, a Mazsök ku ra tó -
ri u mi el nö ké nek és Porubszki Mariann-nak, a
Mazsök tit kár sá ga mun ka tár sá nak)

Fel hasz nált for rá sok
Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Or szá gos Le vél tá ra,

XIX-A-5, El ha gyott Ja vak Kor mány biz tos sá ga
ira tai és XIX-A-5, Or szá gos Zsi dó Hely re ál lí tá si
Alap ira tai

Iro da lom
Ács Gá bor: A hely re nem ál lí tott alap. Szom bat,

1995. szep tem ber 1, http://www.szombat.org/
archivum/a-helyre-nem-allitott-alap

Cseh Gergô Ben de gúz: Az Or szá gos Zsi dó
Hely re ál lí tá si Alap lét re ho zá sá nak kö rül mé nyei
és mû kö dé se. Le vél tá ri Köz le mé nyek 65. évf. 1-2.
sz. (1994) 119–127.

Klacsmann Bor bá la: Vi tat ha tó se gít ség: az Or -
szá gos Zsi dó Hely re ál lí tá si Alap mû kö dé se eset -
ta nul má nyok tük ré ben. In Ta nul má nyok a ma -
gyar or szá gi zsi dó ság történetébôl, szerk. Fa ze kas
Csa ba. Bu da pest, Mil ton Friedman Egye tem,
2019. 204–218.

Klacsmann Borbála/ujkor.hu

„Már min dent vis  sza fi zet tünk”
Kár pót lás a holokauszt után

El kob zott zsi dó ja vak a sze ge di zsi na gó gá ban, 1945
For rás: degob.hu
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VE GYES

AP RÓ-
HIR DE TÉS

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze lés
Bu da pes ten! Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák!
Dr. Bí ró An na és Lôrincz Pé ter. 06-70-
383-5004.

VI. kerületi magánlakásba keresek
takarító hölgyet heti egy 5 órás alkalom-
ra hétköznapra, hosszú távra, olyat, aki
tényleg alaposan takarít. Bérezés mege-
gyezés szerint. Korábbi takarítónőm 4

évig dolgozott nálam: 30/335-3350,
denised778@gmail.com

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.

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

Erôsen szem üve ges mér nök
(61/181/91) szem üve ges pár ját ke re si
55-ig. Ki ván dor lás Iz ra el be. „Sám son”
jel igé re a ki adó ba.

Is ten szo bor hoz tar toz ha tott
a jo gar

Apám és a ha lál
Ami kor apá mat meg ütöt te a gu ta (mi lyen vic ce sen hang zik is ez, pe dig

egy ál ta lán nem volt vic ces), és se mo zog ni, se be szél ni nem tu dott, és ak -
kor már vagy egy év ti ze de sem mit se lá tott, és tud ta (mert vol tak je lei,
hogy tu da tá nál van), hogy ez a vég (per sze ezt is, mint an  nyi mást, rosz -
 szul, mert lett ne ki még egy fél év ti ze de! (vagy ki nek is?)), és a kór ház -
ban a nôvérke meg mér te a vér nyo má sát, és ki egye ne sí tet te a kar ját, és az
egyik ke ze apám te nye ré hez ért, és per sze köz ben ked ves han gon mon -
dott is va la mit ne ki, ak kor (és ezt na gyon ha tá ro zot tan lát tam, és ak kor se
fe lej te ném el, ha ezer évig él nék) a la zán be haj lí tott uj jak kö zül a mu ta tó
ujj ki emel ke dett, és meg si mo gat ta a nôvérke kéz fej ét, szé pen ko mó to san,
föntrôl le fe lé, majd vis  sza, és a nôvérke (csak ezért meg ér de mel te vol na,
hogy örök re há lás le gyek ne ki (so ha töb bet nem lát tam)) nem rán tot ta el
a ke zét.

Hát va la hogy így.
Mert ak kor is, mint min dig, csak az szá mít, ami van, ami ak kor van. Ha

az a va la mi egy me leg ta ka ró, amit rá te rí te nek az em ber re, mert va cog,
ak kor az a me leg ta ka ró a vi lág, és sem mi más nem fon tos, és ha az em -
ber úgy ér zi, hogy oda fi gyel nek rá, és elég, ha fel nyújt ja az uj ját (mint ha
fe le lés re je lent kez ne), és oda ha jol nak hoz zá, és a mo tyo gá sá ból meg pró -
bál ják ki há moz ni a ké ré sét (egy po hár víz), ak kor tu laj don kép pen a to -
váb bi ak nem fon to sak, pél dá ul az sem, hogy van nak-e még to váb bi ak...

Mert az egy más kér dés, hogy mit ho zott az em ber ma gá val, mit csi nált
az évek so rán, hogy má sok nak mi hasz not haj tott. Eze ket so se tud ja meg.
Mert az em ber egy ja vít ha tat lan ego is ta, ha jót tesz, vagy ros  szat is, csak
a ma ga ked vé re te szi, min den egyéb ön ál ta tás. Ha szon lesz-e belôle, vagy
kár, ki tud ja? Az oko sat jó ra, vagy rossz ra, a ros  szat eset leg még is csak
jó ra for dí ta ni már má sok dol ga, vagy vég ze te.

Ta lán még egy van, az em lék, amit ha gyunk ma gunk után. Men  nyi
mun ka és törôdés is van ve le. A töb bi ek, a lát szat per sze nem fon tos, de
azok, aki ket sze ret tünk, akik nek éle tét sze ret nénk em lé künk kel is köny -
 nyeb bé, job bá ten ni, azok fon to sak. A jót bá to rí tás nak, a ros  szat oku lá sul
hagy juk ne kik.

Mert tud juk, hogy hos  szú sor áll mö göt tünk, és bár a ré szük re szó ló há -
lát csak elôre tud juk ad ni, a né ma szá mon ké ré sük re, még is csak ne kik kell
meg fe lel nünk.

NAP TÁR
Jú li us 3. pén tek Támmuz 11. Gyer tya gyúj tás: 8.26
Jú li us 4. szom bat Támmuz 12. Szom bat ki me ne te le: 9.45
Jú li us 9. csü tör tök Támmuz 17. Böjt
Jú li us 10. pén tek Támmuz 18. Gyer tya gyúj tás: 8.22
Jú li us 11. szom bat Támmuz 19. Szom bat ki me ne te le: 9.40

Iz ra el fél sze mû tá bor no ka 
a má so dik vi lág há bo rú ban

105 éve, 1915. má jus 20-án szü -
le tett Mose Dajan, az 1967-es
arab–iz ra e li há bo rú ide jén a zsi -
dó ál lam had ügy mi nisz te re ként,
késôbb kül ügy mi nisz te re ként
tevékenykedô iz ra e li ka to nai
vezetô. Bár a Szov jet uni ó ban „az
iz ra e li ci o niz mus és mi li ta riz -
mus” jel ké pe ként te kin tet tek rá,
ha zá já ban a leg töb ben hôsként
tisz te lik, ír ja az MTI.

Az ak ko ri ban még az Osz mán Bi -
ro da lom hoz tar to zó Pa lesz ti na te rü -
le tén ala pí tott elsô kibucban
(Degania) szü le tett, szü lei Uk raj ná -
ból ván do rol tak ki. Ti zen négy éve -
sen csat la ko zott a Haganához, a
föld alat ti zsi dó had se reg hez, 1938-
tól a brit had se reg mel lett mûködô
fél hi va ta los zsi dó rendôrség tag ja -
ként vett részt a brit ura lom el len
fel lá zadt ara bok el le ni éj je li ôrjára-
tokban.

1939 no vem be ré ben a Haganában
foly ta tott, il le gá lis nak minôsülô te -
vé keny sé ge mi att le tar tóz tat ták, a
börtönbôl 1941-ben sza ba dult, és
azon nal csat la ko zott a ná cik el len
har co ló brit had se reg hez.

Egy zsi dó és auszt rál ka to nák ból
ál ló egy ség élén ha tolt be a Vichy-
Franciaország fenn ha tó sá ga alatt
ál ló Li ba non és Szí ria te rü le té re,
és már az elsô üt kö zet ben el vesz -
tet te bal sze mét. Sé rü lé se an  nyi ra
sú lyos volt, hogy üveg sze met sem
kap ha tott, a vi lág késôbb Nel son
ad mi rá lis ra és Ku tu zov ra emlékez-
tetô fe ke te szemkötôjével is mer te
meg.

Nem csak fi zi ka i lag, lel ki leg is
meg sé rült, ke rül te az em be re ket.
Ki sebb sé gi ér zé sét ka to nai gyôzel-
meivel és za va ros, de si ke res nô-
ügyeivel kom pen zál ta, utób bi si ke -
re it fe le sé ge vé gül meg elé gel te és
har minc hat évi há zas ság után,
1971-ben el vált tôle.

A má so dik vi lág há bo rú után a
Hagana ve zér ka rá ban (ôrnagyi
rend fo ko zat ban) arab ügyek kel és
fel de rí tés sel fog lal ko zott. Az Iz ra el
Ál lam füg get len sé gé nek 1948. má -
jus 14-i ki ki ál tá sát követelô há bo -
rú ban a Jor dán völ gyé nek pa rancs -
nok sá gát bíz ták rá, és ô egész na pos
csa tá ban meg ál lí tot ta a szír csa pa -
tok elôrenyomulását.

Al ez re des sé, majd vezérôrnaggyá
ne vez ték ki, 1949 novemberétôl a
dé li pa rancs nok ság élé re ke rült. Az
1950-es évek ben az ang li ai ve zér -
ka ri tisz ti is ko lá ban ta nult, 1952-
ben lett dan dár tá bor nok.

1953 és 1958 kö zött ve zér ka ri
fônök volt, az ô irá nyí tá sá val jött
lét re a ki vá ló an ki kép zett és fel sze -
relt iz ra e li had se reg. Az 1956-os
arab–iz ra e li há bo rú ban sze mé lye -
sen ve zet te a Sí nai-fél szi ge tet el -
fog la ló had já ra tot. 1959-tôl 1964-
ig mezôgazdasági mi nisz ter volt,
1965-ben az Iz ra e li Mun ka párt ból
ki vált jobb szárn  nyal tar tott, majd
sa ját pár tot ala pí tott.

A kö zel -ke le ti hely zet újabb
kiélezôdése ide jén, 1967 ele jén a
nép sze rû és ka riz ma ti kus Dajant
ne vez ték ki had ügy mi nisz ter nek.
Az iz ra e li si kert ho zó hat na pos há -
bo rú után (amely ben Iz ra el
megelôzô csa pást in dít va mért ve -
re sé get szom szé da i ra, el fog lal ta Je -
ru zsá le met, a Sí nai-fél szi ge tet,
Ciszjordániát és a Golán-fennsíkot)
nem ze ti hôsnek szá mí tott.

A had ügy mi nisz te ri tiszt sé get
ez után is megôrizte, de nim bu szát
ala po san meg té páz ta az 1973-as
jom kipp úri há bo rú, amely ben az
Iz ra el el le ni vá rat lan tá ma dás sok
em ber ál do za tot kö ve telt, és a zsi -
dó ál lam csak haj szál hí ján ara tott
gyôzelmet.

Dajant ke mé nyen bí rál ták a hír -
szer zé si hi bá kért, a nem megfelelô
értékelésbôl következô el bi za ko -
dott sá gért, még a ba rát já nak szá mí -

Mojzes Ivrat rovata

Ariel Saron és Mose Dajan az 1973-as jom kipp úri há bo rú ban

tó Ariel Saron (szin tén há bo rús hôs,
késôbbi mi nisz ter el nök) is kri ti zál -
ta, vé gül kény te len volt le mon da ni.

Menahem Begin kor má nyá ban
1977 és 1979 kö zött kül ügy mi nisz -
ter ként szol gál ta ha zá ját. Részt vett
az Egyip tom mal Camp Davidben
foly ta tott bé ke tár gya lás okon, ki vá -
ló dip lo má ci ai ké pes sé ge i vel elô-
segítette a fe szült sé gek eny hü lé sét
a tér ség ben, az iz ra e li–egyip to mi
különbéke-szerzôdés lét re jöt tét.

1979-ben vis  sza vo nult, és tel je -
sen ré gi hob bi já nak, a ré gé szet nek
szen tel te ma gát. Rák be teg ség ben
szen ve dett, de vé gül szív in fark tus
okoz ta a ha lá lát 1981. ok tó ber 16-
án Tel-Avivban.

Dajan már éle té ben le gen da lett,
so kan cso dál ták, so kan gyû löl ték.
A Szov jet uni ó ban „az iz ra e li ci o -

niz mus és mi li ta riz mus” jel kép ének
szá mí tott, a szov jet la pok gyak ran
kö zöl tek ka ri ka tú rát a szemkötôs
tá bor nok ról.

Bár nem volt val lá sos, mély sé ges
ha za sze re tet élt ben ne, hi deg vé rû és
el szánt vezetô volt, aki a hi bá i ból is
ké pes volt ta nul ni. Ariel Saron azt
ír ta ró la: „Min dig száz öt let tel a fe -
jé ben éb redt. Ezekbôl ki lenc ven öt
ve szé lyes, to váb bi há rom rossz, de
a ma ra dék kettô bri li áns volt.”

Elsô há zas sá gá ból há rom gyer -
me ke szü le tett: lá nya re gény ben
örö kí tet te meg kap cso la tát ap já val,
majd po li ti kai pá lyá ra lé pett. Egyik
fia szí nész lett, a má sik re gény író
és po li ti kus, aki erôsen bí rál ta ap -
ját. Dajan hí res szemkötôjét 2005-
ben az interneten ár ve rez ték el, s 
75 ezer dol lá rért kelt el.

Élet nagy sá gú ká na á ni is ten szo -
bor jo ga rá ra lel tek a bib li ai Lakis
rom ja i nál fo lyó ása tá so kon – je -
len tet te a Háárec cí mû új ság hon -
lap ja nyo mán az MTI. A ré gé szek
egy 3200 év vel ezelôtti ká na á ni
temp lom belsô szen té lyé ben ta lál -
ták meg a bronz ból ké szí tett és
ezüst tel be vont jo gart, ame lyet va -
ló szí nû leg egy nagy is ten szo bor
tar tott a ke zé ben.

Ez az elsô bi zo nyí té ka a Föld kö zi-
ten ger vi dé kén ak ko ri ban ké szí tett
élet nagy sá gú is ten szob rok nak, ame-
lyekrôl szól tak az ôsi for rá sok ban,
de ed dig so ha nem ta lál ták meg ôket.

Az Iz ra el köz pon ti ré szén, Je ru zsá -
lem és Beér-Seva kö zöt ti Tel Lakis
ása tá sa i nak leg újabb ered mé nyét az
Antiquity cí mû tu do má nyos fo lyó -
irat ban tet ték köz zé a je ru zsá le mi
Hé ber Egye tem ku ta tói.

Joszi Garfinkel, az egye tem ré gé -
sze i nek fel tá rá sa it vezetô pro fes  szor
sze rint rend kí vü li le let re buk kan tak.
A lak isi ká na á ni temp lom belsô
szen té lyé nek a hely ze te tel jes mér -
ték ben meg egye zik a me zo po tá mi ai
szö ve gek ben le ír tak kal, ame lyek
sze rint is te nek élet nagy sá gú szob rai
áll tak a temp lom legbelsô ré szé ben.

No ha az óko ri szö ve gek ben új ra és
új ra be szá mol tak az élet nagy sá gú is -
ten szob rok ról, sôt Ninivében egy
újasszír bi ro da lom ko rá ból szár ma zó
dom bor mû vön temp lo mot fosz to ga -
tó ka to ná kat áb rá zol tak, akik ép pen
ilyen szob ro kat ra bol nak el, de még
so ha nem ta lál tak ilyen sér tet len is -
ten áb rá zo lá so kat, és ezért fi gye lem re
mél tó a jo gar fel buk ka ná sa.

Cip ru son egy ki csiny, 34-36 cen ti -
mé ter ma gas fém is ten szo bor ra buk -
kan tak, de a szá raz föld ön még eh hez
ha son lók ra sem lel tek so ha. Tö rök -
or szág ban, a vi lág elsô temp lo ma -
ként meg je lölt Gobekli Tepeben is

ta lál tak 11.000 év vel ezelôtt fa ra gott
nagy mé re tû kôszobrokat, Je ri kó ban
és a jor dá ni ai Ain Gazalban is vol tak
az i. e. 9. évezredbôl szár ma zó, egy
mé ter ma gas, iszap ból és mészbôl
ké szí tett szob rok, de ezek sok kal ko -
ráb ban ké szül tek, mint a Tel Lakis
ása tá sán elôbukkant jo gar.

A zsi dó ál la mi sá got megelôzô ká -
na á ni kor ból szár ma zó, 3200 év vel
ezelôtti jo gar 11 cm hos  szú, 4 cm
szé les, és az egyik ol da lát ezüst tel
von ták be. Pon tok kal és vo na lak kal
gra ví roz ták, ame lyek nem tûn nek
áb rá zo lás nak, de el mé le ti leg aszt-
rális vagy mi ti kus szim bó lu mo kat is
je lent het nek Garfinkel sze rint. Fel fe -
de zé se óta sej tet ték a ku ta tók, hogy
ri tu á lis tárgy ra lel tek, de jelentôsége
csak a tisz tí tás után de rült ki, ami kor
rá jöt tek ar ra, hogy ezüst tel von ták be
és bronz ból ké szült ab ban a kor ban,
ami kor a fém tár gyak kü lö nö sen nagy
becs ben vol tak.

A ré gé szek a kö ze lé ben, a temp -
lom te rü le tén két ki csiny, va ló szí nû -
leg Baál is tent jelölô szob rocs kát is
ta lál tak, va la mint bronz fegy ve re ket,
arany fül be va ló kat, arany hu zalt és
sok gyön gyöt, ame lyek ta lán az élet -
nagy sá gú is ten szob ro kat dí szí tet ték.

Az ar che o ló gu sok ko ráb ban már
más hol is fe dez tek fel fémbôl ké szí -
tett ki sebb ká na á ni is ten szob ro kat,
pél dá ul a két vi lág há bo rú kö zöt ti
ása tá so kon Tel Megiddóban. Ez a
szo bor va la mit tart a ke zé ben, ami
na gyon ha son lít a Lakisban ta lált jo -
gar ra. „Alak ja azo nos, de eltérô de -
ko rá ci ó val ren del ke zik” – mond ta
Garfinkel a Háárecnek.

Ez is se gí tett a kö vet kez te tés ben,
hogy Lakisban va ló szí nû leg egy ká -
na á ni is ten élet nagy sá gú szob rá nak a
ré szé re buk kan tak. A jo gar nak tu laj -
do ní tott fon tos sá got jel zi, hogy
Lakisban ezüst tel, Meggidóban arany-
  nyal von ták be.

Garfinkel a lak isi jo gar dí szí té sét
ele mez ve elképzelhetônek vé li, hogy
nagy fej jel, két, át ló san áb rá zolt kar -
ral és két se ma ti kus al só vég tag gal
be mu ta tott em be ri alak ra ha son lít, de
az is le het, hogy va la mi lyen csil la gá -
sza ti vagy bû vös szim bó lu mot je le nít
meg. A ré gész sze rint ezt a tár gyat
hív ja a Bib lia az „is te ni jo gar nak”,
pél dá ul az Exo dus köny vé ben, Mó -
zes cso dá i nak tör té ne te i ben.

És hogy mi ért nem ma rad tak fenn
az élet nagy sá gú is ten szob rok?
Garfinkel úgy gon dol ja, hogy vagy
rom lan dó anyag ból, pél dá ul fá ból
ké szül tek, és az enyé sze té let tek,
vagy – amint a jo gar jel zi – ne mes fé -
mek kel és drá ga kö vek kel dí szí tet ték
ôket, ami von zot ta a tol va jo kat, vagy
ta lán a ka to nák ra bol ták el ôket a vá -
ros be vé te lé nél, ami Lakisnál több -
ször is meg tör tént.

Lakis vá ro sát a ko rai bronz kor ban
kezd ték épí te ni, i. e. 3300-tól. A ká -
na á ni vá ros i. e. 1000 után zsi dó
erôdítménnyé lett, majd a Júdai Ki -
rály ság má so dik leg fon to sabb te le pü -
lé se volt Je ru zsá lem után, egé szen az
as  szír, majd a ba bi ló ni ai hó dí tá sig.
Az egyik utol só ként fel fe de zett bib li -
ai vá ros volt, csak az 1930-as évek -
ben kezdôdtek az ása tá sok, ame lyek
az óta több hul lám ban gaz dag ré gé -
sze ti anya got hoz tak nap vi lág ra.
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SPÁNN GÁ BOR

Karantémák
Tisz ta szívbôl saj ná lom, hogy ked venc íróm, Sólem Aléchem ál ta lam

örök ér vé nyû nek hitt böl cses sé ge nap ja ink ban megdôlt. Ô tud ni il lik el -
hí re sült kis re gény ében, a Tó bi ás, a te jes em ber ben azt ír ta: ha egy sze -
gény zsi dó csir két eszik, két eset le het sé ges. Vagy a csir ke na gyon be teg,
vagy a zsi dó. 

Hát most ko ro ná zat lan ví ru sunk ezt meg dön töt te. Mert mint be -
mond ta az internet, ma már egy for mán be te gek a csir kék is meg a zsi -
dók is. Per sze ha már böl csel ke dünk, ki je lent he tem, hogy kis ha zánk -
ban ma egyet len biz tos de mok ra ti kus kin csünk van, és az a ko ro na ví -
rus!

Ez a rus nya kis lát ha tat lan tud ni il lik nem tesz kü lönb sé get a kas té -
lyá ban la kó oli gar cha és a több éve té vés kar ton do boz ban al vó haj lék -
ta lan kö zött. 

Ami a be teg sé get il le ti, sen ki vel sem aka rok ri va li zál ni, és ne ve gyék
di csek vés nek, de ne kem már jó val e resz ke tett vi lág jár vány elôtt is
szám ta lan alap be teg sé gem volt (fi gye lem, Ope ra tív Ce cí lia jegy ze tel -
jen!). Na már most! Ugyan ka ran tén van, és be van tilt va min den alap -
be teg ség is, de az enyé mek ezt nem ve szik tu do má sul. És most, ami kor
e so ro kat írom (kény te len va gyok így je lez ni a bi zony ta lan je len idôt,
mert le het, hogy mi re meg je len nek, már új in téz ke dés lesz ér vé nyes),
új ra le het or vo sok hoz szak ren de lés re men ni. Én ko mo lyan vet tem ezt,
és fel hív tam az or vo so mat, mert né mely alap be teg sé gem éven te több -
ször kont roll vizs gá la tot igé nyel. Elôbb he be gett-ha bo gott – nyil ván el -
cso dál ko zott azon, hogy még élek –, majd azt fe lel te: hát jól van, jö he -
tek, de csak úgy, ha elôtte meg csi nál ta tok egy tesz tet, mely bi zo nyít ja,
hogy egész sé ges va gyok. Eb be ta lán még Joseph Heller is be le pi rul na,
mert jobb, mint az ô 22-es csap dá ja. Tud ni il lik kró ni kus be teg va gyok,
te hát kont roll ra ké ne men nem. De csak ak kor me he tek, ha írás ban bi -
zo nyí tom, hogy egész sé ges va gyok, ak kor pe dig mi nek men jek or vos -
hoz. Azt már val lá som okán sem me rem ide ír ni, hogy mind ez ne kem
fáj na mi ni mum 30.000 fo rint ba. Dom bon ülô ju hász ku tya le gyek, ha
el hi szem, hogy ezt a ren del ke zést egész sé ges em ber hoz ta. 

Az tán itt van ez a táv ok ta tás nak ne ve zett szén szü net. Fel hí vott te le -
fo non az egyik zsi na gó gai pad tár sam, aki nek, fi a tal em ber lé vén, 12
éves kis is ko lás fia van. Azt mond ja ne kem az ajvékoló zsi dó, hogy kép -
zel jem el, mi lyen tra u ma ér te. Ô jól keresô in for ma ti kus, így a kis fi á -
nak ter mé sze te sen a kor osz tá lyá nak megfelelô (és per sze azon túl is)
min den elekt ro ni kus kütyüt meg vett, így a la ká suk már messzirôl vi lá -
gít. A gye re két is táv ok ta tás sal ké pe zik, ô pe dig reg ge len te oda kény sze -
rí ti a szá mí tó gé pük elé, hogy: „Ta nulj csak, fi am!”

Mint el mond ta, eszé be ju tott Le nin örök be csû mon dá sa, hogy a bi za -
lom jó do log, de az ellenôrzés még jobb. Ezért va la me lyik reg gel raj ta -
ütés sze rû en be nyi tott a szo bá ba, és fia fe je fö lött be le né zett, hogy mi az
a tu do mány, amit e pil la nat ban online ömlesztenek. 

Azt lát ta ép pen, hogy egy a gye rek egy társkeresô ol dalt néz. Mi u tán
kérdôre von ta kis fi át, az tö re del me sen be val lot ta, hogy ô bi zony ha lá -
lo san el un ta az egyismeretlenes egyen let meg ol dá si for má it, és „vé let le -
nül” át kat tin tott. 

Tud juk, hogy egy zsi dó anya ha ki megy az ut cá ra és fá zik, azon nal
sá lat ad a gye re ké re. Egy zsi dó apa pe dig agyon aján dé koz za min den -
nel, a mo bil te le fon tól a PlayStationön ke resz tül a cso dá kat tu dó lap to -
pig. Is mer ve temp lo mi ba rá to mat, tud tam, hogy ez ná luk is így van.
Ezért azt mond tam ne ki – már csak azért is, hogy eb ben a maj ré val te -
li vi lág ban ki csit fel vi dít sam –: hall gasd meg ezt az anek do tát! 

Az is ko lá ban olyan ko rú gyerekektôl, mint a ti éd is, azt kér di a
tanítónô:

– Na gye re kek! Most so rol ja el min den ki tel je sen ôszintén, hogy ott -
hon a ház tar tá suk ból mi az, ami még hi ány zik! 

A gye re kek sor ban fe lel nek. Az egyik azt mond ja:
– Óriásképernyôs okostévé.
A má sik azt fe le li:
– Egy jó mo so ga tó gép!
Mi kor Mó ric ká hoz ér, ô föl áll, és an  nyit mond:
– Tanárnô ké rem! Kö szö nöm kér dé sét, de ne künk nem hi ány zik sem -

mi!
A tanerô ez zel nem éri be:
– Mó ric ka! Nem akar lak bán ta ni, de ez ka pás ból nem le het igaz. Sze -

gé nye sen vagy öl töz ve, le vál ni ké szül a cipôtalpad, roj tos az uj ja az in -
ged nek. Hát nem igaz, hogy ott hon va la mi ne hi á nyoz na... Fe lelj szé pen
ôszintén!

Mó ric ka megint fel áll, és azt mond ja:
– Tanárnô ké rem! Tes sék hin ni ne kem! Már csak azért is, mert múlt

hét szom bat es te jó késôn ha za jött apu kám tajt ré sze gen. Anyu kám
össze csap ta a ke zét, és en  nyit mon dott: Na már csak ez hi ány zott!

...és ide je van
a ne ve tés nek

Kohn el kül di fi a tal és ta pasz ta lat -
lan al kal ma zott ját Grünhöz kas  szí -
roz ni. Ami kor a se géd vis  sza tér,
Kohn meg kér de zi.

– No, ren dez te az adós sá gát a
Grün?

– Ve gyük úgy, hogy igen.
– Mi az, hogy ve gyük úgy? Fi ze -

tett?
– Hát pénzt nem adott, de el mond -

ta, hogy a fia most megy kö zép is ko -
lá ba, s az tán or vos lesz belôle. Ak kor
majd el vesz egy gaz dag zsi dó lányt,
és ha meg kap ja a ho zo mányt, mi le -
szünk az elsôk, aki ket ki fi zet...

***
Kohn el akar ad ni egy ku tyát

Grünnek.
– Na gyon ügyes ku tya – bi zony ko -

dik Kohn –, ak ko rát ug rik, mint a
Gel lért-hegy.

Grün meg ve szi a ku tyát, de más -
nap már pa nasz ko dik:

– Be csap tál, Kohn, ez a ku tya egy -
ál ta lán nem ug rik.

– Mi ért? A Gel lért-hegy ug rik?

Máresz ájin
ÖN IN TER JÚ

– Hadd gon dol kod jam, rab bi úr! Ez nem le het író, költô stb., mert kis -
be tû vel van! A ma cesz hi bás át írá sa sem! Mi ez?

– Ez a ki fe je zés nagy já ból „rossz sze met” je lent!
– Új fog lal ko zás után néz, rab bi úr? Most, ami kor egy re több cso da -

szert hir det nek a lá tás ja ví tá sá ra?
– Ez nem az a szem! Ez egy zsi dó ki fe je zés!
– És mi a lé nye ge?
– Pl. a Jó zsef kör úton sok év vel ezelôtt volt egy hús áru ház, ami ben zacs kós

te jet is árul tak! A rabbiképzô egyik tu dós pro fes  szo ra rá mu ta tott: na ide nem
me het nek be az urak, még te jért sem!

– De hát gon do lom, a tej kü lön volt!
– Jól gon dol ja, de ha egy rab bit lát nak oda be men ni, azt hi szik majd, hogy

hú sért ment! Ez a máresz ájin!
– Ha jól ér tem, ak kor ez ugyan az, mint hogy nem elég val lá sos nak len -

ni, de an nak is kell lát sza ni!
– Hát kb. ez az!
– És most ez mi ért lett ak tu á lis?
– Mert a Síp ut cá ban étkezôt nyi tott a Chábád, kö zel a Sípucca ét ter mé hez!
– És?
– Va la kit lát tak oda be men ni! És mi kor rá kér dez tek kol lé gái, mit ke res ott,

azt mond ta: nem et tem, csak lát ni akar tam, hogy néz ki! Na ez is máresz ájin!
Kar dos Pé ter

Öt éves lett a He ti Tv

Breuer Pé ter

Egy te le ví zió éle té ben kö rül be lül
a har ma dik-ne gye dik év az a
határkô, ami kor is eldôl, ké pes-e
meg ma rad ni a pi a con. A He ti Tv
már ezt is meg él te, sôt, az óta is fo -
lya ma to san mû kö dik Ma gyar or -
szág és Eu ró pa elsô zsi dó kö zös sé -
gi te le ví zi ó ja.

Pe dig nem volt egy sze rû az in du -
lás sem, sôt, ma gá nak az öt let nek a
meg szü le té sét is so kan, a ba rá tok, az
el len sé gek, a jó- és rossz aka rók egy -
aránt komp lett ôrültségnek tar tot ták.
Mi nek egy ilyen, mitôl lesz ez zsi dó
kö zös sé gi te le ví zió, és ha az, ak kor
ez nem ri aszt ja-e el a nézôk több sé -
gét, meg per sze azt is meg kér dez ték,
hogy mibôl?

Min den ja vas lat el le né re, min den
jó ta nács da cá ra, Breuer Pé ter úgy
dön tött, még is meg csi nál ja a He ti
Tv-t, mert ahogy azt Minarik Ede is
meg mond ta: Kell egy csa pat! És per -
sze a csa pat hoz kell egy jó csa pat ka -
pi tány, aki igyek szik kéz ben tar ta ni
az egész já ték te rü le tet és min den já -
té kost, az el len fe le ket, szó val min -
dent és min den kit.

Az in du lás per sze nem volt köny -
 nyû, ele in te szin te csak a név volt
adott és az alap öt let, hogy az egész a
hetiszakaszokra épül, meg az, hogy
ez egy zsi dó kö zös sé gi te le ví zió lesz,
ami ar ra tö rek szik, hogy azt a bi zo -
nyos zsi dó–ke resz tény pár be szé det
erôsítse. Ezért is lett a szlo gen: zsi -
dók ról nem csak zsi dók nak.

Ele in te csak a kö zös sé gi ol da lon
volt lát ha tó, egy sze gé nye sen be ren -
de zett stú di ó ban ké szül tek a mû so -
rok. Köz tük a leg fon to sabb: a hír adó.
Mert ugye azt a te le ví zió vezetôje
már fi a ta lon meg ta nul ta az Új Ke let -
nél, hogy hí rek min dig van nak, a hí -
rek re min dig kí ván csi ak az em be rek.

Azt az ele jén le szö gez te, ez a te le -
ví zió a sa ját ja, egy zsi dó kö zös sé gi
te le ví zió, ahol min den mû sort egy
sa já tos zsi dó szem üve gen ke resz tül
mu tat nak be. Hogy ezt a sa já tos zsi -
dó szem üve get a tulajdonos-fô-
szerkesztô vi se li, le het ne hez mé -
nyez ni, le het ne ki örül ni, de egy dol -
got nem le het ve le meg ten ni: nem tu -
do má sul ven ni.

Va la hol ez le het a He ti Tv egyik tit -
ka, az az nem más, mint az, hogy
egy sze rû en nem le het nem tu do má -
sul ven ni.

A kez de ti ne héz sé gek után ma már
el mond ha tó, hogy nem csak a kö zös -
sé gi ol da la kon lát ha tó a He ti Tv, ha -

nem a ká bel szol gál ta tók kí ná la tá ban is
ott van, ma már itt hon több mil lió ház -
tar tás ban le het kö vet ni, de a ha tá ro kon
kí vül, a ten ge ren túl is van nak nézôi.

Min den egyes nap 24 órá ban su gá -
roz mû so ro kat, min den hét köz nap
reg gel 7-tôl in dul az élô adás, egy
reg ge li po li ti kai ma ga zin mû sor, a
Pir ka dat. Most már egy más nak ad ják
a ki lin cset a résztvevôk, po li ti ku sok,
gaz da sá gi szak em be rek, elemzôk,
köz éle ti szereplôk, mû vé szek, a ma -
gyar or szá gi zsi dó élet képviselôi.

Min den órá ban hír adót ad a té vé,
ahogy azt a tu laj do nos szok ta mon -
da ni, zsi dó szem üve gen ke resz tül, de
még az idôjárástól is füg get le nül. A
He ti Tv Hír adó ját nem csak ma gya -
rul, ha nem né me tül, an go lul, hé be -
rül, kí na i ul is kö vet he tik. 

Ám nem csak ebbôl áll a kí ná lat.
Vá lo gat ha tunk a kul tu rá lis prog ra -
mok so ka sá gá ból, me lyek ké szül nek
nôknek, fér fi ak nak, van nak ze nei,
gaszt ro nó mi ai, au tós, mû sza ki mû -
so rok, kí ván ság mû sor, ka ba ré, ott
van a He ti Jazz, a He ti Jég bü fé, a Hét
Em be re, az Au tós kok tél, a Kül po li ti -
kai Kitekintô, a Pár be széd az em be -
rért, a Fran cia po li ti ka, a Hét órás
ven dég. Ran gos Ka ta lin, Szeg vá ri
Ka ta lin, Gayer Fe renc, Soós Esz -
ter Pet ro nel la, Platthy Iván, Gyar -
ma ti Ist ván, Se res At ti la, Sza bó
György és még so kan má sok.

És mi u tán ez egy zsi dó kö zös sé gi
te le ví zió, így nem ma rad hat el a zsi -
dó val lás sem, a tó ra ma gya rá za tok
sem. Min den hé ten van Pilpul, ahol
az ak tu á lis hetiszakasz fon to sabb

ele me it le het meg is mer ni. Min den
hé ten van még vi ta mû sor, ahol a vi -
lág tör té né se it jár ják kör be a szerep-
lôk zsi dó szemszögbôl.

El mond ha tó, hogy van min den,
amit csak egy te le ví zi ós csa tor na kí -
nál ni tud. Ha van min den, ak kor azt
is el le het mon da ni, a He ti Tv meg ta -
lál ta a he lyét a ha zai mé dia pi a con.

De még is mind ezt ho gyan le het
mû köd tet ni?

Egé szen egy sze rû a vá lasz. A te le -
ví zi ó nál a tu laj do nos sze ret olya nok -
kal dol goz ni, akik az élet egyes te rü -
le te in ná la job ban el iga zod nak, ta -
pasz tal tab bak, olyan szak em be rek,
akik kel sze ret és tud is együtt dol -
goz ni. Ne ves új ság írók jön nek a
Wes se lé nyi ut cá ba, mert nincs meg -
köt ve a ke zük, nem szól a fü lük be
sen ki az adás köz ben, sza bad a lég -
kör. A He ti Tv nem nagy, de van
hang ja, né zik. Még azok is, akik azt
mond ják, hogy so ha nem kap csol nak
oda.

Van még egy kü lön le ges sé ge, ami
a ma gyar mé di á ban is egye di. Ren -
ge teg kri ti ku sa van a He ti Tv-nek,
so kan mond ják a tu laj do nos ra, hogy
azért nem jó, amit csi nál, mert túl sá -
go san kor mány pár ti, míg má sok azt
mond ják, azért nem ér de mes ide el -
jön ni, mert in kább el len zé ki.

Ez an  nyit je lent, a Breuer va la mit
nem csi nál ros  szul. Ha pe dig nem
csi nál ja ros  szul, ak kor az ál ta la meg -
ál mo dott és összegründolt He ti Tv
tud va la mit.

Hogy mit is? Ott len ni, nem le ma -
rad ni, be szél ni, be szél get ni, nem
csak egy dol got csi nál ni, ha va la mi
tör té nik, ak kor azt nem csak egy
szemszögbôl meg mu tat ni. Fôleg
azért, mert pél dá ul sen ki sem gon dol -
ko dik egy fé le kép pen, a zsi dók sem.
Ezért is kell min den irány ból be mu -
tat ni a vi lág ban tör tén te ket, hogy az -
tán a nézô el dönt hes se, sen ki nek
sincs iga za, majd ô ki ta lál egy újabb
ver zi ót. Ez zel nincs is sem mi baj, hi -
szen így mû kö dünk mind an  nyi an.

M. Ken de Pé ter
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