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Ho gyan kap cso ló dik Rut tör té ne te
sávuothoz, a Tó ra-adás ün ne pé hez?
• Amit a né pek el uta sí tot tak és a
moabita ki rály lány el fo ga dott. •
Csecsemôk és gye re kek is hall gat -
ják a Tíz pa ran cso lat fel ol va sá sát a
zsi na gó gá ban.

Egy sze rû, érthetô és pon tos kro no -
ló gia. 3319 év vel ezelôtt, va gyis a vi -
lág te rem tés 2448. évé ben tör tént,
hogy az Egyip tom ból alig öt ven nap -
ja ki sza ba dult hé ber tör zsek, Já kob fi -
ai, meg ér kez tek a Szináj-hegy lá ba
elé. Ott kap ták meg az Örök ké va ló
Tó rá ját, mi u tán már an nak elôtte ki -
nyil vá ní tot ták, hogy el fo gad ják azt,
va gyis „meg tes  szük és meg hall gat -
juk” („náásze vönismá”).

Ez a most ün ne pelt sávuot (ma gya -
rul pün kösd) cél ja, ér tel me és ma gya -

Heisler And rás a belsô bé ke
feltételeirôl

Fôszerkesztôm ké ré sé re öröm mel vál la lom az in ter jút Heisler And rás -
sal, a Mazsihisz el nö ké vel. Azt gon do lom, ol va só ink jelentôs ré szé nek fel -
kel tet te, fel kelt het te a kí ván csi sá gát s vált ha tott ki belôlük kü lön fé le ér zé -
se ket, gon do la to kat az ano nim, gyak ran ál né ven írott vagy ne ve sí tett kom-
mentcunami, amely az utób bi idôben lát ha tó volt a Facebookon. Ez a rab -
bi kat, elöl já ró kat, sze mé lyi sé gi jo got érintô, be sá ro zó, hi tel ron tó för med -
vény in ter jú ala nyo mat sem kí mél te.

Van egy gya núm.
Az el múlt idôben (még a Covid mi at ti el szi ge telt sé get megelôzôen) bôven

adód ha tott (vol na) mód és lehetôség felmerülô va lós vagy álprob lé mák ra,
kér dé sek re vá laszt kap ni kul tu rált for má ban. Ettôl ér dem ben a meg szó lí -
tot tak so ha nem zár kóz tak el.Sávuot: az elsô halachikus

be té rés a Bib li á ban

Heisler: Kí sér le tük a ka rak ter gyil kos ság ra si ker te len volt

rá za ta egy ben. Van még egy sor ne ve
és jel leg ze tes sé ge (mint az ara tás ün -
ne pe, a zsen gék be mu ta tá sá nak ün ne -
pe, vagy mint köz is mert ne ve –
sávuot – mu tat ja, a he tek ün ne pe), de
a lé nyeg az, amit a zsi dó ima könyv
megôrzött szá munk ra: „A Tó ránk
adá sá nak évad ja.”

Sávuot szá munk ra a há rom za rán -
dok ün nep egyi ke is – peszách és
szukkot mel lett –, de ta lán nem té ved,
aki azt gon dol ja, hogy nem csak a leg -
fon to sabb a há rom kö zül, de ta lán a
legjelentôsebb zsi dó ün nep a nap tár -
ban, az egy jom kippurt ki vé ve.

Mi ért?

Ettôl va gyunk zsi dók
Azért, mert a sávuot szá munk ra a

Tó rát je len ti. Át vé te le ide da tá ló dik,
és mi vel a Tó ra a mi más sá gunk alap -
ja és zá lo ga, ez tu laj don kép pen a zsi -
dó ság „sze mély azo nos sá gi iga zol vá -
nya”. Ettôl va gyunk zsi dók, ez az,
ami ben nün ket meg kü lön böz tet a töb -
bi néptôl. Nem ar ra let tünk ki vá laszt -
va, hogy ural kod junk a né pek fe lett,
se nem ar ra, hogy mi le gyünk a leg -
na gyobb, leg né pe sebb ná ció a föl dön
– hi szen mi va gyunk a leg ki sebb –,
ha nem ar ra, hogy be tart suk a Tó ra
tör vé nye it, és ez ál tal má sok, job bak
le gyünk.

A mai mo dern idôkben aki nek
nincs szü le té si bi zo nyít vá nya, az ta -
lán meg sem szü le tett, és aki nek nincs
sze mély azo nos sá gi ja, az egy no-man,

volt – sávuottal, a Tó ra-adás ün ne pé -
vel, amely mint már je lez tük, az ara -
tás ün ne pe is, Rut tör té ne te pe dig ár -
pa ara tás ide jén zaj lik. Rut, aki an nak
ide jén egye dül ál ló be té ré sé vel pél dát
mu ta tott ar ra, ho gyan kell és le het be -
tér ni a zsi dó ság ba igaz meggyôzôdés-
bôl, ez zel hi tet tett a Tó ra mel lett, és
„ki ér de mel te”, hogy tör té ne tét a Tó -
ra-adás ün ne pén ol vas sák fel.

To váb bi jel ké pes, in kább kaba-
lisztikus ok: Rut Dá vid ki rá lyunk ük -
any ja volt, Dá vid pe dig a ha gyo mány
sze rint sávuotkor szü le tett, és ek kor is
halt meg.

„Né ped né pem, is te ned 
is te nem!”

Azok nak, akik nem is me rik Rut
köny vét és nincs ott hon Bib li á juk,
áll jon itt dió héj ban a rö vid könyv
(egyi ke az öt bib li ai Te kercs nek) tar -
tal ma:

A Bí rák ko rá ban, kb. 100 év vel Dá -
vid szü le té se elôtt, éhín ség tört ki Iz -
ra el ben. Elimelech, egy jó mó dú jú de -
ai csa lád fe je ne jé vel, No é mi val és
két fi á val a szom szé dos Moáv ki rály -
ság ba emig rált. A két fiú hely ben
nôsült, moabita lá nyo kat vet tek el.
Az tán meg halt a családfô (a midrás
sze rint azért, mert nem lett vol na sza -
bad el hagy nia az Or szá got éhín ség
ide jén), majd két fia is kö vet te. Az
egye dül, öz ve gyen ma radt No é mi el -
ha tá roz ta, hogy ha za megy Iz ra el be,
mert hal lot ta, hogy meg kö nyö rült az
Örök ké va ló né pén, és az éhín ség vé -
get ért.

Ve le ment két me nye is, Orpá és
Rut, de No é mi le be szél te és ha za -
küld te ôket. Orpá haj lott er re, és ha -

za ment (a ha gyo mány sze rint késôbb
ô szül te a filiszteus óri ást, Gó li á tot,
akit az if jú Dá vid te rí tett le), Rut
azon ban nem volt haj lan dó el hagy ni
anyó sát, és nyi lat ko za ta az „iga zi
betérô” (gér cedek) örök hû sé gét de -
monst rál ja:

„No é mi meg azt mond ta (Rutnak):
lá tod, a sógornôd vis  sza tért né pé hez
és is te ne i hez. Térj vis  sza te is.”

„De Rut azt fe lel te: ne un szolj en -
gem, hogy el hagy ja lak és vis  sza tér -
jek. Aho vá te mégy, oda me gyek én
is. Né ped az én né pem, és is te ned az
én is te nem! Ahol te meg halsz, ott
aka rok meg hal ni én is, és ott te mes se -
nek el en gem! Úgy bán jon ve lem az
Örök ké va ló most és min dig, hogy
csak a ha lál vá laszt el tôled!” (Rut,
1,14–17).

No é mi lát ta, hogy Rut ôszintén be -

nem létezô em ber. Pon to san így va -
gyunk mi is a Tó rá val: aki nek
„nincs”, va gyis nem is me ri, nem ta -
nul ja, nem tart ja, az csak a do log ne -
ga tív meg nyil vá nu lá sa i ban zsi dó.
Ab ban, hogy a gaz da né pek utál ják,
ki né zik, bûn bak nak tart ják – a fo lya -
mat az ausch witzi rám pán végzôdött.

Ezért sávuot, a Tó ra-adás ide je a
zsi dó nép szü le tés nap ja is egy ben.

***
Sávuothoz szer ve sen hoz zá tar to zik

Rut köny ve, ez a kis kom pakt bib li ai
idill, amely a Bí rák ide jé hez kap cso -
ló dik, Dá vid ki rá lyunk ge ne a ló gi á já -
val végzôdik, és sávuotkor szo kás fel -
ol vas ni az askenáz kö zös sé gek ben.
Ôsi for rá sa ink több sze man ti kus okot
je löl nek meg, ame lyek ro ko nít ják
Rutot, a betérô moabita nôt – aki a
midrás sze rint Moáv ki rá lyá nak lá nya

szél, és to vább már nem pró bál ta le -
be szél ni. Meg is ér kez tek Bét Le-
c hem be, ahol No é mi ra so kan em lé -
kez tek, de alig is mer ték meg. Ez len -
ne No é mi? – kér dez ték az idôs öz -
vegy as  szony lát tán, aki fi a tal moabita
me nyé vel ér ke zett, el csi gáz va, ron -
gyo san. Így jár az, aki el hagy ja Erec
Jiszráélt! – mond ták a jó lel kek.

Bo áz el ve szi Rutot
Ép pen ár pát arat nak, és Rut, aki

már so kat ta nult anyó sá tól és ki is me -
ri ma gát a zsi dó dol gok ban, ki megy a
mezôre, hogy le hul lott ka lá szo kat
(„leket”) sze de ges sen, ame lyek a sze -
gé nye ket il le tik meg. Itt meg is me ri
Boázt, a gaz dag föl des urat, aki No é -
mi tá vo li ro ko na fér je ré vén, és az
sze met vet az ide gen nôre. Ki ez? –
kér di legényeitôl, akik tud ják: ez az a
moabita nô, aki együtt jött No é mi vel
Moáb földjérôl.

A Tal mud, ahol Boázt egy Ivcán
ne vû bí rá val azo no sít ják, fel te szi a lo -
gi kus kér dést: Hogy hogy Bo áz, aki
nem ze dé ke nagy ja volt, egy ide gen
nô után érdeklôdik? Ez va la hogy nem
il lik hoz zá. A vá lasz: Bo áz olyan dol -
go kat lá tott Rutnál – ne mes, sze mér -
mes, vi sel ke dést –, ame lyek fel kel tet -
ték érdeklôdését. Pél dá ul: a töb bi
marokszedô lány élcelôdött az ara -
tók kal, míg Rut sze mér me sen fél re -
állt. Amel lett azt is tud ja a ha gyo -
mány, hogy ép pen azok ban a na pok -
ban halt meg Bo áz fe le sé ge.

Egy szó mint száz (a rész le te ket ol -
vas sa el a fi gyel mes és érdeklôdô ol -
va só egy ma gyar for dí tá sú Bib li á ban
vagy a szerzô Öt te kercs cí mû köny -
vé ben, amely töb bek kö zött Rut
köny vét is tar tal maz za – Ôsi For rás
[6], Bu da pest, 1998, Gön cöl ki adó),

Te hát azok ban, akik nek nem si ke rült vélt vagy va lós prob lé má i kat or vo -
sol tat ni, a tüs ke ben ne ma radt. Lap pan gó an, de ug rás ra ké szen vár ták a
lehetôséget a re tor zi ók ra.

Bé ke. Le gyen. Kell.
– Mi min dent gon dol, sze ret ne ten ni ez zel kap cso la to san a Mazsihisz el -

nö ke (és mun ka tár sai) az zal a tu dat tal, hogy min den ki nek meg fe lel ni le he -
tet len? Nem is kell.

– Ér de mes nek tar tom a fel vá zolt fo lya ma tot rész le te seb ben át te kin te ni. Ta lán
az elsô jel a Figyelô fo lyó irat két év vel ezelôtt cím lap ja volt, ahol a Mazsihisz
el nö két de ho nesz tá ló mó don áb rá zol ták, maf fia ve zér ként, hul ló pénzesôben.
Kí sér le tük a ka rak ter gyil kos ság ra si ker te len volt, és ko moly nem zet kö zi fel há -
bo ro dást vál tott ki, be le ért ve Iz ra el el nö ké nek, Ruvén Rivlinnek a gesz tu sát,
ami kor rög tön a címlapsztorit követôen sze mé lye sen fo ga dott. Ez után rö vid
szü net kö vet ke zett, majd egy esz ten de je elkezdôdött a Mazsihisz mód sze res
bán tá sa név te len hon la po kon és az EMIH weblapján. El in dult a Mazsihisz el -
nö ké nek gya lá zá sa a legelképesztôbb jelzôkkel és ha zug ál lí tá sok kal – er re egy
önál ló weboldalt rend sze re sí tet tek, ami kis iró ni á val nagy meg tisz tel te tés is le -
het ne szá mom ra. Min dent a név te len ség ho má lyá ból in dít va, majd az EMIH
hon lap ján már va ló di hír ként meg je len tet ve, lát ha tó an tu da to san épít kez ve a
mai na pig fo lyik a Mazsihiszt le já ra tó kam pány. S köz ben el in dult a Mazsihisz
mun ka vál la ló inak meg fé lem lí té se is. A fo lya mat majd egy éve tart, kéz zel fog -
ha tó ered mé nye egyet len egy dol got ki vé ve nincs: ki de rült, kik a gyen gék a
Mazsihisz vezetôi, rab bi jai és tag sá ga kö ré ben. A belsô áru lás kö vet kez mé nyei
pe dig be lát ha tat la nok. Az vi szont má ra ta lán már min den ki nek egy ér tel mû vé
vált, hogy az EMIH – a leg al ja sabb esz kö zök hasz ná la tá tól sem vis  sza ri ad va –
a Mazsihisz el le he tet le ní té sén dol go zik.

Elsô ten ni va lónk ezért a belsô bé ke hely re ál lí tá sa. Azon na li ha tál  lyal be kell
szün tet ni az egy más sal fog lal ko zást, és a kö zös ség fe lé for dul va ki zá ró lag azon
kell dol goz ni, ho gyan tud juk a pandémia kö zös ség rom bo ló ha tá sa it legyôzni,
mi lyen stra té gia men tén tud juk a Mazsihisz el le ni nem te len tá ma dá sok kal
szem ben meg vé de ni ma gun kat. A Mazsihisz rab bi ja i nak és Vezetôségének kö -
zös ál lás fog la lá sa már en nek szel le mé ben szü le tett meg az el múlt he tek ben. 

A Mazsihisz el le ni kam pány az EMIH és a MAOIH fel je len té sé vel a csú csá -
ra ér ke zett. Nem vé let len sem az idôzítés, sem az a kap ko dás, amit a je ru zsá le -
mi val lá si bí ró ság dön té se i ben ta pasz ta lunk. Má jus ban köz gyû lé sünk lesz, és a
gyen gék ab ban re mény ked nek, hogy szer vi liz mu suk bi zo nyí té ka ként új
vezetôvel fog ja foly tat ni Szö vet sé günk a mun kát.

Té ved nek: egy részt a Mazsihisz el múlt esz ten de i nek ered mé nyei – amirôl
egy hat ol da las be szá mo lót küld tem szét a Köz gyû lés 120 tag já nak – megkérdô-
jelezhetetlenek, más részt ta nul tunk a történelembôl, és a füg get len, büsz ke kö -
zös ség meg va ló sí tá sá nak ví zi ó ja a ma gyar zsi dó ság túl nyo mó több sé ge szá má -
ra fon to sabb, mint az elv te len lo ja li tás sal megszerezhetô for rá sok.

Az új ság írói kér dés re vá la szol va te hát: meg kell te rem te ni a belsô bé két an -
nak ér de ké ben, hogy a neo ló gia ér té ke it to vább tud juk ad ni gyer me ke ink nek,
uno ká ink nak. Ez komp ro mis  szu mot kí ván mind an  nyi unk tól, de ar ra ügyel nünk
kell, hogy a kö zös sé get ne le hes sen kö vet kez mé nyek nél kül el árul ni.

– Má sik kér dé sem: a jár vány utá ni újabb kap cso la tok épí té sé re, a füg-
gôben lévô ügyek le zá rá sá ra van-e ter ve, el kép ze lé se?

– Mint egy hat hó nap ja ír tam egy le ve let a Mazsihisz rab bi ja i nak. Ab ban fel -
hív tam a fi gyel mü ket ar ra, hogy a pandémiát követô vis  sza té rés a nor má lis mû -
kö dés be nem lesz egy sze rû és au to ma ti kus. Az online tér ál tal nyúj tott se gít ség
sorsdöntô volt az el múlt hó na pok ban, de hasz ná la ta el ké nyel me sí tet te sok hí -
vün ket, aki ket va la mi vel majd mo ti vál ni kell. El in dult a ko ráb bi ak nál sok kal
kor sze rûbb, hang sú lyo san a hit élet re kon cent rá ló kom mu ni ká ci ónk, és eb ben a
mun ká ban min den rab bink ra, kán to runk ra szá mí tunk. Aki haj lan dó és ké pes
vé gig gon dol ni en nek a fel adat nak a mély sé gét, az azon nal meg ér ti, mi ért vi szo -
nyult fenn tar tás sal a Mazsihisz Vezetôsége a Ma gyar ho ni Zsi dó Ima egy let fe -
lé. A vezetôségi dön tés in do kolt sá gát az el múlt hó na pok megerôsítették. Aki
rab bi ként vagy val lá si funk ci o ná ri us ként a Mazsihisz mun ka vál la ló ja, an nak
min den ere jét, te het sé gét és ide jét kö zös sé günk ér de ké ben kell hasz nál nia. Ez
má ra el vá rás a Mazsihisz részérôl. Aki kö zös sé gi fel ada ta it más hol vég zi, az
köz vet le nül okoz ká ro kat ne künk, és ôrá a jövôben nem szá mí tunk.

Per sze a rab bi ja ink tól el várt ak ti vi tás mel lett a vá lasz tott vezetôk fel ada tai is

(Folytatás a 2. oldalon)(Folytatás a 2. oldalon)
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Egy jótékonyságimaszk-kam-
pány ré vén a Maccabi VAC hat
da rab, egyen ként 20-20 ezer fo rin -
tos vá sár lá si utal ványt ado má nyoz
a Mazsihisz Sze re tet kór há zá nak.
A Maccabi ez zel a gesz tus sal az
egész ség ügy ben dol go zók nak a
jár vány hely zet alatt ta nú sí tott
mun ká ját kí ván ja meg kö szön ni. A
zsi dó sport szer ve zet azt ké ri a kór -
ház tól, hogy az in téz mény ma ga
vá las  sza ki azt a hat dol go zót, aki
meg kap ja az ado mányt. In ter jú
Jusz tin Ádám mal, a Maccabi VAC
el nö ké vel.

– Mi kép pen lett masz kok ból
ado mány?

Kon fe ren cia a Kôrösmezô –
kamenyec-podolszkiji

de por tá lás 80. év for du ló ja
al kal má ból

Az 1941-es Kôrösmezô – kamenyec-podolszkiji de por tá lás nak, a soá ma -
gyar or szá gi kez de té nek 80. év for du ló ja al kal má ból a Wesley Já nos
Lelkészképzô Fôiskola (WJLF) Soá és Ke resz tény ség Ku ta tó in té ze te és az
Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem 2021. ok tó ber 11–12-én Kí vá na tos a
zsi dók mi nél erôsebb meg rit kí tá sa cím mel két na pos kö zös ke gye le ti,
emlékezô és tu do má nyos kon fe ren ci át tart.

A kon fe ren cia in gye nes, re giszt rá ci ót nem igé nyel.
A ren dez vény meg tar tá sá nak tech ni kai mi ként je egyelôre bi zony ta lan. Az

internetes rész vé telt min den eset re ak kor is biz to sí ta ni kí ván juk, ha ha gyo má -
nyos ke re tek kö zött (a WJLF Dankó ut cai és az ORZSE Scheiber Sán dor ut -
cai köz pont já ban) tör tén ne a le bo nyo lí tás.

A WJLF és a fenn tar tó egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi Test vér kö -
zös ség 2003 óta a kamenyec-podolszkiji vérfürdô nap jai egyi kén min den év -
ben bûn bá na ti és gyász is ten tisz te let tel is meg em lé ke zik a de por tá lás ról és
már tír ja i ról. Idén er re au gusz tus 29-én, du. 3 órai kez det tel ke rül sor, min den
va ló szí nû ség sze rint (mint már ta valy is) online köz ve tí tés for má já ban.

A meg em lé ke zé si prog ra mok részleteirôl az aláb bi internetes ol da la kon
nyúj tunk fo lya ma tos tá jé koz ta tást:

https://wesley.hu/konferencia-2021-oktober-11-12/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / A z - 1 9 4 1 - % C 3 % A 9 v i -

K % C 5 % 9 1 r % C 3 % B 6 s m e z % C 5 % 9 1 - K a m e n y e c - P o d o l s z k i j - i -
deport%C3%A1l%C3%A1s-191115611020694/?ref=hl

Majsai Ta más egye te mi ta nár, WJLF
Vaj da Kár oly egye te mi ta nár, ORZSE

Wes se lé nyi sek, 
gyer tek a Scheiberbe!

Tisz telt Szülôk, Ked ves Di á kok!
A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Mazsihisz) szo mo rú an

ol vas ta a Ma gyar or szá gi Au to nóm Orthodox Iz ra e li ta Hit köz ség nek
(MAOIH) mint a Wes se lé nyi ut cai Csa lá di Bölcsôde, Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um fenn tar tó já nak a le ve lét az in téz mény gim ná zi u mi ta go za tá -
nak be zá rá sá ról.

A hir te len dön tés és an nak idôzítése ne he zen ma gya ráz ha tó, hi szen a ko ro -
na ví rus-jár vány mi at ti hely zet ele ve min den ok ta tá si in téz ményt, ta nárt és di -
á kot meg vi sel. Úgy his  szük, egy is ko la fenn tar tá sa, gyer me ke ink biz ton -
sá gos ok ta tá sa nem le het sze mé lyes üz le ti am bí ci ók vagy po li ti kai játsz -
mák szín te re.

Tisz telt Szülôk!
A Mazsihisz úgy dön tött, hogy min den wes se lé nyis di ák nak fel ajánl ja,

foly tas sák ta nul má nya i kat a BZSH Scheiber Sán dor Gim ná zi u má ban. Min -
den meg te szünk, hogy he lyet biz to sít sunk azok szá má ra, akik min ket vá lasz -
ta nak. A megfelelô val lá si, vi lá gi ok ta tás ról, a kó ser étkezésrôl az in téz mény
gon dos ko dik.

Az át je lent ke zés rész le te i vel kap cso lat ban az is ko la hon lap ján
(www.scheiber.hu) és tit kár sá gi te le fon szá mán (06-1-469-0280) kap hat nak
bôvebb fel vi lá go sí tást.

Ked ves Di á kok!
Tud juk, ez a hely zet nek tek a leg ne he zebb. Sze re tet tel vá runk ben ne te ket a

Scheiberben, ahol új ba rá to kat, új kör nye ze tet, re mek ta ná ro kat és még re me -
kebb han gu la tot fog tok ta lál ni. Szep tem ber ben ta lál koz zunk!

„A vi lág csak a tan ház ban ta nu ló gyer me kek lé leg zet vé te le mi att áll fenn.”
(Sá bát 119b)

Ku nos Pé ter ügyvezetô igaz ga tó
Mazsihisz-BZSH

A Maccabi VAC aján dé ka
a Sze re tet kór ház nak

– A jár vány alatt sok más szer ve -
zet hez, in téz mény hez ha son ló an a
Maccabi is csi nál ta tott sa ját logóval
el lá tott védômaszkokat, mert saj nos
szük sé günk volt rá különbözô ese -
mé nyek re, ren dez vé nyek re. A hol -
land Maccabival együtt ta lál tuk ki,
hogy a masz kok el adá sá ból meg le -
het ne va ló sí ta ni egy ado mány kam -
pányt az egész ség ügyi dol go zók szá -
má ra, hi szen egy egész ség ügyi védô-
maszk lé nye gé ben rá juk, az ô mun -
ká juk ra is utal. A maccabis masz kok
1200 fo rin tos vé tel árá nak 50 szá za -
lé kát aján lot tuk fel er re a cél ra. Több
ütem ben ös  szes sé gé ben mint egy 9
hó na pig fu tott a kam pány, így gyûlt

ös  sze a pénz, ré szint az el adott masz -
kok 600 fo rint ja i ból, ré szint pe dig
ab ból, hogy egyes vá sár lók-ado má -
nyo zók a meg ren delt masz kok árá nál
töb bet fi zet tek, tud ván, hogy mi lyen
fon tos cél ra gyûj tünk. Szá mí tot tunk
rá, hogy mil li ók nem fog nak ös  sze -
jön ni, de azt tar tot tuk szem elôtt: ha
min den ki egy ki csit se gít, az vé gül
nagy se gít ség.

– Nem is be szél ve a gesz tus szép-
ségérôl!

– Igen, a Sze re tet kór ház dol go zói
vi tat ha tat la nul meg ér dem lik ezt.
Azért dön töt tünk a 20 ezer fo rin tos
bon tás mel lett, mert így nem ap ró zó -
dik el na gyon a pénz, és több em ber -
nek jut belôle. Már fel vet tük a kap -
cso la tot a Sze re tet kór ház zal a
Mazsihisszel kö zö sen, hogy ko or di -
nál ják az át adást az egész ség ügy ben
dol go zók szá má ra. S most hang sú -
lyo san egész ség ügy ben dol go zók ról
be szé lek, az az ha a kór ház ban úgy
gon dol ják, ak kor olyan mun ka vál la -
lók is kap hat nak ado mányt, akik
nem egészségügyisek, ha nem más
mun ka kör ben te vé keny ked nek az in -
téz mény ben. Re mé lem, hogy már
nem lesz rá al ka lom, de ha a szük ség
még is úgy hoz za, ter mé sze te sen
öröm mel in dí tunk egy má so dik kam -
pányt is ado má nyo zá si cél lal.

– A be szél ge té sünk jó ap ro pó ar -
ra, hogy meg kér dez zem: a Maccabi
VAC éle te mi kor zök ken vis  sza a
jár vány elôtti ke rék vá gás ba?

– Ami a nyi tást il le ti, egyelôre
még a ter ve zés sza ka szá ban va -
gyunk. A ta vasz kis sé ké sei be kö -
szön té vel remélhetôleg ha ma ro san el
tu dunk kez de ni szabadidôs ese mé -
nye ket szer vez ni, az idôjárás ezt
most már en ge di. A na pok ban hoz -
zá kezd he tünk a nyá ri prog ra mok ki -
dol go zá sá hoz, s már fel vet tük a kap -
cso la tot a Judafest szervezôivel az
idei Fun Run meg ren de zé sé re. A ta -
va lyi saj nos el ma radt, de na gyon re -
mé lem, hogy idén már mi nél töb ben
ott le he tünk.

Kácsor Zsolt

Bo áz fe le sé gül vet te Rutot, és ez zel
meg ve tet te az alap ját a Dá vid nem zet -
ség nek. Rut ük uno ká ja volt Dá vid ben
Jisáj, a nagy ki rály, aki ben a ha gyo -
mány a mes si ás le té te mé nye sét lát ja.

Ez zel Rut, a bol dog kis ma ma el -
nyer te a hû ség ju tal mát, amibôl No -
é mi is bôségesen ki vet te a ré szét. Ô
daj kál ta a meg szü le tett kis fi út, és a
szom széd as  szony ok ki is mond ták a
szen ten ci át: „Fia szü le tett No é mi -
nak!” (Rut, 4,17).

A halachikus be té rés kis ká -
té ja

Az idil li kus jel le gû rö vid köny -
vecs ke halachikus jelentôsége a ta -
nul sá gá ban rej lik. A moabitákkal és
egyéb ko ra be li né pek kel va ló há za -
so dást és ke ve re dést a Tó ra ka te go ri -
ku san tilt ja. Azon ban a Szó be li Tan
(Tórá sebáál pe) ezt csak a fér fi ak ra
vo nat koz tat ja, moabita nôkkel – akik
sza bá lyo san be tér nek – sza bad a há -
za so dás. Ezt pél dáz za Rut tör té ne te
mind ma gá nak a há zas ság nak a té -
nyé vel, mind az zal, hogy az itt le ír -
tak alap ján („né ped né pem, is te ned
is te nem”) let tek a be té rés (gijur) kö -
ve tel mé nyei meg fo gal maz va. Ezek
ér vé nye sek ôsidôktôl fog va nap ja in -
kig, és ez a be té rés halachikus kis ká -
té ja, mely nek lé nye ge és legfôbb kö -
ve tel mé nye, hogy a be tér ni kí vá nó
el fo gad ja ma gá ra néz ve kötelezônek
a Tó rát, és meg ígé ri, hogy azt tar ta ni
fog ja min den rész le té ben.

En nek alap ján mi sem ter mé sze te -
sebb, mint hogy Rut köny vét ép pen a
Tó ra-adás ün ne pén ol vas suk fel. A
midrások rész le tes le írá sa i ból tud -
juk, mi elôzte meg a Tó ra-adást. Az
Örök ké va ló nem ki vé te le zett ab ovo

a zsi dók kal, akik ad dig Egyip tom ban
majd nem olyan bál vány imá dók vol -
tak, mint po gány rab tar tó ik. Elôbb
fel aján lot ta a Tó rát az óko ri ke let né -
pe i nek, de azok el uta sí tot ták azt –
nem ze ti ka rak te rük, il let ve ve lük
szü le tett tu laj don sá ga ik alap ján. Az
edomitáknak a Ne ölj! nem kon ve ni -
ált, míg az iz ma e li ták nak a Ne lopj!
nem fe lelt meg, és így to vább. Ami -
kor Iz ra el fi a i hoz ért, azok köz fel ki -
ál tás sal el fo gad ták.

Itt és most, a Bí rák ko rá ban, ez a
spon tán el fo ga dás új megerôsítést
nyert, ami kor Rut, a moabita lány el -
fo gad ta azt, amit a né pek, köz tük az ô
né pe is, el uta sí tot tak. Ez megerô-
sítette az el tép he tet len kap cso la tot a
Tó ra két ré sze, a Szó be li és az Írott
Tan kö zött, és sávuot ün ne pét meg -
tet te Rut és a min den ko ri „igaz
betérôk” (géré cedek) ün ne pé nek.

Sávuotkor ol vas suk fel a Tó rá ból a
Tíz pa ran cso la tot. Szo kás ez al ka -
lom mal a kis gye re ke ket, a cse-
csemôket is a zsi na gó gá ba hoz ni,
hogy az ár tat lan fü lek is hall ják a Ki -
nyi lat koz ta tást. Ugyan csak szo kás
sávuot éj sza ká ján fent len ni, és a Tó -
rát ta nul má nyoz ni. To váb bi szo kás,
mely nek folk lo risz ti kus alap ja van,
te jes éte le ket en ni ezen az ün ne pen,
mi vel a ha gyo mány a Tó rát a méz -
hez és a tej hez ha son lít ja, ami hez
mint tud juk, Erec Jiszráél is ha son lít,
amely „tej jel-méz zel fo lyó or szág”.

Mi ért ne vez zük sávuotot a Tó ra-
adás ün ne pé nek, mi kor ezen a na pon
kap tuk, il let ve vet tük át a Tó rát?
Nem len ne lo gi ku sabb az át vé tel ün -
ne pé nek (kábálát hátorá) ne vez ni?

Igen, mond ja egy chászid böl-
cselô, de az adás egy sze ri ak tus volt,
míg a ka pás, az át vé tel má ig is tart...

Naftali Kraus

sû rû söd nek. Ar ra hív tam fel vezetôtársaim fi gyel mét, hogy a következô
idôszakban ke vés bé az új pro jek tek re, mint in kább a már el in dí tott fo lya ma -
tok végigvitelére kell kon cent rál nunk.

Csak né hány jelentôsebbet em lít ve: a Rumbach ut cai zsi na gó ga nyi tá sa,
kul tu rá lis, kö zös sé gi és hit éle ti prog ram ja i nak in dí tá sa; a Sze re tet kór ház mû -
sza ki fej lesz té se és orvosszakmai prog ram já nak vég le ge sí té se, majd meg va -
ló sí tá sa; az ORZSE át ala ku lá sá nak tá mo ga tá sa; a Di gi tá lis Pro jekt fej lesz té -
se; a Vezetôség Stra té gi ai Bi zott sá ga ál tal tett ja vas la tok vég re haj tá sa; az új
kom mu ni ká ci ós stra té gia ki ala kí tá sa és az el in dult fo lya ma tok men tén va ló
ki ter jesz té se; a Mazsihisz szo ci á lis rend sze ré nek át- és ki ala kí tá sa; a MAZS
in teg rá lá sa szer ve ze tünk höz stb.

Ezek mind már meg kez dett fo lya ma tok. Még két évem van ebbôl az el nö -
ki cik lus ból ar ra, hogy lehetôség sze rint e fo lya ma to kat kont rol lál jam, vagy
ép pen ka ta li zál jam. Fon tos nak tar tom min den ki szá má ra je lez ni: ezt a két
évet er re fo gom ki hasz nál ni!

– Úgy le gyen, úgy le hes sen. Kö szö nöm az in ter jút.
gáljuli

Sávuot: az elsô halachikus 
be té rés a Bib li á ban

Heisler And rás a belsô bé ke
feltételeirôl

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Javítok. Nem halt meg. Él. Aligha
van olyan zsinagógánk, zsidó ottho-
nunk, amelyben ne lenne ott keze
munkája, gyakran ajándékképp.

Tórafüggönyök, bárchesztakarók,
terítôk, és még sorolhatnám határta-
lan repertoárját. Üzlete a Dohány
árkádja alatt évtizedek óta turisták
úti célpontja volt.

Akik ismerték, napjainkban ritka
egyetértéssel tanúsíthatják: a szeretet
és a jóság megtestesítôje volt. Errôl
szól könyve és a róla készült film,
amelyet tavaly, 90. születésnapja
alkalmából forgattak. Egész életemet
a zsidóság megsegítésére tettem fel –
írja. Teljesítetted vállalásodat, Lucy
néni! Mindannyian gyászolunk.

Löchi vösólajm, indulj az Örök
Bíró elé, hogy elvedd jutalmadat

Május 30. vasárnap
Baja 11.00 Ady E. könyvtár, 

ill. kert  
Devecser 11.00 temetô  
Június 6. vasárnap
Kiskunhalas 11.00 zsinagóga  
Kecskemét 15.00 temetô  
Kispest 11.00 temetô  
Gyôr 11.00 gyôrszigeti temetô  
Zalaegerszeg 11.00 temetô  
Mosonmagyaróvár 16.00 temetô  

Június 13. vasárnap
Cegléd 9.30 imaterem  
Nagykôrös 10.30 zsinagóga  
Szolnok 14.00 zsinagóga  
Székesfehérvár 11.00 temetô  
Kápolnásnyék 15.00 temetô  
Tata 10.00 temetô  
Tatabánya 12.30 emlékpark  
Esztergom 11.00 temetô  
A további idôpontokat folyamatosan közöljük.

Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpontokat, helyszíne-
ket rendszeresen kísérjék figyelemmel a honlapon is
(mazsihisz.hu), mert változás lehetséges.

Elment a szeretet és a jótékonykodás királynôje
Meghalt Braun Lucy

Mártír-istentiszteletek országszerte

Istentôl földi pályádért! Lelked köt-
tessék bele az örök életûek
kötelékébe!

Remekmûveid itt, a földön éltet-
nek tovább.

kápé
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Az In di á ban tom bo ló má so dik
Covid-hullám so rán a tör té nel mi
kö zös ség több tag ját is el vesz tet te
már a min den ed di gi nél sú lyo sabb
fertôzésben.

Az In di á ban terjedô ko ro na ví rus-
va ri áns el ér te Mumbai zsi dó kö zös -
sé gét is, ír ja a Ki bic.

Ralphy Jirad, a he lyi zsi dó kö -
zös ség vezetôje sze rint már ed dig is
so kan hal tak meg a ví rus ban. A nyu -
gat-in di ai met ro po lisz ban nagy já ból
4000 hit test vé rünk él, fôként a vá ros
gaz da gabb ré sze in.

Nincs elegendô oxi gén, ol tás, kór -
há zi ágy, ápo lók, or vo sok, mond ta
Jirad a Jewish Newsnak.

Je len leg nem tar ta nak nyit va a zsi -

na gó gák, min dent igye kez nek a kor -
mány és a he lyi ha tó sá gok uta sí tá sai
sze rint le zár ni. Jirad sze rint a hely zet
egy re bor zasz tóbb, és ha nem ilye -
nek len né nek a kö rül mé nyek, ak kor
ta lán több ha lál eset is megelôzhetô
lett vol na.

Jirad hoz zá tet te, Mumbai né pes sé -
ge 22 mil lió fô, és ak ko ra a nép sû rû -
ség, hogy az em be rek ak kor sem tud -
nak megfelelô tá vol sá got tar ta ni egy -
más tól, ha sze ret né nek.

A kül föl di ado má nyo zók pró bál -
nak se gí te ni In dia egész ség ügyi dol -
go zó i nak és or vo sa i nak, hogy ké pe -
sek le gye nek meg küz de ni a sú lyos
jár ván  nyal.

Egy iz ra e li hu ma ni tá ri us cso port,

az IsraAID is meg ígér te, hogy oxi -
gént és más egész ség ügyi esz kö zö -
ket küld az or szág nak. Az elsô vo -
nal ban küzdôknek azon ban nem csak
er re van szük sé gük. Má ra sú lyos
pszi chés prob lé mák kal is küz de nek a
jár ván  nyal szem ben több mint egy
éve foly ta tott harc mi att. Ezért az
IsraAID önsegítô prog ra mo kat is fel -
aján lott az egész ség ügyi dol go zók -
nak.

Jirad sze rint ta nul ni kell az in di ai
pél dá ból, ahol az elsô hul lám nem
volt kü lö nö seb ben sú lyos, és azt hit -
ték, en  nyi vel meg ús  szák. Min den
elôírást be kell tar ta ni, mert saj nos
még az ol tás sem véd meg min ket tel -
je sen – hang sú lyoz ta.

A csa lád ja nagy ré szét Ausch -
witz ba de por tál ták, ám Frederick
Mayer el me ne kült a ná ci Né met or -
szág ból, és csat la ko zott az ame ri -
kai had se reg hez, ahol le gen dá vá
vált.

Mi vel több nyel ven is be szélt,
ezért a né met ope rá ci ós cso port hoz
ke rült, amely egy elit kém ala ku lat
volt az ame ri kai had se re gen be lül, és
el len sé ges te re pen dol go zott.

1944-ben Észak-Af ri ká ba küld ték
ha jó val, de egy kom mu ni ká ci ós hi -
bá nak köszönhetôen rossz kikötôben
tet ték ki. Mu száj volt pénzt sze rez -
nie, ezért el ad ta a he lyi ek nek a fe les -
le ges fel sze re lé se it, és az így ka pott
összegbôl el uta zott a leg kö ze leb bi
ka to nai bá zi sig, amely Al gé ri á ban
volt.

Né hány hó nap után Olasz or szág ba
szál lí tot ták, ahol ejtôernyôvel kel lett
le eresz ked nie a ha vas he gyek kö zé, és
túl kel lett él nie egy fa gyos éj sza kát az
oszt rák ha va sok ban ah hoz, hogy el -
ke rül je az el len sé ges csa pa to kat.
Mayer né met ka to ná nak ál cáz ta ma -
gát, és így ju tott le a hegyekbôl. Kór -
ház ba ke rült, ahol ki hall gat ta az el len -
sé ges ka to nák be szél ge té se it, és min -
den in for má ci ót el kül dött az ame ri kai
had se reg nek rá di ón ke resz tül, ír ja a
Ki bic a Zero Foxtrot nyo mán.

Késôbb fran cia villanyszerelônek
ad ta ki ma gát, de vé gül el kap ta az
SS. Meg ver ték és meg kí noz ták, de
so ha nem adott ki ne ve ket, azt ál lí -
tot ta, hogy egye dül dol go zik. Eb ben
az idôszakban egy má sik ame ri kai
ké met is el fog tak a né me tek, aki nek
meg mu tat ták Mayer fo tó ját. Ô azt ál -
lí tot ta, hogy Mayer fon tos em ber,
ho lott pon to san tud ta, hogy ala csony
a be osz tá sa, csu pán ôrmester volt.
Így Mayert na gyobb becs ben tar tot -
ták a né me tek, még Franz Hoferhez,

az Al po kat védô erôd kor mány zó já -
hoz is meg hív ták va cso rá ra. Mayer
meggyôzte Hofert ar ról, hogy ad ja
meg ma gát az ame ri kai had se reg nek.
Tu dat ta ve le, hogy a ná ci bi ro da lom
ha ma ro san ös  sze om lik, és az zal jár a
leg job ban, ha meg ad ja ma gát a szö -
vet sé ge sek nek. Hofer ka pi tu lált, és
rá dió üze ne ten ke resz tül kö zöl te a
szö vet sé ge sek kel, hogy Inns bruck
meg ad ja ma gát. Így a tel jes vá ros ka -
pi tu lált egy ame ri kai zsi dó ôrmester
elôtt 1945. má jus 3-án.

Mayer egyik leg nagy sze rûbb tet te
volt, ami kor meg bo csá tott azok nak a
ná cik nak, akik ko ráb ban meg kí noz -
ták ôt, ho lott min den lehetôsége
meg volt ar ra, hogy bos  szút áll jon.
Ál lí tó lag azt mond ta az egyik ka to -
ná nak, aki ese de zett a csa lád ja éle té -
ért: mit gon dolsz te ró lunk, mi nem
va gyunk ná cik!

Frederick Mayert több ér dem rend -
del is ki tün tet ték a há bo rú után. Ez -
után vis  sza vo nult éle tet élt Nyu gat-
Vir gi ni á ban, egé szen 2016-ban be -
kö vet ke zett ha lá lá ig.

Alijázik az utol só af gán zsi dó
Majd az iz ra e li tévébôl fo gom fi gyel ni, hogy mi tör -

té nik Af ga nisz tán ban – mond ta Zabulon Simantov az
Arab Newsnak.

A 61 éves Simantov azt is be je len tet te, hogy ôsszel
köl tö zik Iz ra el be, ahol csat la ko zik fe le sé gé hez és két lá -
nyuk hoz, akik 1998 (!) óta ott él nek, ol vas ha tó a Szom -
bat cik ké ben.

1998-ban Simantov úgy dön tött, hogy Af ga nisz tán ban
ma rad, és ügyel az or szág egyet len zsi na gó gá já ra, amely
Ka bul ban ta lál ha tó. Orosz lán ként véd tem a ka bu li zsi na -
gó gát – mond ta az Arab Newsnak.

A szônyeg- és ékszerkereskedô Simantov Heratban
szü le tett, ab ban a vá ros ban, amely több száz zsi dó ott ho -
na volt év ti ze dek kel ezelôtt. Ez után Ka bul ba köl tö zött,
mielôtt 1992-ben Tá dzsi kisz tán ba me ne kült, majd visz -
 sza tért az af gán fôvárosba.

Simantov tá vo zá sa után a zsi na gó ga vég leg be csuk ja ka pu it, és ez zel vé get ér
az or szág ban a zsi dó élet, amely leg alább 2000 éves múlt ra te kint vis  sza. Az af -
gán zsi dó kö zös ség az egyik leg ré geb bi Kö zép-Ázsi á ban, és fény ko rá ban több
mint 80.000 tag ja volt.

1951-ben, ami kor a zsi dók el hagy hat ták az or szá got, több sé gük Iz ra el be
ment. Je len leg több mint 10 ezer af gán zsi dó és le szár ma zot ta ik él nek Iz ra el ben.

A most készülô Klarsfeld cí mû
do ku men tum film Beate és Serge
Klarsfeld ko ráb bi mun kás sá gát,
il let ve a mo dern fa siz mus el len ví -
vott je len le gi küz del mü ket fog ja
be mu tat ni.

Beate és Serge Klarsfeld több
mint fél év szá za don ke resz tül ül döz -
te a ná ci há bo rús bû nö sö ket, és olyan
tá vo li he lye ken ku tat ta fel ôket, mint
Dél-Ame ri ka és a Kö zel -Ke let. Te -
vé keny sé gü ket a 80-as éve ik ben jár -
va még min dig foly tat ják a neo ná cik
és a szélsôjobboldal el len, ol vas ha tó
a Ki bic cik ké ben.

A leg na gyobb fo gá suk Klaus Bar -
bie Ges ta po-tiszt volt, aki a „lyo ni
mé szá ros” né ven vált hír hedt té.
Klarsfeldék 1970-ben, Bo lí vi á ban
buk kan tak a nyo má ra, és azt ter vez -
ték, hogy el ra bol ják, mint ahogy a
Moszad tet te tíz év vel ko ráb ban
Eichmann-nal. Ter vük nem si ke rült,
azt vi szont el ér ték, hogy egy év vel
késôbb Bar bie-t ki ad ják Fran cia or -
szág nak.

Mun kás sá gu kat most egy új film -
ben fog ják be mu tat ni, amely nek
készítôi kö zött több ki vá ló doku-
mentarista ta lál ha tó, köz tük az idén
két Os car-díj ra je lölt Kol lek tí va ren-
dezôje, a ro mán Ale xan der Nanau,
aki a nácivadászokról szó ló al ko tás
pro du ce re lesz, va la mint a több szö -
rös Oscar-jelölt Mike Lerner és
Mar tin Herring, a leendô rendezôk.

A fil met sze mé lyes val lo má sok
egé szí tik ki, meg szó lal nak ben ne
töb bek kö zött köz tár sa sá gi el nö kök
(köz tük Emmanuel Macron),
holokauszttúlélôk, ak ti vis ták, ba rá -
tok és csa lád tag ok.

A Klarsfeld – mely nem csak a há -

Si ke rült meg fej te ni a holt-ten ge ri
te ker csek egyik rej té lyét

Mes ter sé ges in tel li gen cia se gí tett el dön te ni a ku ta tó kat már rég óta fog -
lal koz ta tó kér dést.

Mes ter sé ges in tel li gen cia se gí tett meg ol da ni a holt-ten ge ri te ker csek egyi -
ké nek rej té lyét: a tech no ló gi át hasz nál va a ku ta tók megerôsítették, hogy az
Ézsa i ás-te kercs nem egyet len em ber, ha nem két rend kí vül ha son ló kéz írá sú
ír nok mun ká ja – ír ja az MTI a New Scientist tu do má nyos hír por tál cik ke nyo -
mán.

A több mint hét mé ter hos  szú, hé ber nyel ven írt Ézsa i ás-te kercs Ézsa i ás
köny vé nek má so la ta, és nagy já ból az i. e. 2. szá zad ban ké szül he tett. A ku ta -
tók ko ráb ban nem tud ták meg ha tá roz ni, hogy az 54 kolumnába ren de zett szö -
veg egy vagy több ír nok mun ká ja, mi vel az egész te kercs na gyon ha son ló
kéz írás sal ké szült.

Mladen Popovic, a Groningeni Egye tem mun ka tár sa és kol lé gái mes ter sé -
ges in tel li gen ci át al kal maz va ele mez ték a kéz irat ról ké szí tett di gi tá lis fel vé te -
le ket, hogy ös  sze ves sék a be tûk alak já nak és stí lu sá nak olyan el té ré se it, ame -
lye ket az em be ri szem nem kön  nyen vesz ész re.

A PLoS One cí mû fo lyó irat ban pub li kált ered mé nyek sze rint a te kercs két
rész re osz lik, ame lye ket két kü lön ír nok írt. A szak em be rek sze rint a két ír -
nok kéz írá sá nak ilyen szin tû ha son ló sá ga fel ve ti a kér dést, hogy egy olyan
„sztár ír nok” áll a hát tér ben, aki ké pes volt le utá noz ni kol lé gá ja kéz írá sát,
vagy a két ír nok azo nos kép zést ka pott.

Az i. e 3. és az i. sz. 1. szá zad kö zött író dott holt-ten ge ri te ker csek a leg -
ré geb bi is mert bib li ai tár gyú kéz irat ok, ame lye ket i. sz. 68-ban rej tet tek el a
ró mai had se reg elôl a Jú de ai-si va tag né hány bar lang já ban, a Je ri kó tól 15 ki -
lo mé ter re dél re fekvô ôsi te le pü lés, Kirbet Kumrán kö ze lé ben.

Az elsô te ker cse ket csak nem 70 éve fe dez ték fel be du in kecs ke pász tor ok.
1947 és 1956 kö zött ös  sze sen 981 szö ve get tár tak fel, a fel be csül he tet len ér -
té kû do ku men tu mok be pil lan tást en ged nek a Jé zus ko ra be li zsi dó kö zös ség és
a ko rai ke resz té nyek éle té be. A te ker csek jelentôs ré sze nem egybefüggô da -
rab ban, ha nem ap ró tö re dé kek ben ma radt fenn.

Beate és Serge Klarsfeld

Do ku men tum film ké szül
a nácivadász fran cia há zas pár ról

zas pár ná ci el le nes ak ti viz mu sát mu -
tat ja be, de Beate és Serge sze rel mé -
nek tör té ne tét is meg is mer het jük

majd – je len leg az utó mun ká la tok nál
tart, a be mu ta tót va la mi kor az év vé -
gé re ter ve zik az al ko tók.

A mumbai zsi dó kat is sú lyo san ve szé lyez te ti
az in di ai mu táns

Zabulon Simantov
Fo tó: Flickr

A zsi dó ôrmester, aki elôtt egy
tel jes oszt rák vá ros ka pi tu lált
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BE NE DEK IST VÁN GÁ BOR

Petschauer
Sok a szó mos ta ná ban Uk raj ná ról. Ne kem ez jut az eszem be.
Hôsünk a múlt szá zad elsô fe lé ben iga zi celeb, sztár lett a ma ga ne mé ben.

A kard ví vás ban vi tat ha tat la nul az élén állt. Eu ró pa-baj nok és két sze res olim -
pi ai baj nok volt. Min den jobb tár sa ság – pél dá ul Karinthyék – örült, ha az
asz ta luk nál együtt ül he tett ve le.

1942 szo kat la nul me leg nya rán az
im már új ság író Petschauer At ti lát be -
ren del ték a ke rü le ti kiegészítô pa rancs -
nok ság ra. Len ge nyá ri öl tö zék ben volt,
mert úgy gon dol ta, csak be ug rik a hi -
va tal ba. De a rá csos aj tón már nem jö -
he tett ki. Azon nal va gon ba pa ran csol -
ták, a nagykátai mun ka szol gá la ti köz -
pont ba, majd on nan Uk raj ná ba hur col -
ták.

Cseh Kál mán al ez re des, tá bor pa -
rancs nok ter mé sze te sen nem is mer te
fel egy ko ri sport tár sát. El for dult tôle,
és uta sí tot ta a ke ret le gé nye ket, hogy
to vább kí noz zák, iz zas  szák meg a zsi -
dót. Az al ez re des késôbb Hitlertôl
SAS-rendet ka pott, a ma gyar ha tó sá tól
pe dig – uk raj nai vi téz sé gé ért – szép kis
föld bir to kot.

Petschauer ha lá la mond hat ni jel ké pes lett. A davidovkai tá bor ban, a 101/4-
es szá zad kör le té ben egy íz ben fe jét vö dör nyi te hén vi ze let be nyom ták, hogy
meg aláz zák. Utol já ra pe dig a név sze rint is is mert ke ret le gény mez te len re
vetkôztetve ôt, fel pa ran csol ta egy fá ra, uta sít va, hogy ku ko ré kol jon. Ez után
slag gal le lo csol ta. Meg kell em lí te ni, hogy ek kor, ja nu ár ban mint egy 40 fo -
kos ször nyû hi deg volt. A sze ren csét len em bert per cek alatt vas tag jég pán cél
bo rí tot ta.

Igen, hát így pusz tult el a ma gyar sport sztár. Bí zom ab ban, hogy a jó ér zé -
sû em be rek so ha nem fe lej tik el a ne vét és ha lá lá nak tör té ne tét. 

A rab bi
Em lé ke ze tem sze rint Scheiber

Sán dor zcl. óta nem volt olyan rab bi,
aki 6–96 éves ko rig szót ér tett vol na
min den ki vel. Még hoz zá min dig an -
nak nyel ve ze té vel és gon dol ko dá sá -
val. Nem cso da, hogy az óvo dá tól a
Scheiber-iskolán, a Lauderen át egé -
szen a Sze re tet kór há zig min de nütt
ott van. Mos tan ság, a jár vány ide jén,
nem le het olyan nap sza kot ta lál ni,
ami kor ne len ne je len: me sél, ta nít,
elôimádkozik, vendégelôadókat hív,
ün ne pel és gyá szol stb.

A szervezô
Hét köz nap es tén ként kb. fél szá zan

van nak je len s imád koz zák a minchát-
márivot. Nem hi szem, hogy a jár vány
alatt bár hol len né nek en  nyi en.

Hogy mi a tit ka? Mint em lí tet tem:
6–96-ig a szó ér tés. Eh hez já rul még
ked ves sé ge, dip lo má ci ai ér zé ke, nyi -
tott sá ga, az az min den, ami bib li ai
erény nek is nevezhetô. Min den nap
más ta nít, ad elô. Ez még hagy ján, de
Scheibert idézôen (aki meg en ged -
het te ma gá nak, hogy ne az ÁEH–Síp
ut ca igé nye i nek fe lel jen meg) ô is
hív olya no kat... hogy csak na...! Ez a
má sik tit ka a né pes gyü le ke zet
vezetôjének.

A Verô Ta más
Dok to ri cím mel. A fen ti e ken kí vül

élen ak ti vi zál ja ma gát az Élet Me ne -
te ren dez vé nye in. 13 év vel ezelôtt a
Si ra tó fal nál idôzött a cso port, ár nyék
nél kü li rekkenô hôségben. Sor ra
oda ment a már fi a tal nak nem mond -

A kü lön le ges em lék mû vet a mé -
szár lás 80. év for du ló já ra ké szí tet -
te el a sváj ci Manuel Herz
Architekten.

Pop-up zsi na gó ga épült a
holokauszt egyik leg na gyobb tö -
meg mé szár lá sá nak hely szí nén. A
Babij Jar ne vû sza ka dék nál 1941-
ben több mint 33 ezer uk rán zsi dót
öl tek meg egy mind ös  sze két na pos
ná ci pog rom so rán. A mé szár lás 80.
év for du ló já ra ké szí tet te el a sváj ci
Manuel Herz Architekten az em lék -
mû zsi na gó gát, amit úgy le het ki -
nyit ni és ös  sze zár ni akár egy há rom -
di men zi ós, pop-up me se köny vet, ír -
ja az octogon.hu.

A sváj ci Manuel Herz épí tész ér -
de kes és el gon dol kod ta tó öt let tel állt
elô.

Az em ber azt gon dol ná, hogy a
he lyes vá lasz egy szin te el kép zel he -
tet le nül em ber te len tö meg gyil kos -
ság ra egy olyan épü let len ne, ami
ko moly, minimalista és mo nu men -
tá lis – mond ta Herz a Dezeen cí mû
épí té sze ti ma ga zin nak. – A
holokauszt-emlékmûvek tör té ne te
te le van ilye nek kel. Én más hogy
akar tam meg kö ze lí te ni a pro jek tet.
Herz ahe lyett, hogy egy mo nu men -
tá lis épü le tet ho zott vol na lét re, egy
moz gás ban lévô szer ke ze tet ter ve -
zett, ami ben egy szer re je len nek
meg a ré gi, fá ból épült uk rán zsi na -
gó gák és a ki nyit ha tó, pop-up
köny vek.

Ha tá ro zot tan azt gon do lom, hogy
a mo nu men tá lis és sta ti kus meg kö -
ze lí tés hely te len lett vol na – foly tat -
ta Herz. – So ha nem le szünk ké pe sek
vis  sza ad ni a mé szár lás ál tal oko zott
ha tal mas szen ve dést mo nu men tá lis
épí té sze ten ke resz tül.

In nen jött Herz szá má ra az öt let,

Szel le mi mû hely Bu dán

A Lauderen át...

...az élen ak ti vi zál ja ma gát az Élet Me ne tén

Fo tó: Babij Jar Holokauszt Em lék köz pont / octogon.hu

ha tó résztvevôkhöz: Hogy tet szik
len ni? Tet szett már in ni? Hoz zak egy
szé ket? És így to vább. Ki nek ne es ne
jól egy fia-uno ká ja ko rú em ber ez
irá nyú érdeklôdése? Mind ezt mo so -
lyog va, szem mel lát ha tó an nem kö -
te les ség tu dás ból.

Azt már csak irigységbôl em lí tem
meg, mi lyen pro fi mó don bá nik a
kütyüvilág meg an  nyi esz kö zé vel. A
mincha köz ben pil la na tok alatt egy -
szer re csak ott va gyunk a Si ra tó fal
elôtt (webkamera). Tech ni ka az áhí -
tat szol gá la tá ban.

Hogy kikbôl jön ös  sze a fél száz
fô? Na ez iga zán ér de kes! Ez nem a
net tó Frankel-közösség. Ame ri ká tól
Szlo vá ki án és Svéd or szá gon át Iz ra -
e lig oda jár nak, és ak tí van él ve zik az
imát követô smúzolást. Iro da lom,
tör té ne lem, plety ka, jár vány, vak ci na
és még ezer más té ma.

Ref le xe it is ki emel ném. Elôzôleg

te le fo non meg be szé li va la ki vel,
hogy ô lesz a vendégelôadó. Tech ni -
kai ba ki mi att az illetô nincs ott.
Nem kezd ke res gél ni, hí vo gat ni – ô
foly tat ja, mint ha mi sem tör tént vol -
na, mint ahogy ez tör tént ak kor is,
ami kor pén tek es ti zoomos vi lág ta -
lál ko zót szer ve zett, és mittudomén,
Ha i fá ról nem volt hang, csak kép.

Egyet len ta bu té ma van: a na pi po -
li ti ka, de eh hez is, mint egy kor Böl -
cse ink a Tó rá hoz, gedert, az az ke rí -
tést húz, hogy még csak el se han -
goz zék sem mi e té má ban.

Pél da. E so rok író ja egy vic cet
adott elô, mi sze rint mi ért nem sze re -
tik a po li ti ku sok a „gyógytrabantot”?
Mert kor mány vál tós!

Na ez a ha tár. Ha ezt túl lé pi va la -
ki, a rab bi rá zen dít egy zsol tár ra, így
a beszélôbe szo rul a mon da ni va ló.

Utó szó
Ha nát há vá sze lí dül vagy meg szû -

nik a jár vány, vé ge a zoomos is ten -
tisz te le tek nek is, hi szen az elôbbi
szül te az utób bit. A kör zet kül föl di
ven dé gei már most két ség beeset ten
kér de zik: mi lesz ve lünk? El kell
hagy nunk a bé ke szi ge tét? Meg old -
juk, vá la szol ja a rab bi. Így le gyen!

kápé

Ki nyit ha tó pop-up zsi na gó ga épült 
a Babij Jar-i mé szár lás hely szí nén

Nagy Mar cell ne vét Koltai La jos
2005-ben be mu ta tott, Sors ta lan ság
cí mû film jé nek fôszereplôjeként is -
mer tük meg. 

13 éve sen ját szot ta el Kö ves Gyu rit,
a hét köz na pi, bu da pes ti zsi dó fi út, aki
ese mény te le nül éli az éle tét 1944-ben.
Nem sok kal azu tán, hogy ap ját el vi szik
mun ka szol gá lat ra, ôt is el fog ják, és
Ausch witz ba, on nan pe dig  Buchen-
waldba szál lít ják.

Nagy Mar cell ma
A nagy, bar na sze mû gyerekszereplô

má ra felnôtt fér fi, aki 2021. áp ri lis 21-
én ün ne pel te 30. szü le tés nap ját.

3000 gye rek kö zül vá lo gat ták ki, és
hó na po kig tit kol ták, ki lesz a 2002-ben
iro dal mi No bel-díj jal ki tün te tett Ker -
tész Im re azo nos cí mû re gé nyé nek
film vál to za tá ban, a Sors ta lan ság ban a
fôszereplô. Szü lei spor to lók, Nagy
Mar cell már gyer mek ként at le ti zált,
késôbb modellkedett is. Érett sé gi után
a Szín mû vé sze ti Fôiskolára je lent ke -
zett, de nem vet ték fel. 

Még a Sors ta lan ság elôtt sze re pelt A Pál ut cai fi úk 2003-ban be mu ta tott
olasz–ma gyar fel dol go zá sá ban, majd a 2012-es Tüs ke vár ban ô ala kí tot ta Tu -
ta jost, és a 2017-es 1945 cí mû drá má ban is lát ha tó volt. 

2015-ben, tíz év vel a be mu ta tó után azt mond ta a Fó kusz nak, hogy meg -
kön  nyeb bült, ami kor nem vet ték fel szí nész nek, és in kább operatôrként foly -
tat ta ta nul má nya it, majd késôbb a kar ri er jét. Kis film je it és klip je it már ek kor
el is mer te a fil mes szak ma. 

Ez egy iszo nya to san jó szak ma sze rin tem, na gyon szen ve dé lyes, és imád ják,
akik csi nál ják. Lát tam, hogy ez imád ha tó, de sok kal el kö te le zet tebb nek kell
len ni an nál, mint ami lyen én va gyok a szí né szet iránt. Plusz azok a dol gok,
amik hi á nyoz nak ebbôl a kor szak ból, pél dá ul fesz ti vál ra jár ni meg ma ga a
for ga tás, azt a ka me ra má sik ol da lán ugyan úgy meg tu dom él ni – mond ta az
RTL Klub mû so rá ban.

2009 és 2011 kö zött a Moholy-Nagy Mû vé sze ti Egye te men fo tog rá fi át ta -
nult, a kép zést azon ban nem fe jez te be, át je lent ke zett a Szín ház- és Film mû -
vé sze ti Egye tem re, ahol 2010 és 2017 kö zött elôbb ka me ra man-, majd film-
operatôr-diplomát szer zett.

A har minc éves Nagy Mar cell szá mos ze ne kar nak for ga tott már kli pet (pél -
dá ul Zséda Hány per cet élsz cí mû da lá hoz), rek lám ja it is lát hat tuk a té vé ben.
Eze ket hon lap ja is be mu tat ja. 

Or bán Vi o let ta / Femina

hogy olyan épü le tet ter vez zen,
amely nek egy részt performatív és
át ala kít ha tó jel le ge is van, más részt
egy új kol lek tív ri tu á lét hoz lét re,
ahol ugyan an  nyi ra meg je le nik a
meg em lé ke zés, mint a rá cso dál ko -
zás ér zé se is.

Az épü let két da rab 11 mé ter ma -
gas és nyolc mé ter szé les, tölgy fá val
bo rí tott acél fal ból áll, a fa lak egyi ke
egy sí nen moz gat ha tó. Ös  sze csuk va
a két fal egy más hoz si mul, ki nyit va
vi szont egy há rom di men zi ós zsi na -
gó gát hoz lét re, fel nyit ha tó tetôvel,
le nyit ha tó ré szek kel. Sze rin tem sen -
ki nem tud el len áll ni an nak, hogy ki -
nyis son egy ilyen köny vet és meg -
néz ze, ahogy egy új vi lág fel tá rul
ben ne. El le het vesz ni a vi lá gá ban,

és pon to san ez tör té nik, ami kor
össze gyû lünk és imád ko zunk a zsi -
na gó gá ban: kö zö sen ki nyi tunk egy
köny vet – ma gya ráz ta Herz.

A zsi na gó ga egy fa emel vé nyen
áll, fa la it imák kal és ál dá sok kal dí -
szí tet ték, men  nye ze tén az a csil lag -
kép je le nik meg, ami Ki jev fe lett
volt lát ha tó az 1941-es mé szár lás
ide jén, va la mint olyan iko nog rá fia
és szim bó lu mok, ame lyek Uk raj na
17. és 18. szá za di tör té nel mi zsi na -
gó gá i nak belsô te re i re utal nak.

A Babij Jar-i zsi na gó ga az elsô az
ide ter ve zett épü le tek és em lék mû -
vek kö zül. Raj ta kí vül lesz még
holokausztmúzeum, az ál do za tok
ne ve it tar tal ma zó em lék mû, va la -
mint egy spi ri tu á lis köz pont is.

Nagy Mar cell és Koltai La jos a
Sors ta lan ság for ga tá sán

Fo tó: Sán dor Ka ta lin / MTI

30 éves lett a Sors ta lan ság
gye rek sztár ja
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Egy új ví rus va ri ánst 
fe dez tek fel Iz ra el ben

Több száz em bert fertôzhetett meg a ko ro na ví rus Iz ra el ben fel fe de zett
új mu tá ci ó ja. Az ol tott sá got azon ban va ló szí nû leg nem fog ja ve szé lyez -
tet ni.

Iz ra el szin te min den ré szén fertôzött meg em be re ket az or szág ban fel fe de -
zett új Covid-variáns. A szak em be rek sze rint több száz le het az érin tet tek szá -
ma. Egyelôre 180 fônél iga zol ták az észa ki ré szen fekvô Ha i fá ban, il let ve a

dé len ta lál ha tó Beér-Sevában, de va ló szí nû leg en nél sok kal töb ben le het nek,
ír ja a Ki bic.

Az iz ra e li egész ség ügyi mi nisz té ri um köz lé se sze rint az új mu táns
jellemzôje, hogy négy ami no sav-el té rést mu tat a ví rus sej tek hez csat la ko zá -
sát segítô tüs ke fe hér je 681-es szám mal je lölt te rü le tén. A szak em be rek sze -
rint ez a va ri áns egye dül ál ló, és min den va ló szí nû ség sze rint elôször Iz ra el -
ben je lent meg. A mu tá ci ót egyéb ként már ta valy jú li us ban fel fe dez ték, de
csak most re giszt rál ták hi va ta lo san.

A mi nisz té ri um közleményébôl az is ki de rül, hogy az új va ri áns nak nincs
kli ni kai vagy epi de mi o ló gi ai jelentôsége, és nem fog ja gyen gí te ni az ol tá sok
ha té kony sá gát. Bár a mu tá ció a ví rus egy fon tos pont ján ta lál ha tó, még sem ad
sem mi lyen elônyt szá má ra. Ettôl nem lesz fertôzôbb vagy ve szé lye sebb.

A szak em be rek sze rint az új va ri áns nem fog szé les kör ben el ter jed ni, mi -
vel ke vés bé fertôzô, mint a brit vál to zat, amely je len leg az iz ra e li Covid-meg-
betegedések kö zel 90 szá za lé ká ért felelôs. Ugyan is ha van egy do mi náns,
erôsebben terjedô mu tá ció, ak kor az el nyom ja a ke vés bé fertôzôképeseket.
Ez zel együtt a biz ton ság ked vé ért kö vet ni fog ják az új va ri áns to váb bi vál to -
zá sa it.

A Pa lesz tin Ha tó ság egyik ma gas
ran gú tisztviselôje azt ál lít ja, hogy
Iz ra el 3-4 mil lió ko ro na ví rus-vak ci -
nát fog el jut tat ni hoz zá juk, je len tet te
a Jiszráél Hajom na pi lap.

A ramallahi egész ség ügyi mi nisz -
té ri um vezetô for rá sai azt nyi lat koz -
ták az iz ra e li új ság nak, hogy min den
olyan tár gya lás után, ame lyet Iz ra el
vakcinavásárlás ügy ben foly tat, a
szó ban for gó ol tá sok bi zo nyos szá -
za lé ka a Pa lesz tin Ha tó ság hoz és a
Gá zai öve zet be ke rül.

Iz ra el nek je len leg hat mil lió ol tó -
anyag beszerzésérôl van meg ál la po -
dá sa a Pfizer, a Moderna és az
AstraZeneca vál la la tok kal, és ál lí tó -
lag több más cég gel is foly nak tár -
gya lá sok.

A Pa lesz tin Ha tó ság az ENSZ-tôl
és a nem zet kö zi segélyszervezetek-
tôl is kap majd vak ci nát. En nek el le -
né re azt ál lít ja, ah hoz, hogy a tel jes
la kos sá got be olt has sa, kü lö nö sen
Gá zá ban, még több mil lió vak ci ná ra
lesz szük sé ge. ujkelet.live

Bi zo nyá ra so kan fel tet ték már
ma guk nak a kér dést, hogy mit te -
het né nek a Föl dért. Van nak, akik
lel kes környezetvédôkké vál nak,
má sok pe dig a bál ná kat sze ret nék
meg men te ni. Ha a min den nap ja -
ink ban egy ki csit job ban oda fi gye -
lünk a kör nye ze tünk re, ak kor
nem csak ré sze sei le he tünk a fen ti -
ek nek, ha nem na gyon so kat te -
szünk a Föl dért is.

Küz de lem
az étel pa zar lás el len

Iz ra el ben éven te 2,5 mil lió ton na
étel ke rül a ku kák ba. En nek 50 szá -
za lé kát még el le het ne fo gyasz ta ni –
az iz ra e li élel mi szer bank, a Leket tá -
jé koz ta tá sa sze rint. Bár a ház tar tá sok
is sok élelmiszertôl sza ba dul nak
meg, a leg töb bet még is az ét ter mek
és a szu per mar ke tek dob ják ki. A
SpareEat er re a prob lé má ra ta lált
meg ol dást: ki fej lesz tett egy app li ká -
ci ót, amely ös  sze gyûj ti a még fo -
gyaszt ha tó éte le ket az éttermektôl,
pékségektôl stb., majd na gyon ked-
vezô áron ér té ke sí ti ôket. Éli Fisher
társ ala pí tó és marketingvezetô sze -
rint az éte lek ilyen mó don történô új -
ra hasz no sí tá sa elsôsorban a kör nye -
zet nek jó, mert ren ge teg erôforrást
meg spó rol ha tunk ve le. Ugyan ak kor
a SpareEat egy iga zi win-win szi tu á -
ció min den érin tett nek. Jó az üz le ti
ol dal nak, mert né mi be vé telt így is
tud ge ne rál ni, és jó a la ko sok nak is,

akik kedvezô áron tud nak íz le tes
ételt fo gyasz ta ni.

Ré gi já té kok
kre a tív fel hasz ná lá sa

A bol tok ban vá sá rolt új já té kok kal
el len tét ben a hasz nált já té kok nak sa -
ját tör té ne tük is van. Már vol tak,
akik szí ve sen hasz nál ták ôket, és
sze re tet tel bán tak ve lük. Ne héz meg -
vál ni az ilyen kincsektôl. Az el vá lás
azon ban nem olyan fáj dal mas, ha
tud juk, hogy egy részt jó hely re ke -
rül nek, más részt a kör nye ze tet is óv -
juk egy-egy ba ba, kis au tó új ra hasz -
no sí tá sá val. Tál Ten ne Czaczkes új ra
éle tet ad a ré gi já té kok nak az zal,
hogy kü lön le ges tár gya kat al kot
belôlük. Leg utóbb a tel-avi vi vá ros -
há zá val együtt mû köd ve egy ha tal -
mas strand lab dát ké szí tett ré gi, már
meg unt vagy sé rült já té kok ból. Ez zel
az ak ci ó val az egy szer hasz ná la tos
mû anyag tár gyak mi ni ma li zá lá sá nak
szük sé ges sé gé re kí ván ták fel hív ni a
fi gyel met.

In gye nes esküvôi ru hák
Áviháj Álkobi, a Kol Kala ala pí tó -

ja egy olyan bu ti kot ho zott lét re,
amely 4500 esküvôi ru hát, fáty lat,
öl tönyt és egyéb esküvôi ru há za tot
kí nál leendô há zas pár ok ré szé re. A
vál lal ko zás kü lön le ges sé ge, hogy a
ru hák hasz ná la ta in gye nes, mert
Áviháj így sze ret né óv ni a Föl det és
a kör nye ze tet.

Iz ra e li Nagy kö vet ség

Hat van év után is mét bib li ai
szö ve get tar tal ma zó te ker csek ma -
rad vá nya i ra és más jelentôs ré gé -
sze ti le le tek re buk kan tak a Jú de -
ai-si va tag bar lang ja i ban, a Holt-
ten ger kö ze lé ben – je len tet te a
Jediót Ahronót cí mû új ság hír por -

tál ja, a Ynet. Va ló szí nû leg az
1952-ben fel fe de zett kis pró fé ták
te ker csé nek hi ány zó ré sze ke rült
elô.

Az Iz ra e li Ré gé sze ti Ha tó ság
(IAA) ku ta tói ál tal fel tárt egyik,
több tu cat ap ró da rab ká ra sza ka do -

Iz ra e li vak ci na pa lesz ti nok nak

Iz ra el és a di asz pó ra vi szo nya
A kö zel múlt ban el hunyt dr. Manfred Gerstenfeld, a Je ru zsá le mi Köz -

ügyek Köz pont já nak (Jerusalem Cen ter for Public Affairs) nyu gal ma -
zott el nö ke a The Begin-Sadat Cen ter for Strategic Studies ol da lán je len -
te tett meg ta nul mányt az ame ri kai zsi dó ság ha nyat lá sá ról, va la mint Iz -
ra el és a di asz pó ra kö zöt ti ellentétekrôl. A cikk már csak azért is ér de -
kes, mi vel az Or bán-kor mány a ha son ló kér dés re ép pen ellenkezô tí pu sú
vá laszt ad.

Iz ra el nek ös  sze tett kap cso la ta van a vi lág zsi dó sá gá val
Iz ra el diaszpóraügyi mi nisz te re, va la mint a Kék-Fehér Párt tá mo gat ja egy

olyan tör vény ter ve zet meg sza va zá sát, amely hi va ta los sze re pet szán a di asz -
pó ra zsi dó sá gá nak. Gerstenfeld sze rint ez óri á -
si hi ba len ne, mi vel Iz ra el szu ve rén ál lam, és
nem sza bad meg en ged nie, hogy a kül föld ön élô
zsi dók dönt hes se nek az or szá got érintô
ügyekrôl. A szerzô sze rint a tör vény meg sza va -
zá sa olyan em be rek nek ad na ha tal mat, akik el -
len zik Iz ra el po li ti ká ját. Iz ra el nek ös  sze tett
kap cso la ta van a vi lág zsi dó sá gá val, hi szen sok
különbözô mé re tû és tör té nel mû zsi dó kö zös -
ség él szám ta lan or szág ban – ír ja a pub li cis ta.

A di asz pó ra két har ma da az Egye sült Ál la mok ban él
A szerzô le ír ja, hogy idôrôl idôre felvetôdik a gon do lat, hogy a kül föld ön

élô zsi dók kap ja nak lehetôséget ar ra, hogy hi va ta lo san is be le szól has sa nak Iz -
ra el ügye i be.

Ez egy rend kí vül té ves el kép ze lés. Iz ra el egy szu ve rén ál lam, és ezt a szu ve -
re ni tást nem oszt hat ja fel, még egy kis részt sem ad hat át belôle a kül föld ön
élô zsi dók nak – ír ja Gerstenfeld, aki azt is hoz zá te szi, hogy az el múlt évek ben
Iz ra el rend kí vül nagy lel kû volt a di asz pó rá val, és a belsô nyo má sok el le né re
sem vál toz ta tott a vis  sza té rés jo gát lehetôvé tevô tör vé nyen.

Azok a zsi dók, akik vis  sza uta sí tot ták a be ván dor lás lehetôségét, nem sza -
bad, hogy tör vé nyi vagy for má lis jo got kap ja nak ar ra, hogy be avat koz za nak,
ha Iz ra el szi go rí ta ni akar ná a mig rá ci ót vagy más tör vé nye ket. Él je nek a ha -
ta lom eny hébb for má i val; kom mu ni kál ja nak lobbistákon ke resz tül, vagy ír ja -
nak cik ke ket – ér vel a pub li cis ta.

Tehila Friedman, a Kék-Fehér Párt képviselôje tá mo gat ja az új tör vény -
ter ve ze tet, amely ar ra kö te lez né az iz ra e li ve ze tést, hogy azok ban a kér dé sek -
ben, ame lyek a 8 mil li ós zsi dó di asz pó rát érin tik, egyez tes sen a kül föl di zsi -
dó vezetôkkel. A JTA in for má ci ó ja sze rint a ter ve ze tet tá mo gat ja a
diaszpóraügyekért felelôs mi nisz té ri um is. A szerzô meg jegy zi, hogy a tár cát
vezetô Omer Jankelevics élet raj za alap ján nem ren del ke zik sem mi lyen ta -
pasz ta lat tal azon a szak te rü le ten, ami nek a ve ze té sét rá bíz ta a Kék-Fehér Párt.

Gerstenfeld úgy vé li, az zal le het leg in kább il luszt rál ni, men  nyi re rossz öt -
let a ter ve zet tör vény be ik ta tá sa, ha el kép zel jük, mi ként len ne meg szer vez ve
a gya kor lat ban egy olyan ta nács, amely ben a di asz pó ra képviselôi ül nek.

A szer ve ze ti gyen gü lés és az an ti ci o nis ta zsi dó szer ve ze tek fel emel ke dé se
a szerzô sze rint csak egy a sok jel kö zül, ame lyek az ame ri kai zsi dó ság ha -
nyat lá sát mu tat ják.

A cikk kü lön ér de kes sé ge, hogy az erôsen jobb ol da li be ál lí tott sá gú
Gerstenfeld tö ké le te sen el lent mon dó mó don vé le ke dik a kül föld ön élô zsi dók
iz ra e li jo ga i nak leg ali zá lá sá ról, mint a je len le gi jobb ol da li ma gyar kor mány a
ha tá ron túl élôkérôl. P. T. /Városi Ku rír

zott, csak nem két ezer éves per ga -
men te kercs Za ka ri ás pró fé ta köny -
vé nek egyik rész le tét tar tal maz za:
Eze ket te gyé tek: Mond ja tok iga zat
egy más nak! Hoz za tok igaz és bé két
szerzô íté le tet ka pu i tok ban! Ne ter -
vez ze tek ma ga tok ban egy más el len
sem mi ros  szat, és ne sze res sé tek a
ha mis es küt! Mind ezt gyû lö löm én –
így szól az Úr. (Za ka ri ás 8, 16–18)

A te kercs tö re dé ke ken a 12 kis pró -
fé ta szö ve gei ol vas ha tók, Za ka ri ás
mel lett Náhum köny vé nek so rai, így
va ló szí nû leg az 1952-ben fel fe de -
zett kis pró fé ták te ker csé nek hi ány zó
ré sze ke rült elô, ír ja az MTI. A szö -
ve get fôként gö rög nyel ven ír ták, de
Is ten ne vét a ba bi lo ni fog ság elôtti
kor ra jellemzô hé ber be tûk kel je löl -
ték raj ta.

Az új szö veg ma rad vá nyok a Hor -
ror-bar lang ból ke rül tek elô, mely
azért kap ta ezt a ne vet, mert fel fe de -
zé se kor, az öt ve nes évek ben 40
holt tes tet rej tett, gyer me ke két,
nôkét és fér fi a két, akik a Ró mai Bi -
ro da lom el le ni Bar Kochba-felkelés

A te ker csek az IAA la bo ra tó ri u má -
ban Fo tó: AP

(i. sz. 132–135) ide jén hal hat tak
meg. A per ga men tö re dé kek mel lett
szin tén a Bar Kochba-felkelés ko rá -
ból szár ma zó ér mék is elôkerültek,
ame lye ken a kor szak ti pi kus zsi dó
szim bó lu mai sze re pel nek, köz tük
hár fa és da to lya pál ma. A ku ta tók
nyíl- és dár da da rab ká kat, szö vet ma -
rad vá nyo kat, szan dált, még te tû el -
le ni fé sût is ta lál tak a va ló szí nû leg a
leg na gyobb, de ke vés írá sos for rás -
sal do ku men tált zsi dó lá za dás ide-
jébôl.

A si va tag Murabat ne vû bar lang -
já ban a vi lág leg ré geb bi, ha tal mas,
90-100 li te res, nád ból ké szí tett és
fe dél lel le zárt ko sa rá ra buk kan tak,
amely a rend kí vül me leg és szá raz
ég haj lat nak köszönhetôen ki vá ló ál -
la pot ban ma radt fenn. Elisabetta
Boaretto, a Rechóvotban lévô
Weizman Tu do má nyos In té zet ku ta -
tó ja sze rint a ko sa rat az újkôkorban,
10,5 ezer év vel ezelôtt ké szít het ték,
ami kor a tér ség ben még nem je lent
meg a fa ze kas ság. A ko sár va ló szí -
nû leg rak tá ro zás ra szol gált.

Az IAA 2017-ben nagy sza bá sú ré -
gé sze ti fel tá rá sok ba kez dett a Jú de -
ai-si va tag ban, a Holt-ten ger nyu ga ti
part já nak szik lá i nál, hogy meg ment -
se az utó kor nak a kin cse ket a
régiségtolvajok elôl. A szak em be rek
ed dig 80 ki lo mé ter nyi sza kaszt vizs -
gál tak át a leg mo der nebb tech no ló -
gi ák kal, töb bek közt drónokkal mé -
rik fel a leg ne he zeb ben megköze-
líthetô he lye ket.

A 20. szá zad leg na gyobb ré gé sze -
ti szen zá ci ó já nak tar tott holt-ten ge ri
te ker cse ket is ezek nél a szik lák nál, a
Jú de ai-si va tag bar lang ja i ban ta lál ták
meg. A sé rült és tö re de zett
pregamenekre hé ber, ará mi és gö rög
nyel ven egye bek közt több bib li ai
szö veg leg ko ráb bi is mert vál to za tát,
a Bib li á ba be nem ke rült val lá si
apok ri fe ket, va la mint kom men tá ro -
kat és misz ti kus szö ve ge ket ír tak ti -
tok za tos szerzôik, akik nek kilétérôl
má ig tu do má nyos vi ta zaj lik.

Manfred Gerstenfeld

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Bib li ai te ker cse ket ta lál tak 
a Jú de ai-si va tag ban

Öt le tek a kö zös sé gi
új ra hasz no sí tás ra
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Get tó-em lék hely épül 
a Kla u zál té ren

A VII. ke rü le ti ön kor mány zat öt let pá lyá za tot in dít a meg úju ló Kla u zál
té ren fel ál lí tan dó köz té ri al ko tás lét re ho zá sá ra. A leendô em lék hely,
ame lyet a ter vek sze rint 2022-ben avat nak fel, az egy kor a Kla u zál te ret
is ma gá ban fog la ló pes ti get tó nak ál lít majd em lé ket.

A fel újí tás hoz kap cso ló dó an Er zsé bet vá ros ön kor mány za ta nyil vá nos öt let -
pá lyá za tot in dít egy köz té ri al ko tás lét re ho zá sá ra. A ke rü let hon lap ja sze rint
ez nem fel tét le nül
szo bor lesz: le het
képzômûvészeti,
táj épí té sze ti al ko -
tás, „public art”
vagy más köz té ri
mû.

A Kla u zál tér Er -
zsé bet vá ros egyik
leg na gyobb, köz -
pon ti te re. Az el -
múlt szá za dok so -
rán több ese mény
hely szí ne volt.
Mint az ön kor -
mány zat a fel hí vás ban ír ja, az öt let pá lyá zat cél ja, hogy olyan emblematikus
köz té ri al ko tás jöj jön lét re, amely 21. szá za di mó don ref lek tál a pes ti get tó
tra gi kus ese mé nye i re. A zsû ri a bí rá lat so rán nagy hang súlyt he lyez majd a
köz té ri képzômûvészeti al ko tás mû vé sze ti kon cep ci ó já ra, mon da ni va ló já ra,
üze ne té re, va la mint a ki vi te le zés re is.

A fel hasz nált anyag ra vo nat ko zó an meg kö tés nincs, azon ban a ter ve zés so -
rán fi gye lem be kell ven ni, hogy tar tós kül té ri fel ál lí tás ra al kal mas le gyen. A
mé re tet sem ha tá roz ták meg, de il lesz ked nie kell a hely szín szer ke ze té hez, az
épí tett és a ter mé sze ti kör nye zet hez.

A mû vé szek ko ráb bi, más pá lyá zat ra be adott terv vel is ne vez het nek,
amennyi ben az nem va ló sult meg.

A pá lyá za tot 2021. jú ni us 30-ig kell be nyúj ta ni. A zsû ri elsô kö rös ki vá -
lasz tott ja i nak lát vány ter ve it nyil vá nos ság ra hoz zák, és tár sa dal mi vi tá ra bo -
csát ják.

Az em lék he lyet a ter vek sze rint 2022 ta va szán avat ják fel.
A Belsô-Erzsébetváros nagy ré szét el fog la ló pes ti get tó lét re ho zá sát 1944.

no vem ber 29-én ren del te el a Szálasi-kormány, és 1945. ja nu ár 17-ig, a szov -
je tek meg ér ke zé sé ig állt fenn.

Csa lá dok nap ja anyák nap ja
he lyett – Iz ra el ben

Ma gyar or szá gon má jus elsô va sár nap ja az anyák nap ja hi va ta los idôpontja.
Más or szá gok ban eltérô dá tu mo kon kö szön tik az em be rek nônemû fel-
menôiket. Néz zük, mi a hely zet ez zel az al ka lom mal Iz ra el ben.

Sem mi sem egy sze rû Iz ra el ben. Még egy olyan egy sze rû nek tûnô ün nep,
mint az anyák nap ja sem. En nek egyik oka az, hogy ko ráb ban két anyák nap -
ját ün ne pel tek a zsi dó ál lam ban: egyet Ha i fán és egyet az or szág töb bi ré szén.

1951-ben Ha i fán lét re hoz ták az anyák nap ja lo ká lis ver zi ó ját Háná Hu si (a
vá ros le gen dás pol gár mes te re, Ábá Hu si fe le sé ge) kez de mé nye zé sé re. A pol -
gár mes ter azt ja va sol ta a vá ro si ta nács nak, hogy anyák nap ján „fi úk és fér fi ak
ve gye nek részt a ház tar tá si mun kák ban, és ad ja nak aján dé ko kat az anyák nak”.
To váb bá egy köz par kot is fel avat tak a Kármel he gyen, ame lyet Gán Háemnek
(Anyák kert je) ne vez tek el. Az anyák a terv sze rint ezen a na pon fá kat ül tet -
nek a park ban, va la mint ös  sze jö ve te le ket ren dez nek az egész vá ros ban.

Hu si azt is ja va sol ta, hogy a hai fai anyák nap ját chanukka ide jén tart sák. Az
ün ne pet el fo ga dó más vá ro sok vi szont úgy ha tá roz tak, hogy a tu bisváti fa ül -
te tés sel pá ro sít ják.

1951 vé ge fe lé az újon nan in du ló Háárec Selánu (A mi or szá gunk) gyer -
mek új ság be je len tet te sa ját anyák na pi kez de mé nye zé sét, és ar ra kér te fi a tal
ol va só it, hogy ja va sol ja nak idôpontot az ese mény nek. A 11 éves herzliai
Nehámá Frankel Hen ri et ta Szold jorcájtját (ha lá lo zá si év for du ló) je löl te meg,
aki a Hádászá ala pí tó ja volt. Szold a Youth Aliyah ne vû szer ve ze tet ve zet te,
amely 30.000 zsi dó gyer me ket men tett ki a ná ci Eu ró pá ból. A het ve nes évek
ele jén az ok ta tá si mi nisz té ri um be je gyez te az ün ne pet, és svát hó nap 30-ra dá -
tu moz ta. Va ló já ban té ved tek: Szold ádár elsô nap ján halt meg, a dá tum az
Olaj fák he gyén ta lál ha tó sír kö vén lát ha tó.

Az iz ra e li tár sa da lom az 1980-as évek vé gén leg in kább egy film (Ábá Gánuv,
Ki vá ló apa) ha tá sá ra kez de mé nyez te az anyák nap ja ne vé nek és mon da ni va ló -
já nak át for má lá sát. A film ben egy kis fi út, akit édes ap ja egye dül ne vel, ar ra kér
a ta ná ra, hogy mu tas sa be, mi lyen aján dé kot ké szí tett anyák nap já ra.

Ál la mi szin ten az ok ta tá si mi nisz té ri um 2006-ban ve zet te be a csa lá dok
nap ját az anyák nap ja he lyett. Az in dok a következô: „A fel adat kö rök meg -
osz lá sa a csa lád ban meg vál to zott, ki egyen sú lyo zot tab bá vált. Az anyák jelen-
tôs gaz da sá gi tényezôt kép vi sel nek a csa lád ban, az apák pe dig már a ter hes -
ség kez de ti idôszakától kezd ve osz toz nak a gye re kek kel va ló szo ros kap cso -
lat ban, akik nek a ne ve lé sé ben, ta ní tá sá ban késôbb is ko mo lyan ki ve szik a ré -
szü ket. Ezek a vál to zá sok a kü lön le ges nap lé nye gé nek át ala ku lá sá hoz ve zet -
tek.” A dá tu mon azon ban nem vál toz tat tak, to vább ra is svát 30. az idôpontja.

A mai csa lá dok nap já hoz gya kor la ti lag ugyan olyan szo ká sok kap cso lód -
nak, mint az elôdjéhez: a gye re kek kár tyá kat és aján dé ko kat ké szí te nek a
szülôknek, nagyszülôknek. Az egé szet in kább ok ta tá si esz köz nek, mint tény -
le ges ün nep nek te kin tik, bár az el múlt évek ben né hány vál lal ko zás – vi rág -
szál lí tá si szol gál ta tás, fagy lal to zó stb. – meg pró bál ta meg ra gad ni a nap ban
rejlô pi a ci lehetôséget.

Fel hasz nált for rás:
https://www.israel21c.org/the-story-of-how-israels-mothers-day-became-

family-day/ Mik lós Dó ri

A soá év for du ló já ra ké szült sza bad té ri ki ál lí tás (2014)

Édes An na!
Saj nos (?) nem áll hat tam meg (magyartanárnôsége er re még né mi ürü -

gyet is ad), hogy el ne mé láz zak a fagy lalt múltidejû alak já nak jelenide-
jûsítésén, hi szen ha a fagy lalt nak az Ön éle té ben ilyen kul ti kus jelen-
tôsége van, ak kor feltehetô, hogy az ez zel kap cso la tos él mé nyek nem
csu pán a Ve le va ló sze mé lyes ta lál ko zás sal, vagy ké pi meg je le ní té sé vel
eleveníthetôk fel, ha nem a Ró la szó ló (pél dá ul internetes) be szél ge tés ré -
vén is. Mi u tán azon ban kön  nyen le het, hogy ezt a le ve let is csak he tek
múl tán fog ja ol vas ni, a te le pa ti kus kom mu ni ká ció pe dig (ne kem leg -
alább is) nem erôsségem, így elôfordulhat, hogy a fagy lalt szó mor fo ló gi -
á já nak ez a mu táns ér tel me zé se is csak el fo gad ha tat la nul késôn fog ja el -
ér ni. (Itt most az el fo gad ha tat lan ság ar ra vo nat ko zik, hogy pél dá ul ad dig -
ra már eset leg ki áb rán dul belôle, de most en nek le het sé ges oka i ra sem mi -
kép pen nem aka rok ki tér ni, mert hát ha még se, ak kor pe dig a szem lé le tes
ki fej tés sel eset leg vég képp el vág nám ma ga mat...)

Szó val a „fagy lalt” a „sé tált” min tá já ra kön  nyen jelenidejûsíthetô
(nyíl ván sem mi kép pen nem ikes ige!); fagylalok, fagylalsz, fagylal, stb.
„Mer re fagylaljunk?” tehetô te hát fel a kér dés pél dá ul. Per sze ha a „sé -
tál” szó to váb bi alak ja it vizs gál juk, ak kor to váb bi ér de kes lehetôségeket
ka punk (a kre a ti vi tás ha tá ra a csil la gos ég, il let ve par don, ott csak cson -
kít va; „fagy” for má já ban lé te zik, hát ak kor a ha tár a fa lu vé gén lévô utol -
só kis kocs ma, ahol eset leg el fa jult (jég krém) for má já ban azért fellelhetô
(eset leg)).

Te hát a „sé ta-fi ka” min tá já ra be szél het nénk „fagyla-fitykérôl” (a
„fagyla-fika” min den kép pen felejtendô!), amely hety ke meg ne ve zé se le -
het ne an nak a szabadidôs el fog lalt ság nak, ami kor az em ber szûk ba rá ti
tár sa ság ban „egyszerélünk!” fel ki ál tás sal el megy a vi lág leg jobb fagy lal -
to zó já ba. (Ilyenbôl azért le het több is, azt úgy hív ják, hogy dön tet len,
ettôl per sze az em ber nek azért még is csak dön te nie kell (ha már men ni
akar – és hát per sze!), hogy ép pen me lyik vi lág leg job bi ká ba akar men ni.)
Sze rény vé le mé nyem sze rint (nem te kint ve ma ga mat iga zán szak em ber -
nek – bár ké pes sé ge im még fejleszthetô ál la pot ban van nak!) a Ruszwurm
(aj vé, jól ír tam-e?) egy ilyen hely, sôt ar ra fe lé még van egy fagy lalt mú -
ze um is (mi lyen le het pél dá ul egy iga zi 1998-as év já rat?! mes  szebb re
már nem is me rek gon dol ni; egy bé ke be li, 1908-as fagy lalt, ah!), ame lyi -
ket azon ban idá ig csak zár va lát tam (va jon mi ért? remélhetôleg nem
azért, mert a tu laj be le kós tolt va la me lyik ki ál lí tá si da rab ba...?). Az tán
per sze ott van nak a húmostnemistudommilyenbácsi cuk rász dái Szent -
end rén, meg most már va la hol Pes ten is. Szó val egy szer egy iga zi sza-
kértôvel szí ve sen el men nék egyik-má sik hely re, mert a megfelelô szak -
ér te lem igen csak tud na pal lé roz ni!

De ott van a „szem lél” szó nak a „szem lél get” alak ja (vö „sé tál gat”, ill.
„sé tál gat va szem lél get”), amely nek meditatív je len té sét a „fagylalgat”
szó ra as  szo ci ál va, egy olyan, kis sé filozófikus, ta lán né mi képp mé la bús
(de sem mi kép pen sem két ség beesett!) ál la po tot je löl het nénk, mely ben az
em ber (megint egy megfelelôen szûk ba rá ti tár sa ság ban) pél dá ul azon
me ren ge ne, hogy lám, itt van ez a gyö nyö rû fagy lalt kom po zí ció, mely
két ség te le nül ko ro ná ja az em be ri kul tú rá nak, egy va ló di mes ter mun ka
(már ma ga a ke hely is!), és mi itt (rá adá sul e bo ron gós be szél ge tés köz -
ben is!) mi köz ben cso dál juk a tö ké le tes sé gét, ízét, il la tát, ál la gát, az
egyes gom bó cok szín vi lá gát, gon dos (mû vé szi!) el ren de zé sét íz- és szín
sze rint, bár kis ka nál lal, és ter mé sze te sen az al ka lom nak megfelelô ke cses
moz du la tok kal (de még is csak ) kétpofára za bál juk! Bor zasz tó ez, nem?
Cso dál juk és pusz tít juk! Bíz ilyen az em ber... De va jon nem ezt tes  szük
min den nel, ami kö rül vesz? Ször nyû, cu dar vi lág ez, men  nyi vel hu má nu -
sabb len ne em ber nél kül!

Nu per sze, fagy lalt ak kor vol na-e?

Mojzes Ivrat ro va ta
Tá vo li be szél ge tés

Rabbinátusi „fe ke te lis ták”
Fon tos ira tok ke rül tek nyil vá nos ság ra

Az in for má ció sza bad ság ról szó -
ló tör vény alap ján olyan anya gok
ke rül tek nyil vá nos ság ra, ame lyek
az Iz ra e li Rabbinátus ultraorto-
dox cso por tok kal foly ta tott meg -
be szé lé se it tár ják fel át vi lá gí tá si
fo lya ma tok kap csán. Az Iz ra e li
Rabbinátus do ku men tu ma i ból az
lát ha tó, mi ként is mer nek el né -
hány ame ri kai rab bit, má so kat pe -
dig ho gyan tesz nek fe ke te lis tá ra 
– ír ja a Háárec.

Iz ra el Ál lam Fôrabbinátusának
nin cse nek vi lá gos kri té ri u mai ar ra
vo nat ko zó an, hogy mely ame ri kai
rab bi kat is mer je nek el, gyak ran csak
szó be széd re ha gyat koz nak. Az in for -
má ció sza bad ság ról szó ló tör vény
alap ján nyil vá nos ság ra ke rült do ku -
men tu mok ból az lát szik, hogy a
Fôrabbinátus a leg több eset ben cse -
kély erôfeszítést tett a megfelelô hát -
tér ellenôrzése és az in for má ci ók alá -
tá masz tá sa ér de ké ben.

Az Iz ra el ben há za su lan dók nak bi -
zo nyí ta ni uk kell, hogy zsi dók és
nôtlenek/hajadonok. Ezen iga zo lá so -
kat ál ta lá ban kül föl di rabbitestületek
ál lít ják ki, ebbôl pe dig lát ha tó, mi ért
élet be vá gó, hogy ezen rabbitestü-
leteket el is me ri-e a Fôrabbinátus,
amely nek ha tás kö ré be tar to zik az 
ös  szes, zsi dók kö zött lét re jött há zas -
ság és vá lás Iz ra el ben.

„Ebbôl az de rül ki, amit rég óta sej -
tet tünk, hogy az egész fo lya mat
igen csak ön ké nyes” – mond ja Ta ni
Frank, a prog res  szív gon dol ko dá sú,
mo dern or to dox irány za tot követô
Ne’emanei Torah V’Avodah moz ga -
lom ál lam-val lás kö zi ügye i nek
vezetôje, aki az in for má ció sza bad -
ság ról szó ló tör vény alap ján nyúj tott
be ké rel met. „A Fôrabbinátus bi zo -
nyos rab bik aján lá sa it kö ve ti, mi köz -
ben egy ál ta lán nem vi lá gos, hogy a
meg kér de zett rab bik men  nyi re meg -
bíz ha tó ak és men  nyit tud nak. Sok
eset ben csak hal lo más ból dön tik el,
me lyik rab bi van rend ben, me lyik
nincs, me lyik ben bíz hat nak, és nem
in do kol ják dön té sü ket.”

A Háárecnek el jut ta tott do ku men -
tu mok ból az is lát szik, hogy a
Fôrabbinátus szin te csak két, USA-
ban lévô ultraortodox szer ve zet tel
ta nács ko zik: az Ame ri kai Rabbi-
tanáccsal, amely a mo dern or to do -
xia kon zer va tí vabb irány za tá hoz tar -
to zik, va la mint az Or to dox Rab bik
Uni ó já val, amely az ultraortodox
irány zat ré sze. Nem ta nács koz nak a
prog res  szí vebb gon dol ko dá sú or to -
dox rab bik kal (a Fôrabbinátus pe dig
nem is me ri el a re form vagy kon zer -
va tív rab bi kat).

Az ira tok azt is mu tat ják, hogy a
Fôrabbinátus rit kán ta nács ko zik egy -

nél több val lá si vezetôvel, ami kor
egyes rab bik elismerésérôl van szó.

Az anyag a 2016 és 2019 kö zöt ti
idôszakot tár gyal ja, és 180 rab bi ról
van ben ne szó. Egy flo ri dai rab bit
pél dá ul azért uta sí tot tak el, mert
„nem iga zán is mer ték a sze mé lyi sé -
gét”. Ki de rült, hogy sem mi lyen
erôfeszítést nem tet tek an nak ér de ké -
ben, hogy meg is mer jék ôt, mielôtt
fe ke te lis tá ra tet ték.

Egy New York-i rab bit el uta sí tot -
tak, mert a ró la meg kér de zett rab bi
sze rint „olyan em ber, aki meg bíz ha -
tó an mond ja má sok ról, hogy zsi dó”.
Má so kat azért uta sí tot tak el, mert
„nem iga zán rab bik”, vagy „nem
ala po san ellenôriznek dol go kat”. Ez
utób bi rab bi kap csán azt is meg je -
gyez ték, hogy „szép hang ja van, és
sze re ti, ha tisz te lik”.

Egy Mi a mi ban élô rab bit azért tet -
tek fe ke te lis tá ra, mert a ró la meg kér -
de zett rab bi sze rint nem or to dox az
illetô („én Mi a mi ból szár ma zom, és
min den ot ta ni rab bit is me rek”). A
Fôrabbinátus ál tal el is mert rab bik
több sé gé nél csak an  nyit ír tak: „Meg -
bíz ha tó”.

A Fôrabbinátus a nyil vá nos ság
nyo má sá nak en ged ve né hány éve be -
le egye zett, hogy meg je len te tik a di -
asz pó rá ban élô el is mert rab bik lis tá -
ját. A Ne’emanei Torah V’Avodah
kér dé sé re ar ra vo nat ko zó an, hogy bi -
zo nyos rab bik mi ért nem sze re pel -
nek a lis tán, a Fôrabbinátus nem
adott vá laszt. Töb bek kö zött a hí res
or to dox rab bi, Haskel Lookstein
zsi dó sá gi iga zo lá sát sem fo gad ják el,
aki pél dá ul Ivanka Trump be té ré sét
fel ügyel te, és Avi Weiss, a
Riverdale-i „vi lág ra nyi tott or to dox”
Chovenei Torah moz ga lom jesivájá-
nak ala pí tó ja is az el uta sí tot tak kö -
zött van.

A Ne’emanei Torah V’Avodah
moz ga lom 2018-ban kér vé nyez te a
Fôrabbinátusnál, hogy ad ják át ne kik
azon do ku men tu mo kat, amelyekbôl
ki de rül, mi ért nem fo gad ták el ôket
és más mo dern or to dox rab bi kat. A
Fôrabbinátus el uta sí tot ta a ké rel met,
ezért a Ne’emanei a Je ru zsá le mi Ke -
rü le ti Bí ró ság hoz for dult, és meg -
nyer ték a pert. A bí ró ság kö te lez te a
Fôrabbinátust, hogy ad ja át a
megelôzô 4 év kér dé ses ira ta it, azon -
ban ki kö töt ték, hogy a fe ke te lis tá ra
tett ame ri kai rab bik ne vei nem ke rül -
het nek nyil vá nos ság ra.

Kö zel 10 év vel ezelôtt Jason
Herman rab bi, a prog res  szív or to -
dox irány za tú Nem zet kö zi Rab bi Ala -
pít vány igaz ga tó ja le ve let írt a
Fôrabbinátusnak egy Iz ra el ben há za -
sod ni készülô meny as  szony zsi dó és
ha ja don mi vol tát iga zo lan dó, azon -
ban le ve lé nek tar tal mát in dok lás nél -
kül el uta sí tot ták. „En ge délyt kap tam
a Fôrabbinátustól, hogy egyet len al -
ka lom mal fel ügyel jem azt a bi zo -
nyos esküvôt, de ezt a Fôrabbinátus
má sik rész le ge ír ta ne kem. Az iró nia
az egész ben, hogy a Fôrabbinátus
úgy érez te, én elég kó ser va gyok,
hogy fel ügyel jem az esküvôt, de a
résztvevôk már nem vol tak ne kik
elég zsi dók és egye dül ál ló ak. Sze rin -
tem ez azt mu tat ja, hogy a
Fôrabbinátus különbözô rész le gei
kö zött nin csen pár be széd, és nin cse -
nek vi lá gos, ob jek tív kri té ri u ma ik.”

Herman rab bi nem volt meg lep ve
a Ne’emanei Torah V’Avodah ügyé -
nek do ku men tu mai lát tán. „A
Fôrabbinátusnak nin cse nek vi lá gos,
át lát ha tó kri té ri u mai és mun ka fo lya -
ma tai, ame lyek alap ján a kül föl di
rab bik fe lett íté le tet mon da nak. Úgy
tû nik, saj nos gyak ran csak hal lo más
alap ján dön te nek, és olya no kat kér -
dez nek meg te le fo non, akik nem igen
mond hat ná nak vé le ményt val lá si
vezetôkrôl vagy más személyekrôl.
Ez alá ás sa a Fôrabbinátus meg bíz ha -
tó sá gát, és fe les le ges fruszt rá ci ót,
nyug ta lan sá got okoz sok olyan hely -
zet ben, ame lyek az em be rek leg bol -
do gabb pil la na tai le het né nek az élet -
ben.”

A Fôrabbinátus szóvivôje nem
kom men tál ta a fen ti ügye ket.

(A cik ket for dí tot ta: Dési Ta más.)

A hai fai Anyák kert je
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85 éves a vi lág hí rû 
kar mes ter, Zubin Mehta

Uni ver zá lis ki sebb sé gi, örö kös tisz te let be li zsi dó, lel kes Iz ra el-imá dó.
Az Or szág kul túr tör té net ében ki tö röl he tet len sze re pe van az in di ai ere -
de tû per zsa kar mes ter nek, Zubin Mehtának, akit 85. szü le tés nap ja al kal -
má ból az aláb bi írá sunk kal kö szön tünk.

Per zsa csa lád ban szü le tett Bom bay ben (ma Mumbai), he ge dûs és kar mes -
ter édes ap ja a vá ros elsô szim fo ni kus ze ne ka rá nak ala pí tó ja volt.

Mi va gyunk In dia zsi dói, a per zsák, akik nem as  szi mi lá lód tak – így ma gya -
ráz ta egy íz ben kötôdését a zsi dó nép hez és Iz ra el hez.

Bár ele in te úgy kép zel te, or vos lesz, ti zen nyolc éve sen vé gül Bécs be ment
ze nét ta nul ni, itt ta lál ko zott Claudio Abbado mel lett élet re szó ló ba rát já val,
Daniel Barenboimmal, a vi lág hí rû iz ra e li zon go ris tá val is.

Nem zet kö zi kar mes ter ver seny gyôzteseként kez dett dol goz ni 22 éve sen a
Li ver poo li Fil har mo ni ku sok nál, 25 éve sen pe dig már a Los An ge les-i Fil har -
mo ni ku sok di ri gen se lett. Ma gyar zsi dó vo nat ko zás, hogy az együt tes ze ne -
igaz ga tó ja, Sir Ge or ge Sol ti,
va gyis Sol ti György, aki vel
nem egyez tet tek errôl a lépés-
rôl, le mon dott Mehta ki ne ve zé -
se mi att. A következô év ben
ma ga Mehta lé pett a he lyé re, s
16 évig töl töt te be a Sol ti ál tal
ott ha gyott po zí ci ót.

A New York-i Fil har mo ni ku -
sok nál foly tat ta vezetô kar mes -
ter ként és ze ne igaz ga tó ként 13
éven ke resz tül: ezt a re kor dot
sem azelôtt, sem az óta nem
dön töt te meg sen ki a ze ne kar -
nál.

Elôször 1961-ben, 25 éve sen
ve zé nyel te az Iz ra e li Fil har mo -
ni kus Ze ne kart, az utol só pil la -
nat ban ug rott be a be teg
Eugene Ormándy, va gyis – újabb ma gyar zsi dó vo nat ko zás – a két Grammy-
díjjal is el is mert Ormándy Jenô he lyett.

Az elôadás után a kon cert mes ter – lát va a nagy si kert – kön  nye dén oda szólt
Mehtának: Biz tos va gyok ben ne, hogy együtt ma ra dunk a következô 25 év ben.
Kis hi tû volt. Zubin Mehta – az ak kor 25 éves be ug ró – 2019-ig, az az majd 60
esz ten de ig nem hagy ta el az Iz ra e li Fil har mo ni ku so kat.

Az is so kat se gí tett vis  sza em lé ke zé sei sze rint, ami kor Barenboim ba rát já val
sé tál tak Tel-Aviv ut cá in, és a nyüzsgésbôl és a zsi vaj ból meg ér tet te, hogy ez
a hely épp olyan, mint In dia.

1969-ben ze nei ta nács adó vá, 1977-ben ze ne igaz ga tó vá, 1981-ben pe dig
örö kös ze nei igaz ga tó vá ne vez ték ki. Több mint más fél ezer kon cer tet adott
az Iz ra e li Fil har mo ni ku sok kal.

A hat na pos há bo rú ki tö ré se kor ép pen nem volt Iz ra el ben, ezért az utol só
gép pel gyor san oda uta zott. A har cok ide jén vé gig pró bál tak, és ami kor vé get
ér tek, meg tar tot ták gyôzelmi kon cert jü ket.

A fris sen vis  sza fog lalt Si ra tó fal nál Mehta volt Daniel Barenboim és
Jacqueline du Pré esküvôi ta nú ja még ab ban az év ben: kény te le nek vol tak be -
csap ni az or to dox rab bit, mi vel Mehta – bár mi lyen meglepô is ez – nem zsi dó.

Az Öböl-há bo rút is Erecben csi nál ta vé gig: min den nap ját szot tak, mi köz -
ben Szaddám Huszein Scud-rakétái hul lot tak Iz ra el re.

Bár mi tör té nik, mi ját szunk. Szük sé ge van en nek az or szág nak a ze né re
– mond ta.

Wag nert azon ban nem ját szott az Iz ra e li Fil har mo ni ku sok kal. Egy íz ben azt
mond ta, hogy amíg él nek olya nok, akik nek a kar ján ott van az ausch witzi te -
to vá lás, ad dig nem le het.

Mun ká já ért és az or szág irán ti el kö te le zett sé gé ért 1991-ben Iz ra el-díj ban
ré sze sült, Tel-Aviv pe dig dísz pol gá rá vá vá lasz tot ta.

Tény leg mé lyen hi szi, hogy a ze ne se gít, vi gasz tal és ös  sze köt: ott volt az
el pusz tí tott Sza ra je vó ban 1994-ben Mo zart Rek vi em jét ve zé nyel ni a meg -
gyil kol tak em lé ké re, és Buchenwald mel lett is ô di ri gál ta 1999-ben az Iz ra e -
li Fil har mo ni ku so kat és a Ba jor Ál la mi Ze ne kart.

Most az Egye sült Ál la mok ban él (ott töl ti vi lág kö rü li uta zá sai so rán arány -
lag a leg több idôt), de má ig megôrizte in di ai ál lam pol gár sá gát is, és min den
év ben több hó na pig Iz ra el ben tar tóz ko dik.

2019-ben vég leg el kö szönt az Iz ra e li Fil har mo ni ku sok tól, de dol go zik to -
vább ra is. Nem rég kór ház ban volt egy rö vid ide ig, mert a túl zott igény be vé -
tel és stressz ki me rí tet te – 84 éves ko rá ban...

Zubin Mehta, mint azok ál ta lá ban, akik nek erôsebb a te het sé gük, mint ön -
ma guk, nem ké pes meg áll ni, és szá má ra bi zo nyá ra ez a hos  szú élet tit ka – le -
gyen mi nél hos  szabb! Az utób bi évek ben ko moly egész sé gi prob lé mái vol tak,
de min dig fel épült, mert még ve zé nyel ni va lói van nak.

Az évek so rán sze re te tem és cso dá la tom Iz ra el né pe iránt, az irán ta ér zett
szo li da ri tá som csak nôtt. Foly ton meg kö szö nik ne kem, amit Iz ra e lért tet tem,
pe dig Iz ra el tíz sze re sen ad ta vis  sza ne kem mind azt, amit az or szág nak nyúj -
ta ni tud tam, mond ta egy al ka lom mal Mehta, Iz ra el 85 éves, nagy ba rát ja.

(Mazsihisz)

A Far kas ré ti temetô be já ra tá nál
ta lál ha tó tér a fa siz mus sal és a
kom mu niz mus sal is szem be szál ló
hír ne ves püs pök ne vét vi se li. Ki volt
Már ton Áron?

A XI. és XII. ke rü let, Sasad és Far -
kas rét ha tá rán ta lál ha tó a Már ton
Áron tér, mely az 59, 59A és 59B vil -
la mo sok vég ál lo má sa. Itt ta lál ha tó a
Far kas ré ti temetô dé li fôbejárata és a
Far kas ré ti iz ra e li ta temetô al só be já ra -
ta, il let ve a pa ti nás Auguszt cuk rász da
kert he lyi sé ge is. A tér ne ve a hí res
gyu la fe hér vá ri püs pök, Már ton Áron
em lé két ôrzi, aki ren dít he tet le nül állt
ki min den dik ta tú rá val szem ben.

Már ton Áron az er dé lyi Csíkszent-
domonkoson szü le tett 1896. au gusz -
tus 28-án, szé kely föld mû ves csa lád
har ma dik gyer me ke ként. Az ele mi is -
ko lát szülôfalujában, a kö zép is ko lát
Csíksomlyón, Csík sze re dá ban, majd a
gyu la fe hér vá ri kis sze mi ná ri um ban
vé gez te. Há rom nap pal az érett sé gi je
után, 1915 jú ni u sá ban be so roz ták az
Osztrák–Magyar Mo nar chia had se re -
gé be, amely ben vé gig har col ta az elsô
vi lág há bo rút: köz ka to na ként, had ap -
ród ként, késôbb tiszt ként szol gált,
két szer is meg jár ta az olasz fron tot,
har colt Doberdónál és az Ojtozi-
szorosban, há rom szor se be sült meg,
és 1918–19-ben részt vett a Szé kely
Had osz tály honvédô har ca i ban is.

A ka to na ság tól le sze rel ve szülô-
falujában gaz dál ko dás ba fo gott, majd
Bras só ban egy gép gyár vas esz ter gá -
lyo sa ként ta lált mun kát, az üzem
szász nem ze ti sé gû tu laj do no sa azon -
ban ha mar el bo csá tot ta, ugyan is csak
szá szo kat volt haj lan dó al kal maz ni.
Már ton rö vid he zi tá lás után el ha tá roz -
ta, hogy más fé le dol gok nak szen te li
az éle tét: ki csit meg kés ve, 1920-ban
je lent ke zett a gyu la fe hér vá ri pap ne -
vel dé be, ahol négy év vel késôbb vég -
zett. Majláth Gusz táv Kár oly me gyés
püs pök szen tel te pap pá.

Fi a tal pap ként Gyergyóditróban és
Gyergyószentmiklóson volt káp lán,
késôbb a gyergyószentmiklósi és ma -
ros vá sár he lyi ka to li kus gim ná zi um
hit tan ta ná ra lett. 1929-ben plé bá nos sá
ne vez ték ki, majd né hány év után
Majláth fel vet te ma ga mel lé püs pö ki
le vél tá ros nak és tit kár nak Gyu la fe hér -
vár ra. Eb ben a minôségében részt vett
a Va ti kán és a ro mán ál lam kö zött
meg kö tött kon kor dá tum ki dol go zá sá -
ban és az er dé lyi ka to li ku sok el len irá -
nyu ló ro mán tö rek vé sek ki vé dé sé ben.
1932-tôl a ko lozs vá ri egye tem lel ké szi
és hit szó no ki fel ada ta it is el lát ta.

Már ton fon tos sze mé lyi sé ge volt az
1930-as évek er dé lyi ma gyar kul tu rá -
lis és po li ti kai tö rek vé se i nek: szer -
kesz tet te az Er dé lyi Tu dó sí tá so kat, az

A fa siz mus sal és a kom mu niz mus sal
is szem be szállt a püs pök

egy sé ges népmûvelô mun ka tá mo ga -
tá sá ra töb bek kel együtt meg ala pí tot ta
az Er dé lyi Is ko la cí mû fo lyó ira tot, és
éve ken ke resz tül az Er dé lyi Ró mai
Ka to li kus Nép szö vet ség igaz ga tó ja is
volt. Vi ká ri us ként Er dély leg na gyobb
ka to li kus hit köz sé ge, a ko lozs vá ri
Szent Mi hály-plé bá nia élé re ke rült.
Ami kor át vet te a hit köz ség ve ze té sét,
az ép pen sú lyos anya gi gon dok kal né -
zett szem be – Már ton Áron gaz da sá gi
te het sé gét és szervezôképességét mu -
tat ja, hogy pe rek so ro za tán ke resz tül
és az adós sá gok fel szá mo lá sá val si ke -
re sen ren dez te az egy ház köz ség za va -
ros pénz ügye it.

„Nem ri a dok vis  sza
a mun ká tól”

1938 ôszén az Egy ház me gyei Ta -
nács köz gyû lé sén el mond ta Eu ró pa
egyik elsô há bo rú el le nes be szé dét,
mely az Er dé lyi Is ko la ha sáb ja in
nyom ta tás ban is meg je lent. Mind -
össze 42 éves volt, de jelentôs ta pasz -
ta lat állt mö göt te, mi kor XI. Pius pá pa
püs pök ké ne vez te ki. Fel szen te lé se -
kor a Non recuso laborem, az az Nem
ri a dok vis  sza a mun ká tól jel mon da tot
vá lasz tot ta ma gá nak, amely hez egész
éle té ben hû ma radt. Más fél év vel
késôbb a má so dik bé csi dön tés kö vet -
kez té ben egy ház me gyé je ket té sza -
kadt: na gyob bik ré sze vissza ke rült
Ma gyar or szág hoz, Már ton azon ban
hí vei tö re dék ré szé vel a to vább ra is
Ro má ni á hoz tar to zó Gyu la fe hér vá ron
ma radt. Ezek ben az évek ben emel ke -
dett a tel jes pusz tu lás sal fe nye ge tett
er dé lyi ma gyar ság egyik legjelen-
tôsebb szó szó ló já vá.

A vész kor szak ban til ta ko zott a zsi -
dók és a más ként gon dol ko dók ül dö -
zé se el len, 1944. má jus 18-án a ko -
lozs vá ri Szent Mi hály-temp lom ban
ke mény sza vak kal bí rál ta a ma gyar or -
szá gi zsi dó ság há rom nap pal ko ráb -
ban meg kez dett de por tá lá sát. Késôbb
le vél ben szó lí tot ta fel Sztójay Dö me
mi nisz ter el nö köt, Jaross An dor bel -
ügy mi nisz tert, a fôispáni hi va talt és a
rendôr-kapitányságot, hogy aka dá -
lyoz zák meg a zsi dók el hur co lá sát –
vá lasz ként a rendôrkapitány ki uta sí -
tot ta Ko lozs vár ról. Ki ál lá sa el is me ré -
se ként 1999-ben a Jad Vasem posz tu -
musz Vi lág Iga za ki tün te tést ado má -
nyo zott a püs pök nek.

A vi lág há bo rút követôen, a tri a no ni
ha tá rok vis  sza ál lí tá sa után Már ton
püs pök a kiépülô ro mán kom mu nis ta

rend szer rel is bát ran szem be he lyez ke -
dett: til ta ko zott, ami kor a bu ka res ti
kor mány fel bon tot ta a Va ti kán nal kö -
tött kon kor dá tu mot és ál la mo sí tot ta az
egy há zi is ko lá kat, és szót emelt a ma -
gyar ki sebb ség jo ga i ért is. Az ál la mi
szer vek egy re nyíl tab ban tá mad ták és
ál lan dó meg fi gye lés alatt tar tot ták a
meg al ku vás ra nem haj lan dó püs pö -
köt, aki az 1949-es csíksomlyói bú -
csú ra ló há ton vo nult be, be szé dét szá -
zez rek hall gat ták. Két hét tel késôbb,
út ban egy bu ka res ti tár gya lás ra,
titkosrendôrök el ra bol ták, és hol lé te
ez után rej tély volt, töb ben a ha lál hír ét
is kel tet ték. Va ló já ban vizs gá la ti fog -
ság ba ke rült.

So ha nem al ku dott meg
a ha ta lom mal

A püs pök le tar tóz ta tá sá nak hí re
Ró má ba is el ju tott. XII. Piusz pá pa
cím ze tes ér sek cím mel tün tet te ki
Már tont pap pá szen te lé sé nek hu szon -
ötö dik év for du ló ján, de errôl ô sem -
mit sem tu dott. Két év vizs gá la ti fog -
ság és kény szer val la tás után 1951-
ben ke rült sor Már ton Áron pe ré re. A
kon cep ci ós el já rás ban a ka to nai tör -
vény szék ál lam el le nes bûn cse lek mé -
nyek ko holt vád já val tíz év szi go rí tott
fegy ház ra és élet fogy tig la ni kény -
szer mun ká ra ítél te a püs pö köt. Vé gül
négy év vel késôbb nem zet kö zi nyo -
más ra ki sza ba dult, és is mét át ve het te
egy ház me gyé je irá nyí tá sát – a ha ta -
lom azon ban to vább ra sem néz te jó
szem mel te vé keny sé gét, nép sze rû
pré di ká ci ó i ban po li ti kai agi tá ci ót lát -
tak, ezért 1957-ben há zi ôrizetbe he -
lyez ték. A püs pö ki pa lo tá ból csak a
szé kes egy ház ba me he tett, de lá to ga -
tó kat fo gad ha tott, és a pap szen te lést
is meg en ged ték ne ki.

1962-ben, a má so dik va ti ká ni zsi nat
ide jén a ro mán kor mány fel szó lí tot ta,
hogy hagy ja el lak hely ét és utaz zon
Ró má ba a zsi nat ra, ô azon ban ezt
meg ta gad ta, mert tud ta, hogy így sze -
ret né nek meg sza ba dul ni tôle. Vé gül a
60-as évek vé gén hagy hat ta el „pa lo -
ta fog sá gát”, de to vább ra sem volt haj -
lan dó komp ro mis  szum ra a ro mán ál -
lam mal és az ál la mi egy ház üg  gyel,
ne hogy a tár gya lá sok kal azt a be nyo -
mást kelt se a vi lág köz vé le mény ében,
hogy az or szág ban sza bad val lás gya -
kor lás van.

Az idôs, betegeskedô püs pök utol só
éve i ben azt kér te a pá pá tól, hogy
ment se fel ôt a szol gá lat alól. Le mon -
dá sát 1980 áp ri li sá ban fo gad ta el II.
Já nos Pál. Már ton Áron alig fél év vel
késôbb, 1980. szep tem ber 29-én
hunyt el ve se rák ban. Holt test ét a gyu -
la fe hér vá ri szé kes egy ház püs pö ki
krip tá já ban he lyez ték örök nyu ga lom -
ra, utol só út já ra több mint tíz ezer em -
ber kí sér te. Helyt ál lá sát, pél da mu ta tó
élet út ját Er dély ben és ide ha za is több
in téz mény, ut ca név, Csíkszent-
domonkoson mú ze um, Gyu la fe hér vá -
ron em lék szo ba ôrzi.

A bu dai Már ton Áron tér ne ve az
1970-es, 80-as évek ben Kis Fe renc tér
volt, a Far kas ré ti temetôben nyug vó
mun kás moz gal mi költô, Kis Fe renc
em lé ké re. A rend szer vál tás után meg -
fosz tot ták kom mu nis ta nevétôl a te ret,
ek kor más fél év ti ze dig a Far kas ré ti tér
ne vet vi sel te, és 2005-ben vet te fel a
bá tor gyu la fe hér vá ri püs pök ne vét.

Ru dolf Dá ni el / Dí vány

Már ton Áron er dé lyi püs pök

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

– 1%. A Veszp ré mi Zsi dó

Hírek, események
röviden

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

3 szo bás, jó ál la po tú csa lá di la kó ház 
900 m2-es te lek kel el adó. Irány ár 71 mil-
lió Ft. Mo bil: +36-30-457-3232.

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

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

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

Az Ön öröksége is hozzájárulhat e célhoz.
Keren Hayesod - United Israel Appeal,
a szervezet, amely Izrael részére gyűjt adományt.

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: legacy@kh-uia.org.il
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-7154136, 70-9330068

Egy idôs kör ze ti or vos, dr. Gú nár,
na gyon unat ko zott ott hon nyug díj ba
vo nu lá sa után, és el ha tá roz ta, hogy
ki nyit egy új rendelôt, kli ni kát.

Ki tet te a táb lát: Dr. Gú nár Kli ni ká -
ja! Egy ke ze lés 5.000 Ft. Ha nem tu -
dok se gí te ni, vis  sza kap 10.000 Ft-ot.

Dr. If jú biz tos volt ab ban, hogy az
öreg Gú nár már nem tud sem mit gyó -
gyí ta ni, biz tos sze ni lis. Úgy gon dol ta,
hogy ez jó al ka lom ke res ni 10.000 Ft-
ot. El ment Dr. Gú nár Kli ni ká já ra.

Dr. If jú mond ja: Dr. Gú nár, én el -
vesz tet tem a szám ban az
ízlelôérzékemet, tud na ne kem se gí te -
ni? Dr. Gú nár oda szól a nôvérnek:
Hoz zon ne kem or vos sá got a 22-es do -
boz ból, és te gyen 3 csep pet a pá ci ens,
dr. If jú szá já ba.

Dr. If jú fel ki ált: Fúj, ez ben zin!
Dr. Gú nár: Gra tu lá lok, ba rá tom,

vis  sza kap ta az ízlelôérzékét, ez 5.000
Ft lesz.

Dr. If jú na gyon mér ges lett, és né -
hány nap múl va vis  sza ment dr. Gú -
nár hoz, hogy most vis  sza szer zi a ki fi -
ze tett 5.000 Ft-ot.

Mond ja dr. Gú nár nak: Dok tor úr,
el vesz tet tem az emlékezôtehet-
ségemet, nem em lék szem sem mi re
sem. Dr. Gú nár oda szól is mét a
nôvérnek, hoz zon or vos sá got a 22-es
do boz ból, és 3 csep pet csep pent sen a
pá ci ens szá já ba. Er re dr. If jú meg szó -
lal: Azt már nem, hi szen az ben zin!
Dr. Gú nár: Gra tu lá lok, amint lá tom,
vis  sza kap ta az emlékezôtehetségét, ez
5.000 Ft lesz.

Dr. If jú mi u tán el vesz tett 10.000 Ft-
ot, mér ge sen vis  sza ment jó né hány nap
múl va. Na most már az tán vis  sza kell
kap nia a 10.000 Ft-ját: Dr Gú nár, na -
gyon gyen ge a lá tá som, alig lá tok va -
la mit, tud na se gí te ni? Dr. Gú nár: na -
gyon saj ná lom, de er re nincs or vos sá -
gom, nem tu dok se gí te ni, itt van a
10.000 Ft. (De csak 1.000 Ft-ot ad ne -
ki.) Dr. If jú mond ja: Dok tor úr, va la mi
té ve dés van, ez csak 1.000 Ft! Dr. Gú -
nár: Gra tu lá lok, ba rá tom, lá tom, visz -
 sza kap ta a lá tá sát, ez 5.000 Ft lesz.

Mi ebbôl a ta nul ság? Csak azért,
mert va la ki IF JÚ, nem je len ti azt,
hogy túl tud jár ni egy öreg GÚNÁR-
nak az eszén!

Elôször is, mi nem sze re tünk öreg -
nek len ni, de ne ír ja tok még le ben -
nün ket!

Al bert Bourla: a vi lág 
zsi dó sá ga mel lett óri á si 

büsz ke ség gel tölt el Iz ra el
A füg get len ség nap ja al kal má ból a zsi dó ál lam tisz te let tel adó zott a

Pfizer gyógy szer gyár tó cég ve zér igaz ga tó já nak, meg kö szön ve a part ner -
sé get, amely nek köszönhetôen Iz ra el a vi lág egyik leg si ke re sebb ko ro na -
ví rus el le ni ol tá si kam pá nyát tud ta meg va ló sí ta ni.

A gö rög holokauszttúlélôk fia, Al bert Bourla meg hí vást ka pott a di asz pó -
ra zsi dó sá gá nak képviselôjeként a jom háácmáuti ce re mó ni á ra. Mi vel sze mé -
lye sen nem tu dott részt ven ni, a Pfizer ve zér igaz ga tó ja videoüzenetben kö -
szön töt te az iz ra e li e ket, ame lyet a je ru zsá le mi Herzl-hegyen tar tott fák lya -
gyúj tá si ün nep sé gen mu tat tak be, ol vas ha tó az ujkelet.live tu dó sí tá sá ban.

„A vi lág zsi dó sá ga mel lett óri á si büsz ke ség gel tölt el Iz ra el. Büsz ke va gyok
ar ra, hogy min den ki szá má ra lé te zik, ér tünk és gyer me ke in kért. Büsz ke ség -
gel töl te nek el Iz ra el tu do má nyos, tech no ló gi ai, in no vá ci ós és sok más te rü -
le ten el ért ered mé nyei.

Idén a Pfizer és Iz ra el kö zöt ti part ner ség újabb úttörô ered mé nyé nek
köszönhetôen együtt de monst rál juk, hogy a tö me ges ol tás sal legyôzhetjük a
Covid-19 jár ványt és éle te ket ment he tünk.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök nek és
a Pfizer ös  szes iz ra e li mun ka tár sá nak. Meg mu tat tuk, hogy van út a nor má lis
élet hez, és ezt min den kép pen kö zö sen ün ne pel he ti az egész vi lág. Hág
háácmáut száméách!”

A hol land fôrabbi an ti sze mi ta
szur ko lók kal ta lál koz na

Nem ré gi ben a hol land elsô osz tá lyú lab da rú gó li gá ban az Ajax a Vi tes -
se Arnhem csa pa tá val ta lál ko zott, és gyôzött 2:1-re. A Vitesse-rajongók
a „Hamász, Hamász, zsi dó kat a gáz ba” rig must skan dál ták.

Pas cal van Wijk, a klub igaz ga tó ja ôszinte saj ná la tát fe jez te ki, ami ért
„ma rok nyi szur ko ló ilyen vis  sza ta szí tó mó don vi sel ke dett”.

Binjomin Ja cobs, a lubavicsi irány zat hoz tar to zó hol land fôrabbi be szél ge -
tés re in vi tál ta a szur ko ló kat az arnhemi vá ros ház ára, ame lyen Ah med
Marcouch, a vá ros moz lim val lá sú pol gár mes te re is részt ven ne.

Ja cobs rab bi ki je len tet te: „A je len ség gyû lö le tes és vis  sza ta szí tó. Egy szer -
re irá nyul Iz ra el el len és idé zi a holokausztot. Ter mé sze te sen el ítél jük. Ugyan -
ak kor ha meg bé lye gez zük eze ket a szur ko ló kat, ez zel be ska tu lyáz zuk ôket, és
csak fo koz zuk ben nük az »ôk és mi« ér zést. A ta lál ko zót a pol gár mes ter kez -
de mé nyez te, ami ért ôszintén há lás va gyok. Nyílt, nem kön  nyû, ám igen csak
szük sé ges esz me cse ré re szá mí tok.”

Az amsz ter da mi Ajaxot más csa pa tok szur ko lói fo lya ma to san sér te ge tik
an ti sze mi ta jel sza vak kal. Az Ajax va ló ban szo ro san kötôdik a hol lan di ai zsi -
dó kö zös ség hez. A mérkôzéseken ra jon gó ik gyak ran len get nek iz ra e li zász lót
an nak el le né re, hogy ke vés zsi dó van kö zöt tük.

Algemeiner– Bassa Lász ló / Szom bat

Hen ri Bratter Iz ra el ben élô fran -
cia zeneszerzô Ofra Ha za iz ra e li
énekesnônek ír ta az 1981-ben meg -
je lent Tfila (Ima) cí mû dalt. Ezt
vit te slá ger re Ma gyar or szá gon Ta -
láld ki gyor san a gon do la tom cím -
mel Ba lázs Klá ri és Kor da György,
akik kö zül az énekesnô volt fel tün -
tet ve zeneszerzôként. Hen ri
Bratter pe rel és hajt ha tat lan.

Ba lázs Klá ri énekesnô el len pol -
gá ri pe res el já rást in dí tott Hen ri
Bratter Iz ra el ben élô fran cia zene-
szerzô, ír ja a Te lex.

A lap az ügyet fel ka pó iz ra e li mé -
di á ra hi vat koz va köz li: az ere de ti dal
bi zo nyos kö rök ben a nem hi va ta los
him nu sza Iz ra el nek, il let ve az iz ra e li
saj tó kü lön rá cso dál ko zik ar ra, hogy
a ma gyar ver zió dal szö veg ét az a
Sze nes Iván ír ta, aki Sze nes Han na
iz ra e li nem ze ti hôs má sod-uno ka test -
vé re. Bratter jog or vos lat ért for dult a
ma gyar bí ró ság hoz a dal pla gi zá lá sa
mi att, iz ra e li saj tó be szá mo lók sze rint
nem ke ve set kö ve tel az énekesnôtôl.

Sa ját be val lá sa sze rint több mint
200 ezer dol lár (ez kö zel 60 mil lió
fo rint) jár na ne ki a majd nem 40 év -

Binjomin Ja cobs fôrabbi

Ba lázs Klá ri a 80-as évek ben pla gi zált
egy iz ra e li dalt, most mil li ók ra per lik

nyi szerzôi jog díj el ma ra dá sa mi att,
de vé gül csak 25 ezer dol lár (kb. 7,5
mil lió fo rint) kár té rí tést ítél tek meg
ne ki elsô fo kon.

A cikk idé zi a Ba lázs Klá rit
képviselô iro da nyi lat ko za tát, amely
így kezdôdik: „Ba lázs Klá ri ôszintén
el is me ri, hogy a Ta láld ki gyor san a
gon do la tom... cí mû dal ze né jét ere de -
ti leg nem ô ír ta. Ez egy iz ra e li dal a
80-as évekbôl, melybôl Ba lázs Klá ri
és Sze nes Iván szö veg író du et tet ké -

Ofra Ha za

...és ide je van
a ne ve tés nek

szí tett. Sze nes Iván szö ve ge, va la mint
Ba lázs Klá ri és Kor da György
elôadása nél kül nem vált vol na is mert -
té és si ke res sé a dal Ma gyar or szá -
gon.” Az iro da sze rint Ba lázs Klá ri bí -
zott ab ban, hogy az Artisjuson ke resz -
tül meg ér ke zik a fel dol go zás hoz az iz -
ra e li jo go sí tás, ahogy ez be vett szo kás
kül föl di da lok ma gyar fel dol go zá sa
ese tén. Saj nos nem így tör tént.

Mint fo gal maz nak: „Ba lázs Klá ri
min den tö rek vé se el le né re az iz ra e li
zeneszerzô pert in dí tott, és ir re á li san
sok pénzt kö ve telt a bí ró sá gon. A
Fôvárosi Tör vény szék az iz ra e li
zeneszerzô kár té rí té si kö ve te lé sét
nagy részt el uta sí tot ta, és ab ból
mind ös  sze ugyan azt az ös  sze get ítél -
te meg, me lyet Ba lázs Klá ri már per
nél kül is fel aján lott. Az iz ra e li
zeneszerzô a bí ró ság dön té sét sem
fo gad ta el, to vább ra is hajt ha tat lan.”

45 ha lott, 150 se be sült. A má ig is me ret len ok ból ki tört pá nik en  nyi ál do -
za tot kö ve telt Meronban, ahol Si mon bár Jocháj em lé ké re az idén több
száz ezer hívô gyûlt ös  sze. Táncövo: lel kük fog lal tas sék be le az örök éle tû -
ek kö te lé ké be.

Szo mo rú lág boajmer

Gyógy szer és tá mo ga tás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti (nem ál lan dó) tá mo ga tást szo ci -

á li san rá szo ru ló be te gek az aláb bi ak hoz:
Át la gos nál drá gább (kb. 5.000 és 50.000 Ft kö zöt ti) gyógy szer be szer -

zé se.
Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki de -

rí té sé hez ab ban az eset ben, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôi
határidôre tud ja vál lal ni.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon kérhetô: 06-1-
321-3497, lehetôleg az es ti órák ban.
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