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A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA
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Kiszlév 29. 5781

A Tal mud er re így vá la szol:
Kiszlév 25-én, ami kor (mi u tán) a

gö rö gök be men tek a (je ru zsá le mi)
Szen tély be, meg szent ség te le ní tet ték
az ott lévô égôolaj-készletet. És ami -
kor fe lül ke re ked tek a hasmóneusok
és legyôzték ôket (a gö rö gö ket), ke -
res tek, de nem ta lál tak csak egy kis
kor só ola jat, mely érin tet len volt, és
raj ta a fôpap pe csét je. Nem volt eb -
ben a kor só ban csak an  nyi olaj,
amely egy nap ra elég, de cso da tör -
tént, és (a meg gyúj tott menóra)
nyolc na pig égett. Egy év re rá (kisz-
lév 25-ét és az ezt követô 8 na pot)
ün nep nek nyil vá ní tot ták, há la imá val
és dics him nus  szal. (Sábbát 21)

A zsi dó tör té ne lem te le van cso -
dák kal. Itt is, ahol egy ma rok nyi nép
el uta sít ja a rákényszerített hel lén
kul tú rát, ne met mond az erôszakos
sze ku la ri zá ci ó ra, vé gül fel lá zad az
ön kény ura lom el len.

Matitjáhu, a modiini pap és öt fia,
köz tük Jehuda (Jú dás), a makkabeus
– akik gyôzelemre vit ték a zsi dók
sza bad ság har cát – nem szü let tek
hôsnek, csak a kö rül mé nyek tet ték
az zá ôket.

A cso da az zal foly ta tó dott, hogy
en nek a sza bad ság harc nak a ta nul sá -
ga 2000 év múl tán is érez te ti ha tá sát,
s nem csak ab ban, hogy mind má ig
meg ün ne pel jük, ha nem an nak szel le -
mi sé ge is to vább él.

Böl cse ink az ün nep szel le mi ré -
szét, a cso dát – mi sze rint az egy nap -
ra elegendô olaj nyolc na pig égett –
eme lik ki, ezt ál lít ják az em lé ke zés
kö zép pont já ba. Hi szen ka to nai ve re -
sé gek, gyôzelmek a fe le dés ho má -
lyá ba sül  lyed het nek, de a nyolc na -
pig égô menóra – me lyet több mint
két ezer év óta min den év ben meg -
gyúj tunk – lát vá nya belevésôdik az
em be ri lé lek be.

Felvetôdik a kér dés, mi ért mond -
juk azt, hogy a cso da nyolc na pig tar -
tott, ho lott egy nap ra elég volt az
olaj, te hát a cso da csak hét nap ra vo -
nat ko zik?

A ná cik tól a ko ro na ví ru sig
min dent túl élt a 100 éves as  szony

100. szü le tés nap ját ün ne pel te a közelmúltban Joy And rew, aki túl élt
egy me rény le tet, fel gyógy ult a rák ból, és még a ko ro na ví rus sem tud ta le -
gyûr ni.

Mi u tán idén má jus ban po zi tív lett Joy And rew ko ro na ví rus-teszt je, a 99
éves brit as  szony csa lád ja már a leg ros  szabb ra ké szült. And rew azon ban rá -
cá folt az ér te ag gó dók ra, és fel gyógy ult a fertôzésbôl. Most pe dig 100. szü le -
tés nap ját ün ne pel te, ebbôl az al ka lom ból még a királynô is fel kö szön töt te.

A né met zsi dó csa lád ból szár ma zó And rew nem most elôször né zett szem -
be ha lá los fe nye ge tés sel. 1920-ban szü le tett Lon don ban, a má so dik vi lág há -
bo rú ban csat la ko zott a Nôi Kisegítô Légierôhöz (WAAF), és ab ban a mû ve -
le ti egy ség ben tel je sí tett szol gá la tot, amely kulcs fon tos sá gú volt Né met or -
szág stra té gi ai jelentôségû bom bá zá sa ide jén.

A há bo rú után Düs sel dorf ba küld ték, ahol egy he lyi sofôr szál lí tot ta egyik

A Mazsihiszt tá vol kell tar ta ni
a párt po li ti ká tól

A Mazsihiszen be lül lé te zik két egy más tól alapvetôen eltérô, mar káns
irány zat. Az egyik zár tabb for má ban, a tra dí ci ók hoz, val lá si elôírá-
sokhoz erôsebben kötôdve pró bál ná ve zet ni a kö zös sé get, mert úgy gon -
dol ja, hogy ezen a mó don le het ne megôrizni a ma gyar or szá gi neo ló gia ér -
té ke it. Lé te zik egy má sik irány, ame lyik egy sok kal nyi tot tabb szer ve ze ti
for mát kép zel el – nyi lat koz ta a 24.hu por tál nak Heisler And rás, a
Mazsihisz el nö ke.

A 24.hu hír por tá lon meg je lent in ter jú ban Heisler And rást, a Mazsihisz el -
nö két töb bek kö zött a ma gyar zsi dó kat érintô köz biz ton sá gi helyzetrôl, a ma -
gyar zsi dó ság nak a me ne kül tek kel kap cso la tos ál lás pont já ról, va la mint a kor -
mány lap ok ban az el múlt hó na pok ban el le ne in dí tott cikk so ro zat ról s az ab ban
megszellôztetett belsô ellentétekrôl fag gat ták. 

A Szö vet ség vi lá gi vezetôje a biz ton sá gi helyzetrôl szól va azt mond ta: Nem
hi szem, hogy ost rom lott vár len nénk, in kább ellenkezôleg, itt min den ki biz ton -
ság ban érez he ti ma gát. Há la az ég nek, az el múlt évek ben köz vet le nül ben nün -
ket nem érin tett olyan ese mény, ami mi att a rendôrségnek ko mo lyabb dol ga
akadt vol na.

A krízismenedzsmentrôl szól va az el nök ki fej tet te: Jött a jár vány, ami tel -
je sen új ki hí vást je len tett, nem er re tre ní roz tuk szer ve ze tün ket, még is vol tak
már be gya ko rolt dön té si me cha niz mu sa ink, ame lyek re ala poz hat tunk. Az
egész ség ügyi biz ton ság, a vé de ke zés, a szo ci á lis el lá tás, az ét kez te tés, a kö zös
imád ság meg szer ve zé se mind olyan fel adat volt, ame lye ket a ki zök kent hely -
zet ben hely re kel lett ál lí ta nunk.

A kor mány lap ok tá ma dó hang vé te lû cik ke i vel kap cso lat ban Heisler And rás
azt nyi lat koz ta: a Mazsihiszen be lül lé te zik két egy más tól alapvetôen eltérô,
mar káns irány zat. Az egyik zár tabb for má ban, a tra dí ci ók hoz, val lá si elôírá-
sokhoz erôsebben kötôdve pró bál ná ve zet ni a kö zös sé get, mert úgy gon dol ja,
hogy ezen a mó don le het ne megôrizni a ma gyar or szá gi neo ló gia ér té ke it. Lé -
te zik egy má sik irány, ame lyik egy sok kal nyi tot tabb szer ve ze ti for mát kép zel
el. A cél azon ban itt is ugyan az: 25 vagy 50 év múl va a Do hány ut cai zsi na -
gó gá ban még min dig ugyan azok az imák és ugyan úgy han goz za nak fel, mint
most. A Mazsihisz köz gyû lé se, ame lyik a vezetôket is vá laszt ja, ez utób bi
irányt je löl te ki szá munk ra.

Hoz zá tet te: tu dom, le het akár a ki sebb ség nek is iga za, hi szen volt már ilyen
a vi lág tör té ne lem ben, de tény sze rû en az a hely zet, hogy a Mazsihisz el nö ke -
ként a több ség ál tal kép vi selt nyi tott ság sze rint kell dol goz nom, ez zel let tem
meg bíz va. A két irány zat kö zöt ti rés vi szont te le van köz éle ti ak nák kal, konf -
lik tu sok kal. Ezt a fe szült sé get lo va gol ta meg szá mos egy ol da lú új ság hír.

Mint Heisler And rás el mond ta: az ál ta lunk kép vi selt ma gyar zsi dó kö zös -
ség, a nem zet kö zi kap cso la ta ink, a belsô de mok rá ci ánk erôssé te szi ernyô-
szervezetünket. Pél dá ul az elsô ko ro na ví rus-hul lám ke ze lé sé ért egé szen ma -
gas kor mány za ti szintrôl kap tunk el is me rést. A val lá si szer ve ze tek közt
kiemelkedô a gaz dál ko dá sunk transzparenciája. Biz tos, hogy mi is hi bá zunk,
de az ös  szes jelentôs köz be szer zés sel csont ra el tud tunk szá mol ni.

Fel idéz te, hogy ami kor nem oly ré gen a kor mány tá mo ga tás ból meg újult
Rumbach ut cai zsi na gó gá ban kör be ve ze tett egy ma gas ran gú de le gá ci ót, ak -
kor egyikôjük oda súg ta ne ki: And rás, lá tom, eb ben a fel újí tás ban ben ne van
a pénz. Az el nök az in ter jú ban eh hez azt fûz te hoz zá: sze rin tem er re a bi za -
lom ra le het ala poz ni.

En nek az a ma gya rá za ta, hogy ha
egy ál ta lán ta lál tak olyan, nem meg -
szent ség te le ní tett ola jat, amit hasz -
nál hat tak, ez már ma ga is cso da volt,
s így már érthetô a nyolc na pos ün -
nep. Egy má sik ma gya rá zat sze rint a
ta lált kis men  nyi sé gû kó ser ola jat,
amit a gö rö gök ke ze nem érin tett,
fel osz tot ták nyolc rész re, hogy leg -
alább min den nap egy ke ve set ég jen.
A cso da ab ban rej lett, hogy a kis
men  nyi ség, a nyol cad-olaj, a tel jes
idôt ki tölt ve égett.

Mint ál ta lá ban a zsi dó ün ne pek, ez
is bensôséges, csa lá di ün nep, de van
egy kü lön le ges jel le ge. Kötelezôvé
te szi a cso da köz hír ré té te lét
(pirszum hánész), ezért a menórát
szo kás ki ten ni az ab lak ba. Csak ami -
kor a tûz imá dók ter ror já tól fél tek –
vagy az ÁVH-tól –, ak kor gyúj tot tak
a belsô szo bá ban vagy a pin cé ben.

A szent lán gok fé nyé nél
Chanukka, a zsi dó szel le mi ség

sza bad ság har cá nak ün ne pe poszt-
biblikus, az az a bib li ai idôk utá ni
ün nep. Ezt az ün ne pet a Misna nem
em lí ti, ami nek több ma gya rá za ta is
le het sé ges.

Az egyi ket a zsi dó ün ne pi szo ká -
so kat ma gya rá zó gyûj te mény ben ta -
lál hat juk. Ezt a ma gya rá za tot egyéb -
ként Chátám Szófer, a ne ves po zso -
nyi rab bi ad ja, aki sze rint Jehuda, a
Fe je de lem, a Misna szerkesztôje Dá -
vid ki rály le szár ma zott ja volt, a has-
móneusok pe dig, akik a szír-gö rög
el nyo mók el le ni fel ke lést ve zet ték –
és késôbb di nasz ti át is ala pí tot tak –,

le vi ták vol tak, akik nem tar -
toz tak az ural ko dó Júda törzs -
höz. Ilye tén kép pen Jehuda, a
Fe je de lem, trón bi tor lók nak te -
kin tet te ôket, és úgy tett, mint -
ha nem is lé tez né nek.

Ez per sze nem von le sem -
mit a chanukka mint ün nep
fon tos sá gá ból és a sza bad ság -
harc jelentôségébôl.

Matitjáhut és fi a it, a zsi dó
sza bad ság harc hôseit has-
móneusoknak ne ve zi a ha gyo -
mány. Mibôl ered ez az el ne -
ve zés?

Kimchi a zsol tá rok ra írott
kom men tár já ban azt ál lít ja,
hogy ez a név a chásmánim

szó ból ered, je len té se: tisz te let tel jes
nagy urak. Má sok sze rint ez nem
más, mint egy ös  sze tett szó, ami a
val lás ül dö zés ide jén hasz nált sza -
vak ból és fo gal mak ból tevôdik ösz -
 sze. Megint má sok azt han goz tat ják,
hogy Mátitjáhu nagy ap ját Has-
monájnak hív ták. A leg ész sze rûbb
ma gya rá zat sze rint a pap csa lád ja
egy – a Jehuda tör zsé nek te rü le tén
ta lál ha tó – Chasmon ne vû vá ros ból
szár ma zott. Ezt a hely ség ne vet Jósua
köny ve is em lí ti (15,27).

***
Chanukkakor a gyer tya gyúj tást

követôen különbözô tár sas já té ko kat
szok tak ját sza ni, né ha kár tyáz nak is.
Ez még olya nok nál is elôfordul, akik
egyéb ként a já té kot fe les le ges

Joy And rew uno ka hú gá val és lá nyá val egy ko ráb bi fel vé te len

helyrôl a má sik ra. Az egyik út ján a sofôr szán dé ko san ka ram bo lo zott, hogy
meg öl je Andrewt. A fér fit le tar tóz tat ták, és utó lag ki de rült ró la, hogy egy ná -
ci volt. And rew az óta is az ar cán vi se li a me rény let okoz ta seb he lyet.

Az as  szony ezek után az elsô légiutas-kísérôk kö zött csat la ko zott a BOAC
lé gi tár sa ság hoz, ám ez a repülôs idôszak sem telt ka land nél kül. Az egyik út
so rán ki fo gyott az üzem anyag, a gép pe dig le zu hant Lí bi á ban. A sze mély zet
túl él te a bal ese tet, egy utas azon ban éle tét vesz tet te. A si va tag ban re kedt
túlélôket vé gül be du i nok men tet ték meg.

A 70-es évek ben az tán mell rá kot di ag nosz ti zál tak ná la, de si ke rült fel épül -
nie a betegségbôl. Fér je vi szont rák ban halt meg 2013-ban.

A demenciában szenvedô And rew je len leg egy yorki idôsotthonban él, itt
lett po zi tív a teszt je, de las san a Covid-fertôzésbôl is meg gyógy ult. A lá nya,
aki a jár vány már ci u si ki tö ré se óta nem ta lál koz ha tott ve le, most ab ban re -
mény ke dik, hogy nem so ká ra vi szont lát hat ja édes any ját, és együtt is meg ün -
ne pel he tik a 100. szü le tés nap ját.

Ki bic

idôtöltésnek tart ják, mert el von ja
ôket a ta nu lás tól.

J. L. Maj mon rab bi sze rint ez a
szo kás on nan ered het, hogy a gö rög
el nyo más ide jén Je ru zsá lem ben so -
kan él vez ték a hel lén kul tú ra meg je -
le né sét. A makkabeusok köny vé ben
is meg ta lál ha tó an nak le írá sa, mi sze -
rint a gö rö gök sta di ont épí tet tek, és a
zsi dó if jú sá got tanították-kény-
szerítették az olim pi ai já té kok ra. A
hasmóneusok gyôzelme után a
kényszerítô tör vé nye ket ha tá lyon kí -
vül he lyez ték, de emlékeztetôül szo -
kás sá vált az egy ko ri gö rög tár sas já -
ték ok imi tá lá sa.

Mit mond a halacha?
Chanukka az egyet len nem bib li ai

ere de tû ün nep.
1. Az ün nep nyolc na pig tart. Ez -

alatt min den nap gyer tyát gyúj tunk,
még hoz zá min den nap eg  gyel töb -
bet. Ál ta lá ban szí nes fag  gyú- vagy
vi asz gyer tyá kat hasz nál nak, de pél -
dá ul a chászidok az olí va ola jat ré sze -
sí tik elônyben, ez zel is em lé kez ve a
Szen tély kis olaj kor só já ra. A gyer -
tya gyúj tást kü lön le ges mó don vé -
gez zük, a gyer tyá kat nem köz vet le -
nül, ha nem a kisegítô ún. sámesszel
gyújt juk meg. A gyer tyá kat min dig
az est be áll ta kor kell meg gyúj ta ni.

2. Szo kás a gyer tyá kat az ab lak ba
ki ten ni, hogy az egy kor meg tör tént
cso dát köz hír ré te gyék.

3. Chanukkakor olaj ban sült po gá -
csát szok tak en ni, ez ál tal is em lé kez -
ve az olaj ál tal lét re jött cso dá ra.

4. Min den nap el mond juk a há la -
adó Hállél zsol tár cik lust. A 18 ál dás -
ba (Smoné eszré) és az ét ke zés utá ni
imá ba be told juk a Cso dák ra (Ál
hániszim) imát, amely ben dió héj ban
a chanukkai tör té nés van le ír va.

5. Chanukka nap ja i ban nincs
kötelezô mun ka szü net. Rend sze rint
az alatt a kb. fél óra alatt, amíg ég nek
a gyer tyák, nôk nem szok tak mun kát
vé gez ni.

6. Pén te ki na pon a chanukkagyer-
tyákat a pén te ki gyer tyák elôtt kell
meg gyúj ta ni, és ügyel ni kell ar ra,
hogy a szom bat be áll ta után leg alább
még egy fél órát ég je nek. Szom ba ton
pe dig a szom bat ki me ne te le, a
Hávdálá ima el mon dá sa után gyújt -
juk meg.

A halacha sze rint aki nek nincs
pén ze chanukkagyertyára, az akár
men jen el ké re get ni, mert sok más
micvét – jobb hí ján – gon do lat ban is
meg le het tar ta ni, de a chanukka cso -
dá ját csak va ló sá gos, égô láng gal.

Naftali Kraus

A csodák nyolc napja
Mi a chanukka?
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Jelentôs vesz te sé gek kel mû kö dik
az EMIH vá gó híd ja

A 24.hu sze rint a cég el len idén no vem ber ben vég re haj tást ren del tek el.
Az EMIH-nél en nek el le né re op ti mis ták, ab ban bíz nak, az idei lesz a vá -
gó híd elsô nye re sé ges éve.

Az Egy sé ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség (EMIH) 2017-ben in dí tot -
ta be kó ser vá gó híd ját a Csong rád me gyei Csengelén. A 2,8 mil li árd fo rin tos
be ru há zás az ál la mi Eximbank 1,75 mil li ár dos hi te lé nek, va la mint kö zel 400
mil lió fo rint vis  sza nem térítendô ál la mi tá mo ga tás nak a se gít sé gé vel va ló sult
meg. A vá gó hí don az ere de ti ter vek sze rint leg in kább ex port ra szánt kó ser li -
ba má jat ál lí tot tak vol na elô.

A 24.hu most utá na né zett an nak, ho gyan ala kult a vá gó híd ed di gi mû kö dé -
se, és ko moly mí nu szo kat ta lált a hús fel dol go zót mûködtetô Quality Poultry
(QP) Kft. pénz ügyi be szá mo ló i ban. A lap ar ra ju tott, hogy a 2017 és 2019 kö -
zöt ti idôszakban a kó ser vá gó híd mí nusz 1,12 mil li árd fo rint adó zott ered -
ményt pro du kált. Emel lett a cég még több mint 3,6 mil li árd nyi adós sá got is
fel hal mo zott, va la mint több mint egy mil li árd fo rin tos be szál lí tói tar to zá sa
van. A QP el len rá adá sul 2020. no vem ber kö ze pén vég re haj tást ren del tek el.

A cikk ben ar ról is szó esik, hogy a vesz te sé gek egy ré szét az EMIH pó tol -
ja ki, a hit köz ség ed dig sa ját erôbôl több mint 1,1 mil li árd fo rin tot tolt be a
cég be. A 24.hu sze rint azon ban nem vi lá gos, hogy ezt az ös  sze get mi lyen for -
rás ból te rem tet te elô.

2020. DE CEM BER 15.

A Mazsihisz és a BZSH szá mos
ci vil szer ve zet tel, ala pít ván  nyal és
in téz mén  nyel szo ros együtt mû kö -
dés ben fejt ki szo ci á lis, segítô te vé -
keny sé get a rá szo ru ló hit test vé rek
és szer ve ze ti dol go zók tá mo ga tá sá -
ra. Két ré szes cikk so ro za tunk ban
ezt az erôs szo ci á lis lán cot, tá mo -
ga tó védôhálót mu tat juk be a ko -
ro na ví rus-jár ván  nyal kap cso la tos
in téz ke dé sek szemszögébôl.

Az el múlt hó na pok ban nem csak a
Mazsihisz tag hit köz sé gei és dol go -
zói, ha nem a ha zai zsi dó kö zös sé gi
szer ve ze ti élet min den szereplôje ér -
te sült ar ról, hogy a ko ro na ví rus-jár -
ván  nyal ös  sze füg gés ben mi lyen hát -
tér mun ka in dult meg a pandémia mi -
att anya gi lag ne he zebb hely zet be ke -

A Szö vet ség
nem hagy ja ma gá ra 

a szo ci á li san rá szo ru ló kat

David Lau, Iz ra el askenázi fôrabbija, Kö ves Slomó, az EMIH vezetô rab bi ja
és Fa ze kas Sán dor föld mû ve lés ügyi mi nisz ter a csengelei kó ser vá gó híd
át adá sán 2017-ben
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rült rá szo ru lók meg se gí té sé re. A hát -
tér mun ká ból ki ve szi a ré szét a
Mazsihisz Zsi dó Kö zös sé gi Szol gá -
la ta, a Mazsihisz-BZSH szo ci á lis
osz tá lya, a Ma gyar or szá gi Zsi dó
Szo ci á lis Se gély Ala pít vány (Mazs),
részt vesz a mun ká ban több ha zai
zsi dó ci vil szer ve zet – töb bek kö zött
a Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség
Köz ala pít vány (Mazsök) – szakértô-
je, és meg moz dul tak a kö zös ség ön -
kén te sei, köz tük pszi cho ló gu sok és
szo ci á lis szak em be rek. 

Goldmann Ta más: Ké szül ni
kell a posztpandémiás
idôszakra

A zsi dó kö zös sé get nem csak szo -
ci á lis, de ér zé sem sze rint pszi chés
szem pont ból is na gyon sú lyo san
meg vi sel te a jár vány hely zet. Ah hoz
szok tunk hoz zá, hogy rend sze re sen
együtt va gyunk, ös  sze jö vünk, ün ne -
pe ket tar tunk, kö zös sé gi éle tet élünk,
ez zel szem ben hó na pok óta egy más -
tól izo lál tan kell lé tez nünk. Ez rop -
pant megterhelô – mond ta meg ke re -
sé sünk re Goldmann Ta más, a
Mazsihisz al el nö ke, a Pé csi Sze re tet -
ott hon vezetôje, aki szak má ja sze rint
ma ga is szo ci á lis mun kás, így ko -
moly rá lá tá sa van er re a te rü let re
mind szak mai szem pont ból, mind a
ha zai zsi dó kö zös sé get érintôen.

Mint ki fej tet te, szo ci á lis szak em -
ber ként ta pasz ta lat ból tud ja, hogy a
sze mé lyi men tál hi gi é né hez men  nyi -
re szo ro san hoz zá tar to zik a kö zös sé -
gi lét, a má sok kal va ló kap cso lat tar -
tás belsô igé nye. Goldmann Ta más
sze rint a ha zai és iz ra e li hí re ket min -
dig szo ro san nyo mon követô ma gyar
zsi dó sá gon be lül jelentôsen érzékel-
hetô a ví rus jár vány okoz ta szo ron -
gás, ami sú lyos bít ja a pandémia
amúgy is ne he zen elviselhetô ha tá sa -
it, kö vet kez mé nye it, az izo lált ság ér -
zé se rá adá sul csök ken ti a szer ve zet
el len ál ló ké pes sé gét.

A szak em ber hoz zá tet te: a zsi dó
kö zös sé gen be lü li, ál ta lá nos szo ron -
gás kö vet kez mé nye az lett, hogy az
em be rek egy részt szin te min den je -
len sé get ne ga tív szûrôn át ítél nek
meg, az egyes egyé ni és kö zös sé gi
prob lé má kat pe dig jelentôsen el tú -
loz zák és fel na gyít ják.

En nek kap csán a kö zös sé gi
vezetôk felelôsségét és mun ká ját
hang sú lyoz ta, mert – mint mon dot ta
– az el múlt hó na pok ban több rab bi
és pro mi nens zsi dó sze mé lyi ség
igye ke zett tar ta ni a lel ket az em be -

A csengelei mo dell úgy néz ki, hogy egy nye re ség ori en tált tár sa ság mil li ár -
dos vesz te sé ge it egy ál la mi tá mo ga tás ra jo go sult és a kor mán  nyal jó vi szonyt
ápo ló egy ház fol toz za be – ír ja a lap, amely kér dé se ket kül dött az EMIH-nek
a vá gó híd dal kap cso lat ban.

A Kö ves Slomó rab bi ál tal ve ze tett hit köz ség vá la szá ból az ugyan nem de -
rül ki, hogy mi lyen for rás ból szár maz nak a fen tebb em lí tett plusz be fi ze té sek,
az vi szont meg tud ha tó, hogy nem ag gód nak az ed di gi vesz te sé gek mi att, mi -
vel a pi ac épí tés az üz le ti ter vük nek megfelelôen zaj lik, és 2020-ra si ke rült az
ab ban fog lal ta kat meg va ló sí ta ni uk. En nek megfelelôen az idei le het az elsô
nye re sé ges éve a cég nek.

Idén a csengelei vá gó híd a csir ke és a puly ka vá gá sá ra állt át. Ez egy részt
an nak köszönhetô, hogy a ko ro na ví rus-jár vány nyo mán be zárt ét ter mek mi att
csök kent a ke res let a kó ser li ba máj ra. Más részt a jár vány ta va szi, elsô hul lá -
má ban több eu ró pai kó ser vá gó híd is le állt, így az EMIH üze me pró bál ta pó -
tol ni az on nan kiesô kó ser hús men  nyi sé get. A ma gyar kor mány még kü lön
en ge délyt is adott a hit köz ség nek ar ra, hogy a vá gó híd ra a tra di ci o ná lis kó ser
vá gást végzô sak te rek ér kez hes se nek a ha tár zár ide jén.

Hogy men  nyi re jött be az EMIH vá gó híd já nak az át ál lás, az leg ko ráb ban az
idei pénz ügyi be szá mo lók meg je le né se kor fog ki de rül ni. Min den eset re a
csengelei vá gó híd mû kö dé sét se gít he ti az a trend, hogy az eu ró pai or szá gok -
ban ál lat vé del mi okok ból sor ra tilt ják meg a kó ser vá gást. Leg utóbb ép pen
Len gyel or szág ban je len tet tek be ilyen in téz ke dést.

Ki bic

rek ben. Az al el nök ki emel te Verô
Ta más fôrabbi Zoom-elôadásait,
Rad nó ti Zol tán fôrabbinak az ôszi
nagy ün ne pek re lét re ho zott hon lap -
ját, Frölich Ró bert fôrabbi és Gá -
bor György pro fes  szor Dési Já nos
új ság író val foly ta tott be szél ge tés so -
ro za tát, és még le het ne foly tat ni a
sort so kak kal, akik az internet ré vén
fan tasz ti kus ener gi á val se gí tet ték és
szol gál ták a zsi dó kö zös sé get. Sze -
rin te na gyon lé nye ges volt a
Mazsihisz pszichovonalának el in dí -
tá sa, hi szen a pszi cho ló gus szak em -
be rek kel foly ta tott be szél ge té sek szó
sze rint életmentôk le het nek. Pé csi
lé vén meg je gyez te azt is, hogy a ba -
ra nyai me gye szék he lyen a pandémia
alatt he ten te jelentkezô internetes

könyv klu bot ho zott lét re a kö zös ség,
hogy az együtt lét át se gít se az em be -
re ket a hét köz nap ok rend kí vü li ne -
héz sé ge in.

A szak em ber a jövôre vo nat ko zó -
an ugyan ak kor meg je gyez te: a tár sa -
dal mi krí zi sek ta pasz ta la tai azt jel -
zik, hogy – bár mi kor lesz is vé ge a
jár vány nak – már most el jött az ide -
je a fel ké szü lés nek a posztpandémiás
hely zet re.

Hoz zá fûz te: ezt a mun kát nem le -
het meg spó rol ni, hi szen ami lyen
gyor san ké pe sek a kö zös sé gek szét -
es ni, olyan las san ala kul nak új ra.
Goldmann Ta más úgy fo gal ma zott:
rab bik, ta ná rok, pszi chi á te rek,
közösségszervezôk, szo ci á lis mun -
ká sok be vo ná sá val mi nél elôbb meg
kel le ne kez de ni azt a mun kát, ame -
lyet a zsi dó kö zös sé gek re ge ne rá lá -
sa, új ra in dí tá sa ér de ké ben kell el vé -
gez ni. A jár vány után a zsi dó kö zös -
sé gi éle tet új ra hely re kell ál lí ta ni,
be kell in dí ta ni, és ez nem megy
egyik nap ról a má sik ra, s mi vel 
hos  szú mun ka lesz, mielôbb hoz zá
kell fog ni.

Krí zis alap a kis gyer me kes
mun ka vál la lók nak

A szo ci á lis szfé rá ban dol go zók kal
be szél get ve ki de rült: óri á si szük ség -
le tet elé gí te nek ki, ugyan is kö zös sé -
günk ben több száz olyan csa lád ról
tud ni, amely a ví rus hely zet mi att
anya gi gon dok kal küzd. Mint is mert,
a tu risz ti kai be vé te lek drasz ti kus
csök ke né se, vol ta kép pe ni meg szû né -
se mi att a Mazsihisz és a BZSH dol -
go zó i nak idén csök ken te ni kel lett a
fi ze té sét, hogy el le hes sen ke rül ni a
na gyobb tra gé di át, az az a cso por tos
le épí tést.

Mi vel a bér csök ken tés ér zé ke nyen
érin tet te a kis gyer me kes csa lá do kat,
idén a Mazsihisz és a BZSH kö zös
krí zis ala pot ho zott lét re 5 mil lió fo -
rin tos in du ló ös  szeg gel. Az idei év
vé gé ig meg hir de tett alap fe jen ként
leg fel jebb 100 ezer fo rin tos tá mo ga -
tást nyújt. Az igény lé se ket egy négy -
ta gú bi zott ság bí rál ja el.

Az elôkészítô mun ká ban részt
vesz Ká dár György, a Szö vet ség
szo ci á lis osz tá lyá nak vezetôje, akitôl
meg tud tuk: a krí zis alap idén ös  sze -
sen há rom szor hir de tett pá lyá za tot,
kettôt nyá ron, egyet pe dig most, év
vé gén. Az zal kap cso lat ban, hogy
men  nyi en igé nyel tek és men  nyi en
kap tak tá mo ga tást, a szo ci á lis osz-
tályvezetô el mond ta: nem nagy szá -

mok ról be szé lünk, hi szen ele ve le -
szû kí ti a pá lyá zók kö rét, hogy csak
dol go zói ál lo mány ban lévô mun ka -
tár sak, s azon be lül is kis gyer me ket
vagy kis gyer me ke ket nevelô csa lá -
dok je lent kez het nek.

El mon dá sa sze rint az elsô, jú ni u si
kör ben ti zen há rom, míg a má so dik,
au gusz tu si kör ben ti zen két bu da pes ti
csa lá dot tá mo gat tak. Jú ni us ban 1
mil lió 240 ezer fo rin tot, au gusz tus -
ban pe dig 1 mil lió 100 ezer fo rin tot
osz tot tak ki. 

Nem min den eset ben ítél ték oda a
csa lá don ként ma xi má li san ki ad ha tó
100 ezer fo rin tot. Szin te min den ki
ka pott tá mo ga tást, aki je lent ke zett,
mind két kör ben mind ös  sze né hány
pá lyá za tot uta sí tot tak el. A szá mok -
ból az kö vet ke zik, hogy az 5 mil lió
fo rin tos ös  szeg gel lét re ho zott krí zis -
alap ból még ren del ke zés re áll nak
for rá sok. Ar ra a kér dé sünk re, hogy a
meg ma radt ös  szeg gel mi a terv, Ká -
dár György azt mond ta: ez egyelôre
egyez te tés tár gya, több el kép ze lés
szü le tett már, va ló szí nû nek tû nik,
hogy a pénzt va la mi lyen for má ban
rá szo ru lók meg se gí té sé re fog ják fel -
hasz nál ni.

Kéz a kéz ben: ame ri kai
gyors se gély a rá szo ru lók nak

Az idôsek kö ré ben le gen dás hí rû
Joint tá mo ga tá sá val jö he tett lét re a
JadbeJad, a Kéz a kéz ben prog ram.
Az ame ri kai Joint Distribution
Committee (JDC) ed dig négy al ka -
lom mal biz to sí tott 45 ezer dol lár (je -
len le gi ár fo lya mon mint egy 13-14
mil lió fo rint) ke ret ös  sze get ar ra,
hogy a Mazsihisz tá mo gat has sa a ko -
ro na ví rus-hely zet ben anya gi gon -
dok kal küszködô hit test vé re in ket és
a zsi dó in téz mé nyek mun ka tár sa it. A
jó vá ha gyott tá mo ga tás min den eset -
ben csa lá don ként 90 ezer fo rint,
ame lyet két egyenlô rész let ben fo -
lyó sí ta nak két hó nap alatt.

A szak mai hát tér mun kát a
JÁHÁD, a Mazsihisz Zsi dó Kö zös -
sé gi Szol gá lat igaz ga tó ja, Kósa Ju -
dit vég zi az ad mi niszt ra tív fel ada -
tok ban segítô kol lé gá val, Szalay Pa -
u lá val. A kom mu ni ká ci ó ban mun ka -
tár sa, Szenthe An tó nia se gí ti.

Kósa Ju dit tól meg tud tuk, hogy a
JDC tá mo ga tá sá val a Mazsihisz idén
négy al ka lom mal hir det te meg a pá -
lyá za tot, leg utol já ra ép pen ezek ben a
na pok ban. A ne gye dik kör el bí rá lá sa
ha ma ro san le zaj lik. Az igaz ga tó hoz -
zá tet te: az elsô há rom kör ben ös  sze -
sen mint egy 600 pá lyá zat ér ke zett
be, s egy-egy for du ló ke re té ben – a
JDC fel tét ele i nek megfelelôen – 150
csa lád ré sze sül he tett a tá mo ga tás -
ban, az az az ös  szes beérkezô igény
nagy já ból 80 szá za lé kát ki tud ták
elé gí te ni.

Ezt a jó arányt azért is tud ták meg -
tar ta ni – mond ta Kósa Ju dit –, mert a
har ma dik fel hí vás ra ugyan majd nem
két sze res volt a túl je lent ke zés, ám a
JDC egy sze ri pót ke re tet biz to sí tott
to váb bi 50 fô ré szé re.

Az zal kap cso lat ban, hogy kik kap -
hat nak tá mo ga tást, Kósa Ju dit el -
mond ta, hogy a prog ram nak há rom
cél cso port ja van: az elsô cso port
azon zsi dó csa lá do ké, ame lyek ben
ve szély be ke rült a gyer me kek meg -
szo kott ta nít ta tá sa. A má so dik cso -
port az egye dül élô hit test vé re ké,
akik nek nincs ve lük élô gyer me kük,
még nem nyug dí ja sok, és le apadt jö -
ve del mük mi att át me ne ti leg anya gi
gond ja ik van nak. A har ma dik cso -
port ba pe dig a zsi dó val lá si vagy ci -
vil szer ve ze tek ben, kul tu rá lis és ok -

ta tá si in téz mé nyek ben dol go zók tar -
toz nak, akik nek le csök kent a jö ve -
del mük vagy el vesz tet ték ál lá su kat.
Mind há rom cso port ban elônyt él vez -
nek azok, akik te vé ke nyen részt vál -
lal nak a zsi dó élet ben.

Fon tos volt, hogy a tá mo ga tás hí re
el jus son a rá szo ru lók hoz, ezért a pá -
lyá za tot nem csak a Mazsi-
hisz–BZSH hit köz sé ge i ben és tag -
hit köz sé ge i ben, ha nem a szer ve ze -
tek, in téz mé nyek kö zött, a zsi dó társ -
egy há zak, va la mint ci vil szer ve ze tek
kö ré ben is pub li kál ták.

Az igaz ga tó hang sú lyoz ta: a
JadbeJad egy sze ri krí zis se gély,
odaítélésérôl füg get len jó vá ha gyó
tes tü let dönt, amely a Mazsihisz-
BZSH, a társ egy há zak és a zsi dó ci -
vil szer ve ze tek de le gált ja i ból áll.
Mint fo gal ma zott, sok eset ben ne héz
a dön tés ho zók mun ká ja, hi szen meg -
sza bott ke ret ös  szeg gel és meg ha tá -
ro zott támogatotti lét szám mal kell
dol goz ni uk.

Ar ra a kér dés re, hogy a no vem ber -
ben meg hir de tett tá mo ga tá si fel hí vás
mi ért mind ös  sze egy hét határidôt

en ged a je lent ke zés re, Szenthe An tó -
nia, a kö zös sé gi szol gá lat mun ka tár -
sa azt mond ta: a határidôket a
Mazsihisz-BZSH ve ze té se ál la pít ja
meg szo ci á lis szak em be rek be vo ná -
sá val, és a leg utób bi fel hí vás ha tár -
ide jét azért vol tak kény te le nek rö -
vid re szab ni, hogy a tá mo ga tást mi -
nél gyor sab ban ki le hes sen osz ta ni.
A se gít ség re szo ru lók szá má ra
ugyan is a té li hó na pok kri ti ku sak –
tet te hoz zá Szenthe An tó nia –, eb ben
az idôszakban jelentôsen nö ve ked -
nek a re zsi költ sé gek, plusz ki adás sal
jár a chanukka is, így min den ki nek
az az ér de ke, hogy a pénz mi nél ha -
ma rabb el jus son a se gít ség re szo ru -
lók hoz.

Mint mond ta, a rö vid határidô nem
je len ti azt, hogy a fel hí vás nem ha té -
kony, hi szen az ös  szes bu da pes ti és
vi dé ki hit köz ség, Mazsihisz-BZSH
in téz mény és min den zsi dó ci vil
szer ve zet ka pott ér te sí tést, be le ért ve
az or to dox és re form kö zös sé ge ket,
va la mint az EMIH-et is.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz
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Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti (te hát 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 gyógy sze rek be szer zé se. Pél dá ul át la gos nál drá -

gább nak te kint he tô egy 5000 Ft árú gyógy szer is kb. ha vi 100.000 Ft net -
tó mun ka bér vagy nyug díj mel lett. A tá mo ga tás ös  sze gé nek fel sô ha tá ra
nincs rög zít ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az ed di gi gya kor lat ban
50.000 Ft volt a leg na gyobb gyógy szer tá mo ga tá sunk.

– Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki -
de rí té se cél já ból. Eh hez tá mo ga tást ak kor le het igé nyel ni, ha az ál la mi
egész ség ügy csak túl ké sôi idô pont ra tud ja vál lal ni az MRI-vizsgálatot.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás és az igény lés hez szük sé ges adat lap a kö vet -
ke zô te le fon szá mon kér he tô: 06-1-321-3497, le he tô leg az es ti órák ban.

Maszk ado mány
Több száz masz kot adott át Jákov Hadas-Handelsman nagy kö vet a

Mazsihisz Új pes ti Sze re tet ott ho na szá má ra.
A nagy kö vet az át adás kor hang sú lyoz ta, hogy bár men  nyi re ne héz idôket

élünk, fon tos, hogy min dig ké szek le gyünk tá mo gat ni egy mást. Ez egy szim -
bo li kus cse le ke det és aján dék az iz ra e li emberektôl a ma gyar em be rek szá má -
ra, amely ré sze a Ma gyar or szág és Iz ra el kö zöt ti ös  sze fo gás nak a ko ro na ví rus
el le ni küz de lem ben, le gyen szó ku ta tá sok ról vagy lélegeztetôgépek gyár tá sá -
ról. Hoz zá tet te: egy biz tos, az, hogy a jár vány el le ni vé de ke zés ben már az ol -
tó anyag szint jé re lép tünk, még egy ok ar ra, hogy a két or szág foly tas sa az
együtt mû kö dést.

Mes ter sé ges 
meg ter mé ke nyí tés pró és kont ra

A fôrabbi vá la sza

Deutsch Már ta, Heisler And rás és Jákov Hadas-Handelsman
Fo tó: Szentgyörgyi Ákos

A mes ter sé ges meg ter mé ke nyí -
té si el já rá sok olyan or vo si be avat -
ko zá sok, ame lyek so rán mes ter sé -
ges úton, külsô be avat ko zá sok,
tech ni kák al kal ma zá sá val te szik
lehetôvé, hogy egy ter hes ség lét re -
jöj jön. A mes ter sé ges meg ter mé -
ke nyí té si, más né ven as  szisz tált
rep ro duk ci ós tech ni kák (ART) al -
kal ma zá sa so rán kö zö sü lés nél kül,
külsô se gít ség gel va ló sul meg a pe -
te sejt meg ter mé ke nyí té se. A
divany.hu ké ré sé re Frölich Ró bert
fôrabbi a zsi dó val lás neo lóg irány -

za tá nak ál lás pont ját fej ti ki a mû -
vi meg ter mé ke nyí tés er köl csi
kérdéseirôl.

A mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés
a zsi dó val lás jog szem pont já ból igen
ös  sze tett és bo nyo lult kér dés kör,
mely meg ha lad ja e cikk ke re te it.
Ugyan csak nem tér he tünk ki a mes -
ter sé ges meg ter mé ke nyí tés min den
mó do za tá ra, csak ál ta lá nos val lá si
kér dé sek re szo rít ko zunk, és csak a
te her be es ni ter mé sze tes úton nem
ké pes nô ese tét vizs gál juk. A vá la -
szok a fel ve tett kér dé sek re nem az
egye dül üdvözítôek, zsi dó val lá si

mag ös  sze gyûj té se. Itt be le üt köz he -
tünk az oná nia ti lal má ba, avagy egy
óvszerbôl ki nyert mag ese té ben a hi -
á ba va ló mag vesz tés tör vé nye sé rül.
A hi á ba va ló mag vesz tés vé le mé -
nyünk sze rint itt sem áll fenn, hi szen
a cél egy gyer mek nem zé se, s ha ezt
an nak minôsítenénk, mit mon da nánk
azok ra a pá rok ra, akik nek akár hosz -
 szú évek ter mé sze tes pró bál ko zá sa
el le né re sem szü le tik gyer me kük?

3) Egye dül ál ló nô ese té ben a leg -
több szak te kin tély meg tilt ja az el já -
rást, hi szen nincs férj, s így a gyer -
mek tör vény te len nek, az anya pe dig

irány zat tól függôen más és más fe le -
le tek hez ju tunk. Ez az írás a neo lóg
irány zat vé le mé nyét kép vi se li.

1) Mó zes I. köny vé ben áll a hi á ba -
va ló mag vesz tés ti lal ma. A mes ter -
sé ges meg ter mé ke nyí tés so rán kér -
dé ses, hogy a pro ce dú ra ak tív és 
pas  szív résztvevôi át hág ják-e ezt a
ti lal mat. Mi vel azon ban a fo lya mat
vé ge egy gyer mek szü le té se, így e
kér dés re vi szony lag nyu god tan ne -
met mond ha tunk. Ebbôl a szem pont -
ból nincs aka dá lya a pro ces  szus nak.

2) A következô prob le ma ti ka a

er kölcs te len nek szá mí ta na. Az is érv,
hogy a Sza po rod ja tok és so ka sod ja -
tok! pa ran csa a fér fi ra vo nat ko zik,
így a nô nem kö te les be tar ta ni azt.
Vé le mé nyünk sze rint a tör vény szá -
raz be tû je ez eset ben szem ben áll a
szel le mi ség gel. A Bib lia lap ja in sok
olyan esetrôl ol va sunk, ahol gyer -
mek te len as  szo nyok min dent el kö -
vet nek a gyer mek ál dás ért, ol vas suk
fáj dal mu kat, meg ért jük re mény ke dé -
sü ket. Ha egy as  szony gyer me ket
kap hat a tu do mány se gít sé gé vel, s
nem tör té nik fi zi kai ak tus, úgy nem
le het tör vény te len ség re vagy er -
kölcs te len ség re hi vat koz ni. A Sza -
po rod ja tok és so ka sod ja tok! hi á ba a
fér fi hoz in téz te tett, azért csak kell a
nô is hoz zá, e szem pont ból te hát a
pa ran csot ka pó sze mé lye ir re le váns.

4) A leg na gyobb val lás jo gi prob lé -
ma, ha a do nor sze mé lye is me ret len.
Nem csu pán a ro ko nok kö zöt ti
incesztus ve szé lye áll fenn, de egyéb
gon do kat is ge ne rál, ne ve ze te sen:

– a fér jes as  szony más férfitôl esik
te her be;

– a do nor eset le ge sen kohanita,
aki re kü lön val lá si sza bá lyok vo nat -
koz nak;

– az örö kö sö dé si jog ér vé nyes-
 sé ge;

– no ha a zsi dó jog sze rint zsi dó nô
gyer me ke zsi dó, de bi zo nyos zsi dó
ri tu á lis kér dé se ket is fel vet.

Ne fe led jük, a do nor is élô em ber,
s a meg szü le tett gyer mek az ô utó da
is, még ab ban az eset ben is, ha 
ano nim.

Mint a fentiekbôl is ki vi lág lik,
igen komp lex kér dés kör rel ál lunk
szem ben. Túl sok a szem pont egy rö -
vid cikk ben va ló vá lasz hoz. Ameny -
 nyi ben azon ban va ló ban ez az egyet -
len esély, hogy egy as  szony nak
gyer me ke szü let hes sen, áll hat-e jo -
gunk ban meg gá tol ni azt? Meg-
gyôzôdésünk sze rint nem.

Csak ön gyil kos ság gal le he tett meg úsz ni a nürn ber gi pert
75 éve kezd te meg Nürn berg ben a Nem -

zet kö zi Ka to nai Tör vény szék a ná ci Né met -
or szág há bo rús bû nök kel vá dolt 24
vezetôjének pe rét. A tör té ne lem so rán elsô
al ka lom mal minôsítették az ag res  szi ót a leg -
sú lyo sabb há bo rús bûn cse lek mény nek, s elsô
íz ben von tak felelôsségre há bo rú ki rob ban -
tá sá ban és há bo rú okoz ta szen ve dé sek ben
vét kes ál la mi, ka to nai és pártvezetôket.

Az Egye sült Ál la mok, Nagy-Bri tan nia és a
Szov jet unió 1943. ok tó ber 30-án egye zett meg
a há bo rús bû nö sök felelôsségre vo ná sá ban,
majd – Fran cia or szág gal ki e gé szül ve – 1945.
au gusz tus 8-án ír ták alá a Nem zet kö zi Ka to nai
Tör vény szék lét re ho zá sá ra vo nat ko zó meg ál la -
po dást, amely hez késôbb még 19 ál lam csat la -
ko zott. A Tör vény szék a Har ma dik Bi ro da lom
azon vezetôinek és szer ve ze te i nek felelôsségre
vo ná sá ra jött lét re, akik nek bûn cse lek mé nyei
nem kap cso lód tak egyet len or szág hoz, il let ve
föld raj zi hely hez, ír ja az MTI.

A bí rói tes tü le tet a négy ha ta lom ál tal de le -
gált ta gok és azok he lyet te sei al kot ták. Az
ügyé sze ket is a szö vet sé ge sek ad ták, az egyes
jog rend sze rek kö zöt ti el lent mon dás ok mi at ti
vi tá kat Robert Jackson ame ri kai fôügyész si -
mí tot ta el. A vád lot tak 27 fô- és 54 segédvédô
kö zül vá laszt hat tak. A vád irat négy vád pont ból
állt: 1. bé ke el le ni bûn cse lek mé nyek (tá ma dó
há bo rú elôkészítése, meg in dí tá sa és foly ta tá sa
nem zet kö zi egyez mé nyek és meg ál la po dá sok
meg sér té sé vel); 2. em be ri es ség el le ni bûn cse -
lek mé nyek (ki vég zé sek, de por tá lá sok, nép ir -
tás); 3. há bo rús bûn cse lek mé nyek; 4. kö zös
terv vagy ös  sze es kü vés az elôzôekben fel so rolt
bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé re. A tör vény szék
dönt he tett ar ról is, hogy azon szer ve ze tek vagy
cso por tok, ame lyek hez va la mely bû nös nek ta -
lált sze mély tar to zott, ma guk is bû nös szer ve -
ze tek nek tekintendôk-e.

A bí ró ság ál lan dó szék he lye Ber lin ben volt,
de a tár gya lá sok hely szí né ül Nürn ber get vá -
lasz tot ták – a dön tés nek szim bo li kus jelen-
tôsége volt, mert Hit ler ural ma ide jén itt ren -
dez ték a Nem ze ti szo ci a lis ta Né met Mun kás -
párt párt nap ja it, s itt szü let tek meg a zsi dó ság
jog fosz tá sát szentesítô tör vé nyek is. A per
1945. no vem ber 20-án kezdôdött az Igaz ság -

ügyi Pa lo ta 600-as ter mé ben. Az 1946. ok tó ber
1-jé ig tar tó, an gol, fran cia, né met és orosz
nyel ven zaj ló el já rás so rán 218 tár gya lá si na -
pon 407 ülést tar tot tak, 236 ta nút hall gat tak ki,
a tör vény szék mint egy ne gyed mil lió írás be li
val lo mást ta nul má nyo zott át. A tár gya lá so kon
15 ezer ol dal nyi jegyzôkönyv, nagy men  nyi sé -
gû hang- és kép fel vé tel ké szült, a do ku men tu -
mo kat 22 vas kos kö tet ben tet ték köz zé. A fog -
lyok nak há ton, arc cal az aj tó fe lé for dul va, ke -
zü ket a ta ka ró fe lett tart va kel lett alud ni uk zár -
ká ik ban. Na pon ta egy szer mo sa kod hat tak, és
he ten te egy szer zu ha nyoz hat tak.

Há bo rús bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé vel 24
nem ze ti szo ci a lis ta vezetôt vá dol tak meg (a
felelôsségre vo nást el ke rül te a Har ma dik Bi ro -
da lom ve zé re, Adolf Hit ler, Joseph Goebbels
pro pa gan da mi nisz ter és Heinrich Himmler, az
SS vezetôje, akik a há bo rú vé gén ön gyil kos -
ság ba me ne kül tek). A vád lot tak pad ján azon -

ban csak 21-en ül tek, mert Mar tin
Bormannról, Hit ler helyettesérôl ak kor úgy
hit ték, hogy szö kés ben van (késôbb ki de rült,
hogy 1945. má jus 2-án ô is ön gyil kos sá got kö -
ve tett el), Robert Ley, a Né met Mun ka front
vezetôje a per kez de te elôtt ön gyil kos lett, a
Krupp kon szern tu laj do no sa, Gustav Krupp el -
len pe dig egész sé gi ál la po ta mi att szün tet ték
be az el já rást.

A vád lot tak mind vé gig a né met bí ró ság ki zá -
ró la gos il le té kes sé gét han goz tat ták, ered mény -
te le nül. A tör vény szék el uta sí tot ta a vé de lem
ál lí tá sát, mely sze rint há bo rús bû nö ket csak ál -
la mok kö vet het nek el, ki mond va: azo kat em -
be rek hajt ják vég re, akik felelôsségre is von ha -
tók. El ve tet ték azt az ér ve lést is, hogy a tet te -
ket ex post facto, va gyis visszamenôleges ha -
tál  lyal minôsítették vol na bûn cse lek mény nek,
mert eze ket ko ráb ban is jog el le nes nek te kin tet -
ték. A bí rák a tet tek mö gött ál ló el ve ket is ku -

tat ták, és nem fo gad ták el a pa rancs ra tet tem
vé de ke zést.

Az íté le tet 1946. ok tó ber 1-jén hir det ték ki:
12 vád lot tat (Hermann Göring, Joachim von
Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl,
Wilhelm Frick, Ernst Kaltenbrunner, Alfred
Rosenberg, Hans Frank, Fritz Sauckel, Arthur
Seyss-Inquart, Julius Streicher, Mar tin
Bormann) kö tél ál ta li ha lál ra ítél tek, há rom
(Ru dolf Hess, Walther Funk és Erich Raeder)
élet fogy tig la ni, négy (Al bert Speer, Baldur von
Schirach, Kons tan tin von Neurath és Karl
Dönitz) 10–20 év bör tön bün te tést ka pott. Há -
rom vád lot tat (Hans Fritzsche, Hjalmar
Schacht és Franz von Papen) fel men tet tek. A
ki vég zé se ket ok tó ber 16-án a nürn ber gi fegy -
ház ban haj tot ták vég re tíz vád lot ton (Bormann
nem volt je len a per so rán, Göring pe dig a ki -
vég zés elôtt cel lá já ban ön gyil kos lett).

A tör vény szék bû nös szer ve zet nek mond ta
ki a Nem ze ti szo ci a lis ta Né met Mun kás párt
vezetô tes tü le tét, a párt vé del mi osz ta gát
(Schutzstaffel – SS), biz ton sá gi szol gá la tát és a
po li ti kai rendôrséget (Ges ta po). Ezek tag ja it a
lon do ni egyez mény alá írói úgy ál lít hat ták bí ró -
ság elé, hogy a vád lott nak kel lett ár tat lan sá gát
iga zol nia. Ugyan ak kor a há bo rús felelôsség
eltérô ér tel me zé se mi att nem nyil vá ní tot ták bû -
nös nek egész ben vé ve a né met kor mányt, a
had se reg ve zér ka rát és fôparancsnokságát.

A nürn ber gi íté le te ket az ENSZ Köz gyû lé se
1946. de cem ber 11-én jó vá hagy ta, és a nem -
zet kö zi jog szint jé re emel te a bí ró ság gya kor la -
tát. 1946 és 1949 kö zött Né met or szág ban to -
váb bi 12 ha son ló pert foly tat tak le a ná ci dik ta -
tú ra mint egy 170 ma gas ran gú képviselôje,
köz tük em be re ken kí sér le te ket foly ta tó or vo -
sok, ka to nai pa rancs no kok, gyá ro sok és ban ká -
rok, a nem ze ti szo ci a lis ta gya kor la tot tá mo ga tó
bí rák, jo gá szok, kor mány za ti tisztviselôk el len.
A ja pán há bo rús fôbûnösök pe rét 1946. má jus
3. és 1948. no vem ber 12. kö zött To ki ó ban tar -
tot ták: 28 em ber el len emel tek vá dat, kö zü lük
he tet ítél tek ha lál ra. A nürn ber gi pert szá mos
bí rá lat ér te, en nek kap csán mond ta az ame ri kai
fôvádló, Robert Jackson: a per be fo got tak vét -
ke nem az volt, hogy a há bo rút el vesz tet ték,
ha nem az, hogy el kezd ték.

A vád lot tak a tár gya ló te rem ben, ame ri kai ka to nai rendészek gyû rû jé ben

Az át adá son je len volt Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke is, aki el mond -
ta: ez egy ap ró aján dék, ami szá munk ra rend kí vül fon tos, mert azt szim bo li -
zál ja, hogy Iz ra el Ál lam fi gyel a di asz pó ra zsi dó sá gá ra.

A masz ko kat Deutsch Már ta, az ott hon vezetôje vet te át.
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Így lát ja a ná ci há bo rús bû nös fia
75 év vel ezelôtt kezdôdött a

nürn ber gi per, ahol 24, még
élet ben ma radt ná ci vezetôt ál -
lí tot tak egy nem zet kö zi ka to nai
bí ró ság elé a má so dik vi lág há -
bo rú alatt el kö ve tett bû ne ik mi -
att. A Deutsche Welle stáb ja
túlélôkkel és szem ta núk kal ta -
lál ko zott, köz tük egy ná ci há bo -
rús bû nös fi á val, aki a mai na -
pig küzd édes ap ja em lé ké vel.

Peter Gardosch alig 14 éves
volt, ami kor 1944-ben édes any já -
val és test vé ré vel együtt az
ausch witzi kon cent rá ci ós tá bor ba
de por tál ták. Egy év vel késôbb, a nürn ber gi per so rán, töb be ket is fel is mert
azok kö zül, akik ôt és csa lád ját a gáz kam rá ba küld ték. Csak a sze ren csén
múlt, hogy ô túl él te.

Fi gyel tem a pert, és meg nyug vás sal töl tött el, hogy leg alább a fôbûnösöket
felelôsségre tud ták von ni a szö vet sé ges ha tal mak, és leg alább ôk meg kap ták
a ne kik já ró bün te tést – nyi lat koz ta Gardosch a Deutsche Wellének.

Niklas Frank szá má ra is vá rat la nul ért vé get a gond ta lan gye rek kor. Édes -
ap ja, Hans Frank a meg szállt len gyel te rü le tek Hit ler ál tal ki ne ve zett fôkor-
mányzója volt, egy ben a nürn ber gi per egyik fôvádlottja, akit csak Len gyel -
or szág mé szá ro sá nak ne vez tek. Niklas ak kor még csak hat éves volt. Az is ko -
lá ban csú fol ták a csa lád ja mi att.

Az is ko lá ban a gye re kek olyan ver sek kel gú nyol tak, mint pél dá ul „Mi nisz -
ter, mi nisz ter, gázkaniszter”, hi szen egy egy ko ri bi ro dal mi mi nisz ter fia vol -
tam. A leg dur vább per sze az volt, ami kor va la ki utá nam ki a bált, hogy „Nicki,
Nicki, apu ká dat nem so ká ra fel akaszt ják?” Er re igen nel vá la szol tam – em lé -
ke zett vis  sza Frank.

A há bo rús bû nö sök egé szen a végsôkig ta gad ták a zsi dók mód sze res ki ir tá -
sát.

Min dent ta gad ni pró bál tak, és azt mond ták, hogy nem tud tak semmirôl. A
per so rán film fel vé te le ket is mu tat tak a kon cent rá ci ós tá bo rok ban fel hal mo -
zott holttestekrôl, és ettôl még Göring is za var ba jött – mond ta Peter
Gardosch holokauszttúlélô.

Niklas Frank is megerôsítette ezt: egyik nürn ber gi vád lott sem is mer te be a
tet te it, egy sze rû en a fe let te se ik re há rí tot ták a felelôsséget, és azt haj to gat ták,
hogy csak pa ran csot tel je sí tet tek. Min de nért Hit lert és Himmlert hi báz tat ták,
akik ad dig ra már mind ket ten ha lot tak vol tak.

Niklas Frank édes ap ját vé gül ha lál ra ítél ték. Az íté le tet, ti zen egy má sik ki -
vég zés sel együtt, 1946. ok tó ber 16-án haj tot ták vég re.

Niklas min dig ma gá nál hord egy fo tót az édes ap já ról. Ami kor saj ná la tot
érez irán ta, Ausch witz ra gon dol, és ez megerôsíti ben ne, hogy a nürn ber gi per
íté le te igaz sá gos volt.

atv.hu

New York: bí ró ság gal a jár vány el len?
Az ame ri kai legfelsôbb bí ró ság át me ne ti idôre fel füg gesz tet te And rew

Cuomo, New York ál lam kor mány zó ja ren de le tét a temp lo mok kor lá to -
zott lá to gat ha tó sá gá ról, ame lyet a po li ti kus a ko ro na ví rus-jár vány mi att
ren delt el.

Az al kot mány bí ró ság sze re pét betöltô szö vet sé gi legfelsôbb bí ró ság 5:4
arány ban hoz ta meg dön té sét. A há rom li be rá lis bí ró és a kon zer va tív John
Roberts fôbíró nem ér tett egyet a dön tés sel.

A tes tü let le szö gez te: a kor mány zó ren de le te ki pé céz te a temp lo mo kat a kü -
lö nö sen ke mény bá nás mód dal.

And rew Cuomo, New York ál lam de mok ra ta pár ti kor mány zó ja ok tó ber -
ben adott ki ren de le tet, amely nek ér tel mé ben a ko ro na ví rus-jár vány mi att az
ál lam egész te rü le tén kor lá toz ták a nyil vá nos ren dez vé nye ken és az ima há -
zak ban az em be rek lét szá mát.

A kor mány zói ren de le tet töb ben éles kri ti ká val il let ték. A Fox te le ví zió
idéz te a brit Economist ame ri kai tu dó sí tó já nak kom men tár ját: nos, ak kor a
kor mány zó sze rint temp lom ba men ni nem biz ton sá gos, mi köz ben rend ben van
újabb üveg bo rért be men ni a bolt ba, új ke rék párt vá sá rol ni (...) ugyan ki gon -
dol ta vol na, hogy a köz egész ség ügy ilyen tö ké le te sen al kal maz ko dik a
szekuláris ké nye lem hez? – tet te fel a kér dést Steven Mazie új ság író.

A brooklyni ró mai ka to li kus egy ház ke rü let és a szin tén brooklyni Agudat
Israel or to dox zsi dó kong re gá ció pert in dí tott a kor mány zó ren de le te el len. A
bí ró sá gi meg hall ga tá son a ka to li kus egy ház ke rü let képviselôje az zal ér velt,
hogy a kor lá to zá sok kal tisz tes ség te len mó don ki sze mel ték a temp lo mo kat, az
Agudat Israel pe dig azt ál lí tot ta, hogy hí ve ik hát rá nyo san meg kü lön böz te tett
cél pont ok nak ér zik ma gu kat.

New York ál lam jo gi képviselôje úgy vé le ke dett, hogy az ál lam ta vas  szal a
ko ro na ví rus-jár vány egyik
ame ri kai góc pont ja volt, a kor -
mány zó a jár vány ter je dé sé nek
vis  sza szo rí tá sa ér de ké ben hoz ta
ren de le tét, és ez nem a temp lo -
mok el len irá nyult, hi szen több
vi lá gi ren dez vényt, köz tük pél -
dá ul kon cer te ket is be til tot tak.

A szö vet sé gi legfelsôbb bí ró -
ság kon zer va tív bí rái sze rint a
kor lá to zás sér tet te az ame ri kai
al kot mány elsô ki egé szí té sé ben
ga ran tált val lás sza bad sá got.
John Roberts kon zer va tív
fôbíró – a The New York Ti mes
cí mû lap sze rint – el uta sí tó dön té se in dok lá sá ban azt ír ta, nem szük sé ges,
hogy pil la nat nyi lag ilyen ko moly és ne héz kér dés ben dön tést hoz zunk.

A temp lo mo kat érintô ha son ló kor lá to zá sok van nak ér vény ben a szin tén
de mok ra ta pár ti kor mány zók irá nyí tot ta Ka li for ni á ban és Nevadában is. A bí -
rák azon ban ko ráb ban vis  sza uta sí tot ták, hogy ezek ben a tag ál lam ok ban fel -
old ják eze ket a kor lá to zá so kat.

And rew Cuomo saj tó kon fe ren ci án re a gált az al kot mány bí ró sá gi dön tés re.
Je len ték te len nek minôsítette, és ki emel te, hogy nem lesz gya kor la ti ha tá sa. A
kor mány zó sze rint a ha tá ro zat lé nye gé ben csak köz le mény ar ról, hogy új ösz -
 sze té te lû az al kot mány bí ró ság. Hoz zá tet te, hogy né hány kor lá to zást fel old.

A de mok ra ta pár ti po li ti kus ez zel ar ra cél zott, hogy az új, kon zer va tív al -
kot mány bí rót, Amy Coney Barrettet ok tó ber vé gén ik tat ták be a ko ráb ban el -
hunyt Ruth Bader Ginsburg li be rá lis bírónô he lyett.

Köz le ményt adott ki New York Ál lam Ka to li kus Kon fe ren ci á ja is, amely a
tag ál lam ka to li kus püs pö ke it tö mö rí ti.

Az egy há zi vezetôk a val lás sza bad ság ér de ké ben ho zott fon tos dön tés ként
ér té kel ték az al kot mány bí ró ság ha tá ro za tát. Le szö gez ték ugyan ak kor, hogy
to vább ra is együtt mû köd nek az ál lam ha tó sá ga i val a ko ro na ví rus-jár vány
vissza szo rí tá sa ér de ké ben. (MTI, Járai Ju dit)

Ilan Mor a fa sisz ta üd vöz lés
be til tá sát ké ri

A sá tor al ja új he lyi zsi dó teme-
tôben ôrzik a hí res szat má ri rab bi,
Teitelbaum Mó zes föl di ma rad vá -
nya it. Szel le mi örök sé gén ké sei
utó dai ma ra kod nak, sír ját biz ton -
sá gi ôrök vi gyáz zák.

Két rendôr má szik át a ke rí té sen,
má sik hat-nyolc a ka pu ban áll, mel -
let tük egy kipát viselô fér fi és egy fe -
ke te ru hás nô, odébb a par ko ló ban
négy rendôrautó so ra ko zik – ez a kü -
lö nös kép fo gad ta a más kü lön ben ál -
mos és zúz ma rás Sá tor al ja új he lyen
nem ré gi ben azo kat, akik a do hány -
gyár ral szem köz ti zsi dó temetô elôtt
el sé tál tak. A sa já tos ese mény sor egy
két éve tar tó küz de lem ré sze volt,
amely két New York-i zsi dó kö zös -
ség kö zött tört ki an nak el dön té sé ért,
ki hez tar to zik a sá tor al ja új he lyi zsi -
dó temetô, s ki ke ze li azt a szent za -
rán dok he lyet, amely az 1841-ben itt
el te me tett cso da rab bi hoz, a szat má ri
haszid kö zös sé get ala pí tó Teitel-
baum Mó zes hez köthetô. Az új he lyi
rebbét övezô cso dák – má sok sze rint
vá ro si le gen dák – egyi ke, hogy a
gyer mek Kos suth La jost is meg gyó -
gyí tot ta, ami kor édes any ja el vit te
hoz zá, s azt is elôre meg jö ven döl te,
mi lyen jövô vár a késôbbi ál lam fér fi -
re. A rab bi sír já hoz min den év ben
ez rek za rán do kol nak, a hí vek pe dig
ado má nyok kal se gí tik a ke gye le ti
hely fenn tar tá sát.

A la punk bir to ká ba ke rült ira tok -
ból ki de rül, hogy a sá tor al ja új he lyi
zsi dó temetô ko ráb ban a Mazsihiszé
volt, majd 1999-ben a tu laj do ni há -
nyad 95 szá za lé kát egy meg ál la po -
dás ke re té ben át ad ták a Chevre
Kadishe of Congregation Yetev Lev
D’Satmar szer ve zet nek. En nek szel -
le mi vezetôje a cso da rab bi egyik
déd uno ká ja, Leopold Teitelbaum
fôrabbi, aki nek hi va ta los cí me New
York ban ta lál ha tó. A szer ve zet cí me
fon tos sze re pet ját szik a tör té net ben,
ami nek meg ér té sé hez szin tén a ten -
ge ren túl ra kell gon do lat ban el utaz -
nunk. Az ame ri kai szat má ri haszid

Test vé ri tor zsal ko dás 
a cso da rab bi sír ja fe lett

or to dox irány zat ban ugyan is a cso -
da rab bi uno ká já nak ha lá la után utód -
lá si vi ta és egy ház sza ka dás tör tént,
mert II. Teitelbaum Mó zes a ha lá los
ágyán nem elsôszülött fi át, Aront,
ha nem Leopoldot je löl te meg szel le -
mi örö kö se ként, akit a leg fi a ta labb
fiú, a brooklyni szer ve ze tet vezetô
Zalman Leib is tá mo gat, s ez zel rá -
juk bíz ta a sá tor al ja új he lyi temetô és
a cso da rab bi örök sé gé nek gon do zá -
sát is. A legidôsebb fiú azon ban ezt
az utód lást nem fo gad ta el, s ugyan -
az zal a név vel – Chevre Kadishe of
Congregation Yetev Lev D’Satmar –
2006-ban sa ját kö zös sé get ala pí tott,
szék he lyü ket pe dig New York tól
száz ki lo mé ter re, Mon roe vá ro sá ban
je gyez ték be: ko ráb ban te hát a cím
alap ján egy ér tel mû en megkülön-
böztethetô volt a két szer ve zet.

A sá tor al ja új he lyi temetô gond no -
ki fel ada ta i val még a ki lenc ve nes
évek ele jén a vá ros ban élô Var ga
Elek Ist vánt bíz ta meg a brooklyni
szer ve zet, s ô majd há rom év ti ze den
át bé ké ben tet te is a dol gát, egé szen
2018 au gusz tu sá ig. Kolléganômmel,
Igri Ka ta lin nal ta ka rí ta ni jöt tünk a
temetôhöz, ami kor azt lát tuk, hogy a
Mon roe-ban be jegy zett egye sü let

Fo tó: Bé res Már ton / Nép sza va

képviselôje és biz ton sá gi ôrök je len -
lét ében is me ret len sze mé lyek épp
fúr ják a zá rat a ka pun. Rendôrt hív -
tunk, a kiérkezô járôröknek pe dig a
mon roe-iak képviselôje be mu tat ta a
brooklyniak azo nos ne vén lévô tu laj -
do ni la pot, így iga zol va „jo go sult sá -
gát” a temetôhöz – idé zi fel a két éve
tör tén te ket Var ga Elek Ist ván. Az
intézkedô járôrök ezt a do ku men tu -
mot el fo gad ták, s fel szó lí tot ták a
gond no kot, hogy ad ja át a kul cso kat.
A mon roe-iak ezt követôen egy má -
sik gond no kot je löl tek ki a tetemtô
ôrzésére, a zá ra kat le cse rél tet ték, és
biz ton sá gi ôröket bíz tak meg a
temetô fel ügye le té vel.

A brooklyniak bir tok vé del mi el já -
rást in dí tot tak, a sá tor al ja új he lyi
jegyzô pe dig en nek még 2018 ok tó -
be ré ben helyt is adott, meg ál la pít va,
hogy a két szer ve zet cí me kü lön bö -
zik, a Mazsihisszel kö tött meg ál la -
po dás pe dig egyér tel mû sí ti, hogy a
brooklyni szer ve zet a te rü let több sé -
gi tu laj do no sa. A mon roe-iak a
jegyzô ha tá ro za tát bí ró sá gon meg tá -
mad ták, ta valy azon ban a pertôl el -
áll tak, így el vi leg a bir tok vé del mi
ha tá ro zat jogerôre emel ke dett, an nak
vég re haj tá sát azon ban idén ok tó be -
rig nem si ke rül el ren del ni. En nek
egyik oka az volt, hogy a mon roe-i
szer ve zet idôközben be je gyez tet te
ma gát a New York-i (brooklyni)
Chevre Kadishe of Congregation
Yetev Lev D’Satmar cí mé re. Ez zel
azt a lát sza tot kel tet ték, hogy azo no -
sak az zal a szer ve zet tel, amely nek ja -
vá ra a ha tó sá gok dön töt tek – mond -
ta el la punk nak Jám bor Igor, a
brooklyniakat képviselô mis kol ci
ügy véd, hoz zá té ve: az ame ri kai jog -
ban tu do má sa sze rint nin cse nek meg
az eu ró pai jog hoz ha son ló olyan jog -
el vek, mint a név ki zá ró la gos ság el -
ve, s nem szük sé ges egy ci vil szer ve -
zet be jegy zé sé hez a szék hely hasz -
ná la tát iga zol ni. Je len leg lát szó lag
két, azo nos név vel és cím mel meg je -
lölt szer ve zet áll szem ben egy más sal,
így a ha tó sá gok szá má ra is ko moly
ne héz ség el dön te ni a kér dést, me lyi -
kük az in gat lan jo gos tu laj do no sa –
mond ta.

Ezt a hos  sza dal mas pro ce dú rát
zár ta le el vi leg a rendôrség, ami kor
kar ha ta lom mal biz to sí tot ták Var ga
Elek Ist ván nak és Igri Ka ta lin nak,
hogy be jus sa nak a temetôbe, s bir to -
kon be lül re ke rül hes se nek. A tör té -
net nek azon ban vélhetôen nincs vé -
ge. A mon roe-iak gond no ka, Matusz
Mik lós – aki a hely szí nen nem kí -
vánt la punk nak nyi lat koz ni – ugyan -
úgy ott ma radt a poszt ján, je len leg
pe dig két biz ton sá gi cég osz to zik a
temetô fel ügye le tén. Ke res tük a
monroe-iakat képviselô ma gyar or -
szá gi ügy vé det, aki azt mond ta, csak
ügy fe lei en ge dé lyé vel nyi lat koz hat,
késôbb azon ban már nem si ke rült ôt
el ér nünk.

Var ga Elek Ist ván gond nok és
Jám bor Igor ügy véd sze rint most
újabb jo gi lé pé sek kö vet kez nek an -
nak ér de ké ben, hogy a bir tok ba vé te -
li el já rás va ló ban a jog sze rint ér vé -
nye sül jön. Mind ez pe dig azt ve tí ti
elôre, hogy Teitelbaum Mó zes cso -
da rab bi sír ja még jó ide ig nem a
meg bé ké lés, ha nem a há bo rú ság
hely szí ne lesz Sá tor al ja új he lyen.

Doros Ju dit / Nép sza va

Niklas Frank az ap ja fo tó já val

Agudat Israel zsi na gó ga, Brooklyn

A 2016-ig Bu da pes ten szol gá la -
tot teljesítô Ilan Mor iz ra e li nagy -
kö vet azt mond ta, itt az ide je, hogy
tel je sen be tilt sák a má so dik vi lág -
há bo rús hor vát or szá gi fa sisz ták,
az az az usz ta sa moz ga lom el lent -
mon dá sos üd vöz lé sét, A ha zá ért
ké szen! (Za dom spremni) mon da -
tot. A dip lo ma ta egy van dál cse -
lek mény re re a gált, amely nek so -
rán egy holokauszt-
emlékmûvet ron gál tak
meg az észak-hor vát or -
szá gi Varasdon: fes ték -
szó ró val ho rog ke resz -
tet és az usz ta sa jel ké-
p ét fúj ták fel rá.

Mor saj tó köz le mé-
ny ében úgy fo gal ma zott,
biz tos ben ne, hogy a
hor vát ha tó sá gok to -
vább ra is min dent meg -
tesz nek az elkövetôk
azo no sí tá sa ér de ké ben,
és amint le het, bí ró ság
elé ál lít ják ôket.

Ez egyút tal megfelelô idô ar ra is,
hogy tel je sen be tilt sák a hír hedt A
ha zá ért ké szen! üd vöz lés hasz ná la tát
– tet te hoz zá.

Mor el mond ta, hogy mély sé ge sen
meg döb ben tet te és el szo mo rí tot ta az
ál ta la ol va sott szo mo rú hír
Varasdról, ahol meg ron gál ták a
nem rég fel ál lí tott em lék mû vet, amit
a holokauszt ál do za ta i nak tisz te le té -
re emel tek a zsi na gó gá val szem ben.

Az em lék mû vet olyan tég lák ból
épí tet ték, ame lyek az usz ta sák ál tal
üze mel te tett jasenovaci ha lál tá bor -
ból szár maz nak.

Az iz ra e li nagy kö vet úgy vél te, a
meg bé ké lés új po zi tív szel le mi sé ge,
ami ért Hor vát or szá got di csé ret il le ti,
meg ál lít ja a tár sa da lom azon szél-
sôséges ele me it, akik to vább ra is ta -
gad ják a holokausztot és ki seb bí tik a
rém tet te ket, ame lye ket az usz ta sa re -
zsim a zsi dók, a szer bek, a ro mák és
az an ti fa sisz ták el len kö ve tett el a
hír hedt jasenovaci tá bor ban.

Sze rin te a varasdi van dál cse lek -
mény egy ér tel mû en meg mu tat ta,
hogy még min dig van nak olya nok
Hor vát or szág ban, akik nem ta nul tak
sem mit a történelembôl és az em be -
ri ség leg na gyobb tra gé di á já ból, amit
a ná cik és kol la bo rán sa ik okoz tak a
zsi dók nak Eu ró pá ban és Hor vát or -
szág ban.

A he lyi rendôrség nem tud ja, hogy
az em lék mû vet egy vagy több
elkövetô ron gál ta-e meg. Csak ar ról
tud tak be szá mol ni, hogy a ron gá lás
va la mi kor no vem ber 20-a és 22-e
kö zött tör tént.

balk.hu
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A ko ro na ví rus-jár vány kö vet kez té ben el huny tak em lé ké re gyúj ta nak meg
LED-es mé cse se ket Je ru zsá lem ben es tén ként.

Együtt nyu god hat nak zsi dó
és nem zsi dó hôsi ha lot tak

Vé ge an nak a megkülönböztetô gya kor lat nak, hogy az iz ra e li had se reg
nem zsi dó hôsi ha lot ta it nem le het zsi dó ka to nák mel lé, zsi dó temetôben
el te met ni. Most már ôk is ugyan ott kap ják meg a vég tisz tes sé get, mint
zsi dó baj tár sa ik. A fran cia Alliance zsi dó por tál sze rint az iz ra e li tá bo ri
fôrabbinátus irodavezetôje a WhatsAppon kö zöl te a hírt a tá bo ri rab bik -
kal.

Az iz ra e li tá bo ri fôrabbinátus irodavezetôje, Udi Schwartz ôrnagy a tá bo -
ri rab bik WhatsApp-csoportjában kö zöl te a dön tést, mi sze rint ma gas ran gú
fôrabbik en ge délyt ad tak ar ra, hogy az iz ra e li had se reg nem zsi dó hôsi ha lot -
ta it is el le het te met ni zsi dó ka to nák mel lé.

Udi Schwartz a fran cia lap sze rint azt ír ta: már mint egy két éve meg szü le -
tett a dön tés, de ed dig nem hoz ták nyil vá nos ság ra, csak az érin tett rab bik kal
kö zöl ték. Schwartz ôrnagy hoz zá tet te: a halachikus dön tést írás ban a
következô rab bik tá mo gat ták: Slomo Aviner, Jákov Ariel, Jichák
Zilberstein, Avigdor Nevencal, Slomo Fischer és Arie Stern. Szó ban jó vá -
hagy ta Jichák Joszéf iz ra e li fôrabbi is.

A té ma már évek kel ezelôtt na pi ren den volt, az iz ra e li saj tó meglehetôsen
sok szor fog lal ko zott az üg  gyel. Az új sza bá lyok sze rint is lesz nek elôírások a
nem zsi dó ka to nák nyug he lyé re vo nat ko zó an, de a leg fon to sabb, hogy a nem
zsi dó ka to nák sír ját nem kell a zsi dó ké tól tel jes mér ték ben el kü lö ní te ni.

A Si ra tó fal nál imád ko zó zsi dók
lát vá nya ma már ugyan úgy hoz zá -
tar to zik Je ru zsá lem vá ros kép éhez,
mint a Szik la me cset arany ku po lá -
ja vagy a Szent Sír-temp lom. Ez
azon ban nem min dig volt így.

Nyáron em lé ke zett meg a vi lág
zsi dó sá ga a je ru zsá le mi Szen tély
pusz tu lá sá ról. A tisa beávkor, az az
áv hó ki len ce di kén meg tar tott gyász -
nap köz pon ti ese mé nye idén is a Si -
ra tó fal elôt ti té ren zaj lott. Ami kor
bár hol a vi lá gon a zsi dók leg szen -
tebb he lyé rôl esik szó, száz em ber -
bôl va ló szí nû leg ki lenc ven ki lenc nek
rög tön a Si ra tó fal jut az eszé be.

Ener gia
az asz falt alól
Tel-Aviv–Jaffa ön kor mány za ta

be je len tet te, hogy jó irány ban ha -
lad ab ból a szem pont ból, hogy a
jö vô ben a vi lá gon el sô ként egy
olyan út há ló zat tal ren del kez zen,
amely ké pes töl te ni a raj ta ép pen
köz le ke dô elekt ro mos jár mû ve ket.
A cél ér de ké ben ha ma ro san teszt -
já ra tot in dí ta nak vá ro si bu szok -
kal, ame lye ket egy sza ka szon az

Re pü lô té ri la bort ad tak át
Iz ra el ben

A SARS-Cov-2 ko ro na ví rus sal fer tô zöt te ket gyor san ki szû rô la bo ra tó -
ri u mot ad tak át a tel-avi vi Ben Gurion re pü lô té ren.

A Ben Gurionon a kö zel múlt ban avat ták föl a kül föld re re pü lés és az Iz ra -
el be tör té nô be lé pés elôt ti vizs gá la to kat szol gá ló la bo ra tó ri u mot. Az ese mé -
nyen Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök, Miri Regev köz le ke dé si mi nisz -
ter, Ju li Edelstein egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint a re pü lô tér ve ze tô tiszt -
vi se lôi vet tek részt.

Ez le he tô vé te szi szá munk ra, hogy vis  sza tér jünk a gyor sabb és ha té ko nyabb
re pü lé si szo ká sok hoz. Ha tá ro zot tan le nyû göz az itt tett nagy erô fe szí tés, és te -

gye nek még töb bet, mert Iz ra elt vis  sza sze ret nénk kap csol ni a vi lág hoz –
mond ta Netanjahu a 3. ter mi ná lon ta lál ha tó lé te sít mény nél. Ál ta lá nos ko ro na -
ví rus-hely ze tünk a vi lág hoz ké pest jó, de még töb bet aka runk. Min den sza -
bályt be kell tar ta nunk, és min dig masz kot kell vi sel nünk – tet te hoz zá az iz -
ra e li kor mány fô.

A rep té ri gyors teszt 135 sékelbe, az uta zás elôt ti na pok ban vég zett ko rai el -
len ôr zés pe dig 45 sékelbe ke rül. A la bo ra tó ri um üzem be he lye zé sé vel a Ben
Gurion csat la ko zott a vi lág töb bi olyan lé gi ki kö tô jé hez, ahol ko ro na ví rus-
tesz te lô he lyet lé te sí tet tek.

atv.hu/MTI
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Ez azon ban nem min dig volt így.
Az iz ra e li nem ze ti könyv tár blogján
nem rég meg je lent írás ból az is ki de -
rül, mi kor és ho gyan lett a Si ra tó fal a
zsi dó nép leg szen tebb he lye.

A Si ra tó fal, hé be rül hakotel
hamaaravi (nyu ga ti fal) nem más,
mint egyi ke azon négy tám fal nak,
ame lye ket He ró des épít te tett a
Temp lom-hegy és a raj ta lé vô szen -
tély komp le xum ki bô ví té se ide jén.
Ar ról, hogy Jú dea ural ko dó ja meny -
 nyit fek te tett a temp lom épí té sé be, a
Ba bi ló ni ai Tal mud kö vet ke zô so rai
árul kod nak: „Aki nem lát ta He ró des
épít mé nyét, nem lá tott még szép
épít ményt éle té ben.” 

Az idô szá mí tá sunk sze rin ti 70.
esz ten dô ben azon ban a ró ma i ak fel -
gyúj tot ták a Szen télyt, mi köz ben le -
ver ték a ró mai–zsi dó há bo rú ként is -
mert fel ke lést és el fog lal ták Je ru zsá -
le met. A Szen tély bôl a pusz tí tást kö -
ve tô en nem sok min den ma radt, csak
az épü let nyu ga ti fa la állt még fel is -
mer he tô for má ban. Ezt a fa lat va ló -
szí nû leg még azok a zsi dó val lás tu -
dó sok is lát hat ták, akik a midrásban
a Szen tély nyu ga ti fa lá ról oly mó don
ér te kez tek, hogy azt nem le het el -
hagy ni. Ál ta lá ban er re a szö veg re
szo kás hi vat koz ni a Si ra tó fal szent -
sé gét il le tô en.

Zsi dók imád koz nak a Si ra tó fal nál 1870-ben

Ká bel fek te tés

asz falt alatt vé gig hú zó dó rend szer
fog me net köz ben fel töl te ni.

A ter vek sze rint né hány hó na pon
be lül el in dul hat a teszt já rat, amely
egy elô re egy 600 mé ter hos  szú, az

asz falt alatt hú zó dó töl tôt fog lal ma -
gá ban. Ez egy két ki lo mé te res út sza -
ka szon já ró elekt ro mos busz er re a
cél ra ki fej lesz tett ak ku mu lá to ra it
fog ja új ra töl te ni. A jár mû a Tel-avi vi
Egye tem vas út ál lo más tól a Klatzkin
ut cai busz pá lya ud va rig köz le ke dik
majd.

A szük sé ges tech no ló gi át az
ElectReon el ne ve zé sû iz ra e li cég
biz to sít ja, amely ko ráb ban már
Svéd or szág ban több ki lo mé te ren he -
lye zett el elekt ro mos bu szok és te -
her gép ko csik töl té sé hez al kal maz ha -
tó esz kö zö ket. Karlsruhében pe dig
Né met or szág el sô ve ze ték nél kü li
elekt ro mos út rend sze rét va ló sít ja
meg az év vé gé re.

Amen  nyi ben a teszt ered mé nyes
lesz, több utat is el lát nak majd a fel -
szín alat ti rend szer rel, és ak kor Tel-
Aviv le het az el sô olyan te le pü lés a
vi lá gon, ahol szé les kör ben al kal -
maz zák ezt a tech no ló gi át. A vá ros -
ve ze tés a jö vô ben meg vizs gál ja
majd, hogy ki ter jes  sze-e az így tölt -
he tô jár mû vek kö rét te her-, il let ve
sze mély gép ko csik ra is.

A tech no ló gia elô nye az
ElectReon sze rint az, hogy a lég -
szen  nye zett ség csök ken té sén túl az
elekt ro mos utak nak kö szön he tô en
nem lesz szük ség annyi töl tô ál lo -
más ra. A rend szer ugyan is úgy mû -
kö dik, hogy réz te ker cse ket fek tet -
nek az asz falt alá, hogy át ad ják a
vil la mos ener gia-há ló zat ál tal ger -
jesz tett ener gi át az út nak, és kom -
mu ni kál ja nak az át ha la dó jár mû -
vek kel.

A ve vô egy sé ge ket a jár mû vek al -
já ra erô sí tik, ame lyek a fel vett
ener gi át köz vet le nül a mo tor nak és
az ak ku mu lá tor nak ad ják át. A kü -
lön bö zô egy sé gek kö zött felhôtech-
nológián ke resz tül zaj lik a kom mu -
ni ká ció.

To váb bi elôny, hogy ki sebb ak ku -
mu lá to rok ra van szük ség, ez ál tal a
rend szer le he tô vé te szi, hogy a bu -
szok ban több utas nak le gyen hely. A
töl tô ket már meg lé vô utak ba épí tik
be le, és nem kell idôt ál doz ni ar ra,
hogy a jár mû vek a töl tô ál lo más okon
vesz te gel je nek.

Ki bic

Ho gyan lett a Si ra tó fal 
a zsi dó ság leg szen tebb he lye?

Ez a meg ma radt fal állt ugyan is a
leg kö ze lebb a lé te zô leg szen tebb do -
log hoz, és cso dá val ha tá ros meg ma -
ra dá sa csak meg erô sí tet te eb ben a
mi nô sé gé ben. A Szen tély nyu ga ti fa -
la leg ké sôbb a 7. szá za dig áll ha tott,
ek kor épí tet ték fel ugyan azon a he -
lyen a muszlimok a Szik la me cse tet.

A Szen tély nyu ga ti fa lá nak pusz -
tu lá sa után ma radt te hát a Temp lom-
hegy nyu ga ti tám fa la, ami vi szont
nem az egyet len fal, amely fenn ma -
radt az óvá ros ban. A dé li és a ke le ti
tám fal ugyan is szin tén áll még He ró -
des ha tal mas épít mé nyé bôl. Csak az
észa ki fal nem ma radt meg tel jes

egé szé ben. A dé li és a ke le ti fal pe -
dig be le épült ma gá ba az óvá rost kö -
rül ve vô fal ba, az Arany ka pu pél dá -
ul, ahol majd egy szer a mes si ás be -
lép a vá ros ba, a ke le ti fal ban lett ki -
ala kít va.

Kü lön fé le ré gi szö ve gek em lí tik a
Temp lom-he gyen és kör nyé kén
imád ko zó zsi dó kat. Egy 11. szá za di
for rás pél dá ul konk ré ten a nyu ga ti
fal nál tör té nô imád ko zás ról szól, de
az ima a le írás alap ján a Si ra tó fal egy
má sik ré szén tör tén he tett, és nem
azon, ame lyet ma szent hely ként
tisz tel nek. Egy má sik, 12. szá za di
szö veg szer zô je szin tén zsi dó kat vélt
lát ni a nyu ga ti fal nál imád koz ni, de
va la mi ért azon a he lyen az Arany ka -
put is be azo no sí tot ta, ami pe dig a ke -
le ti fal ban ta lál ha tó. Ak ko ri ban rá -
adá sul alig él tek zsi dók Je ru zsá lem -
ben.

Egy 14. szá za di uta zó már ar ról
szá molt be, hogy zsi dók imád koz tak
az összes fenn ma ra dó tám fal nál, te -
hát nem csak a Si ra tó fal nál. Ezt tá -
maszt ják alá azok a kô be vé sett üze -
ne tek is, ame lyek az ös  szes tám fal -
ban meg ta lál ha tók. Ko ráb ban ugyan -
is ez volt a szo kás a szent he lyek re
za rán dok ló zsi dók kö ré ben. 

Csak a 17. szá zad tól kez de nek
egy ér tel mû be szá mo lók szü let ni ar -

ról, hogy a zsi dók a Si ra tó fal nál
imád koz nak. Elô ször csak ma gá nyos
imád ko zók ról, ké sôbb már cso por tos
imák ról is ír tak. A zsi dók kez det ben
csak rit ka al kal mak kor, leg in kább
tisa beáv ide jén lá to gat ták a Si ra tó fa -
lat, majd egy re nép sze rûbb lett ott
imád koz ni az egész zsi dó ság szá má -
ra.

De mi ért pont a nyu ga ti fal lett a
nye rô, ha a töb bi fal is áll még? Er re
a kér dés re a blog szer zô je két vá lasz -
 szal is szol gál. Az egyik ah hoz a már
fen tebb em lí tett, a midrásból szár -
ma zó idé zet hez ve zet he tô vis  sza,
amely ben a nyu ga ti fal szent sé gé rôl
ír nak a val lás tu dó sok, akik va ló szí -
nû leg még nem a nyu ga ti tám fal ról,
ha nem a Szen tély meg ma radt nyu ga -
ti fa lá ról ér te kez tek. 

A má sik pe dig egy en nél sok kal
pró za ibb ok. A 15. szá zad ban a je ru -
zsá le mi zsi dók el hagy ták a Si on-he -
gyen lé vô la kó ne gye dü ket, és új
hely re köl töz tek, ne ve ze te sen az
óvá ros dél-ke le ti csücs ké be, a mai
zsi dó ne gyed be. Eh hez pe dig a Si ra -
tó fal volt a leg kö ze leb bi meg ma radt
tám fal, ami nagy ban hoz zá já rul ha -
tott ah hoz, hogy ez le gyen a he lyi
zsi dók ked velt ima he lye. Egy 16.
szá za di föld ren gés kö vet kez té ben
pe dig újabb ré szek vál tak el ér he tô vé
a Si ra tó fal ból, így ki ala kít va a ma is
is mert hely színt. 

A Si ra tó fal nál va ló imád ko zás
szo ká sai fo lya ma to san vál toz tak. A
ma nép sze rû cetlidugdosás a kö vek
kö zé csak a 19. szá zad ban je lent
meg, és ak kor lett szé les kör ben el fo -
ga dott, ami kor a bri tek meg til tot ták,
hogy az imád ko zók ma guk ba a kö -
vek be vés se nek üze ne te ket. De az is
vál to zott pél dá ul az osz mán idô szak -
hoz ké pest, hogy az or to do xok kö ré -
ben már nem el fo ga dott, hogy nôk és
fér fi ak együtt imád koz za nak a Si ra -
tó fal nál.

Ki bic
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Shlomo Carlebach Bu da pes ten –
egy bu da pes ti iz ra e li dip lo ma tá ra
rá ál lí tott ügy nök sze mé vel (1966)

Iz ra el hat na pos há bo rú ja elôtt,
ami kor is még tel jes (bár kö zel sem
ba rá ti) dip lo má ci ai kap cso la tok áll -
tak fenn a zsi dó ál lam és a ke le ti
tömb or szá gai kö zött, a bu da pes ti iz -
ra e li kül kép vi se let is tel jes spekt ru -
má ban mû kö dött. A Gor kij-fa sor ban
mûködô, szo ros meg fi gye lés alatt ál -
ló bu da pes ti kö vet sé gen – mely nek
élén David Giladi ügyvivô állt – több
dip lo ma ta is dolgozott.[1] Ezek kö zé
tar to zott Hanan Akavia is[2], aki
Jakobovits (vagy Jakobovicz) Li pót -
ként lát ta meg a nap vi lá got Szi ge ten
(Máramarossziget) 1927-ben.[3]
Akavia Ausch witz túlélôje volt, és
Svéd or szá gon ke resz tül ér ke zett
(késôbbi fe le sé gé vel, Miriammal
együtt) az If jú sá gi Ali já val Pa lesz ti -
ná ba (Marseille-bôl) 1945 jú li u sá -
ban. A Degánia Bét kibucban vol tak,
majd töb bed ma guk kal meg ala pí tot -
ták a Náchsolim kibucot (Zichron
Jákov mel lett, a ten ger par ton), ott él -
tek 1948-tól 1952-ig.[4] Akavia
késôbb dip lo ma ta lett, a fi a tal Iz ra el
kül ügy mi nisz té ri u ma ugyan is öröm -
mel al kal maz ta azo kat (s ilye nek so -
kan vol tak), akik jól be szél ték a
célország nyel vét. Hanan Akavia
1964. jú li us 6-án kezd te meg (elsô
dip lo má ci ai) szol gá la tát Bu da pes ten
mint ke res ke del mi at ta sé, s egy ben a
kö vet ség má sod tit ká ra.

A jó mo do rú, tá jé ko zott dip lo ma ta
kitûnô kap cso la to kat épí tett ki a hit -
köz ség gel, il let ve a bu da pes ti gaz da -
sá gi és kul tu rá lis élet szá mos ki vá ló -
sá gá val. Mind amel lett töb bek kel
vol tak konf lik tu sai, így Schück Jenô
or to dox fôrabbival, az Or szá gos Or -
to dox Rabbitanács vezetôjével
(1895–1974) is, akit óvott a Kár pát -
al já ra szánt ima- és kegy tár gyak
kivitelétôl, amit Schück be avat ko -
zás ként ér té kelt, és ezért nem is vett
jó né ven. Ha son ló an eh hez, több hit -
köz sé gi vezetô – leg alább is az ál la mi
em be rek szá má ra észrevehetôen –
kri ti zál ta azt, hogy Akavia a bu da -
pes ti zsi dó mú ze u mot ma gyar ál la mi
in téz mény nek tar tot ta, és gyûj te mé -
nye szá má ra Je ru zsá le met vél te a
leg mél tóbb hely szín nek, nem a ma -
gyar fôvárost. Akavia amúgy sor ra
pró bál ko zott a két or szág kö zöt ti
gaz da sá gi kap cso la tok in ten zí veb bé
té te lé vel, de leg több pró bál ko zá sa
(így az iz ra e li ek ál tal már egy ide je
ter ve zett, a Ma lév vel létrejövô köz -
vet len Bu da pest–Tel-Avi vi lé gi já rat
ter ve) nem si ke rült. Igaz, nem raj ta
múl tak a dol gok, a köz pon ti párt ál la -
mi (sôt szov jet) ere de tû bi zal mat lan
ma gyar hoz zá ál lást csak köz ve tí tet -
ték szá má ra az ala cso nyabb be osz tá -
sú hi va tal no kok.

Akaviát – ha son ló an más iz ra e li
dip lo ma ták hoz – ügy nö kök vet ték
kö rül Bu da pes ten, pél dá ul 1966
ôszén leg alább né gyen „fog lal koz -
tak” vele[5], ezen kí vül pe dig egy
kül ke res ke del mi mi nisz té ri u mi osz-
tályvezetôi kap cso la tát – me lyet
„Lendvai” ügy nök nek, je len té sünk
for rá sá nak kö szön he tett – le is hall -
gat ták, ép pen „Lendvai” javas-
latára.[6]

A do ku men tum ar ról szá mol be,
hogy 1966. au gusz tus 2-án Akavia
Dó zsa György úti la ká sán (86/b)
ven dé gül lát ta a hí res Shlomo
Carlebach ame ri kai „éne kes rab bit”,
a zsi dó vi lág egyik nagy egyé ni sé -
gét. A kö vet sé gen elôadó Carlebach
je len lé te egy ben a Ká dár-rend szer
nyi tott sá gát is hi vat va volt je lez ni a
szû kebb kör nye zet számára.[7]
Carlebach – bár már so kan is mer ték
– nagy ze nei vi lág kar ri er je ele jén
állt, a zsi dó ha gyo mányt és a mo dern
(könnyû)zenét ve gyí te ni aka ró
elôadásmódja pe dig for ra dal mi nak
ha tott, fôleg Budapesten.[8]

A mai ol va só szá má ra „Lendvai”
ügy nök (aki Kôszeg Fe renc sze rint
ré gi er dé lyi ci o nis ta volt, azon kí vül
az 1960-as évek ben az egyik bu da -

Titkosszolgálati jelentés az éneklô rabbiról
pes ti gyár ve zér igaz ga tó ja, mind ezen
kí vül pe dig Hanan Akavia fô kap -
cso la ta és be sú gó ja) ide gen ke dé se a
„né ge rek kel” együtt éneklô
Carlebachtól fur csá nak tû nik, ám
mind ezt csak a kor íz lés is me re té ben
le het ér té kel ni (a po li ti kai kor rekt ség
„for ra dal ma” elôtti idôkben va -
gyunk). Rá adá sul egy ún. tit kos (te -
hát nem nagy kö zön ség nek szánt) ál -
lam biz ton sá gi do ku men tum ban ol -
vas ha tó az ügynöktôl ez a ki té tel,
akit egyéb ként érezhetôen meg érin -
tett az elôadó ka riz ma ti kus sze mé lyi -
sé ge, va la mint a szá má ra is jól azo -
no sít ha tó kö zös kul tu rá lis-val lá si
hát tér.

A kon cert, majd a rákövetkezô lá -
to ga tás a Scheiber Sán dor ve zet te
Rabbiszemináriumban per sze csak
egyik té má ját je len tet te az ügy nök
érdeklôdésének, aki vé gül is he lyén
ke zel te Carlebach pár na pos vi zit jét,
kul tu rá lis ese mény ként tart va szá -
mon azt. A je len tést tar tal mi lag-han -

gu la ti lag ezért nem ural ja el a ko ráb -
bi év ti zed ben még oly ma gá tól
értetôdô paranoid el len ség ke re sés:
nem tart ják az énekest ame ri kai vagy
ame ri kai/iz ra e li ügy nök nek, a ma -
gán kon cert csu pán egy át fo góbb
hely zet je len tés egyik ele mét ké pe zi.
A kon cert utá ni esz me cse ré ben részt
vevô gaz da sá gi vezetô ügy nök és a
ke res ke del mi dip lo ma ta tár sal gá sa
érin tet te a gaz da sá gi me cha niz mus
re form ját, a pi a ci vi szo nyok nak a
szo ci a lis ta gaz da ság ba történô
ellenôrzött be ve ze té sét, amelyrôl
amúgy az MSZMP Köz pon ti Bi zott -
sá ga – több éves fo lya mat ered mé -
nye ként – ép pen 1966 má ju sá ban
dön tött, 1968. ja nu ár 1-tôl kezdôdô-
en kí ván va be ve zet ni azt.[9] Az iz ra -
e li dip lo ma ták amúgy is élén ken
érdeklôdtek az ár- és bér vi szony ok,
az új mun ka tör vény köny ve
elôkészületei iránt (ezt vé gül 1967-
ben ad ták ki), a le het sé ges mun ka -
nél kü li ség és min den más olyan po -
ten ci á lis tár sa dal mi vál to zás iránt,
amely a szo ci a lis ta or szág ad di gi vi -
szo nya it né mi leg megváltoztat(hat)-
ta, és a ke res let-kí ná lat sza bá lya i nak
ha na gyon erôsen kont rol lált for má -
ban is, de utat en ge dett a gaz da sá gi
élet ben. Nyil ván ettôl is re mél ték
azt, hogy a po li ti kai kap cso la tok is
job bá vál hat nak a két or szág kö zött,
és még csak nem is sej tet ték, hogy
rö vi de sen a bu da pes ti kül kép vi se let
be zá rá sá ra kény sze rül nek.

Az aláb bi ak ban ol vas ha tó a do ku -
men tum, me lyet szö veg hû en köz -
lünk.

– BEL ÜGY MI NISZ TÉ RI UM
SZIGORUAN TIT KOS!

III/II.Csfség.4.a.Alo.
kéz zel: Dékány ets! Uta sí tás sze -

rint.
Ad ta: „Lendvai” fn.ü.
Vet te: Gyu la vá ri r.ôrgy.
Idô: 1966.aug.3.
Hely: „Vár” fn.K la kás
Tárgy: Akávia izr.diplomata
JE LEN TÉS
Bu da pest, 1966. au gusz tus 3.
F. Hó 2-án Akáviáéknál vol tunk,

mi u tán elôzô nap fel hív tak és kö zöl -
ték, hogy ke res nek ben nün ket, kér -
ték, fo gad juk el meg hí vá su kat. Meg -
le pe té sünk re ott vol tak még
Grosszék, akik el hoz ták két tá vo li

ro ko nu kat: Far kas Ju di tot, és Zsu -
zsát, akik Deb re cen ben lak nak, és
nem rég fe dez ték fel a ro kon sá got va -
la hogy uno ka test vé ri szin ten
Grosszal.[10] A kö vet ség al kal ma -
zot tai Giladi és Shaviték ki vé te lé vel
ott vol tak és ott volt az a há zas pár,
akik Shavitékat je len leg he lyet te sí -
tik, mi u tán ôk sza bad sá gon van nak.
Ilánné azon a cí men jött el, hogy a
kö vet sé get nem le het egye dül hagy ni
és ezért az uj há zas pár he lyett vál lal -
ta a szol gá la tot. Ott volt a Ger gely
há zas pár, és to váb bi há rom ma gyar
há zas pár, akikket névszerint nem
imserünk, de Akáviáéknál ta lál koz -
tunk mi kor va la mi lyen ün nep al kal -
má val szélesebbkörü meg hí vá suk
volt. (Kéz zel: ol vas ha tat lan,
ellenôrzést kér a két debrecenire…
NA)

Akávia el mond ta, hogy meg le pe -
tést tar to gat a szá munk ra, mert meg -
hív ta Shlomo Carlebach-t, akit ének-
lô, és tán co ló rab bi nak ne ve zett. El -

mond ta, hogy ma gán em ber ként van
Bu da pes ten és igen nagy si ke re van
az egész vi lá gon, ál lan dó an uta zik és
egyéb ként Ame ri ká ban él.

Shlomo Carlebach kb. 35 év kö rü -
li, jó megjelenséü, mo soly gós, na -
gyon müvelt és kul tu rált em ber be -
nyo mást kel tet te, aki ha mar kel le mes
lég kört te rem tett ma ga kö rül és sa ját
gitárkisérettel egy kis sé a né ger spi -
ri tu á lé és ré gi hé ber da lok hoz ha son -
ló szá mo kat éne kelt. Az egyes szá -
mok hoz összekötô szö ve ge ket adott,
erôsen tal mu di jellegü pél dák kal. Az
elôadás alatt feltünt, hogy Ilán
erôsen fi gyel te a ha tást és mi u tán a
leg utóbb ka pott hanglemezekbôl né -
hány dalt én is is mer tem és dudoltam
hoz zá, Ilán so kat jelentôen ka csin tott
Akáviára.

A ma gyar ven dé gek né hány ki vé -
te lé vel elôször tar tóz ko dó ak vol tak a
tet szés nyil vá ní tás sal, de késôbb ôk is
tapsoltal, sôt taps sal kí sér ték a me ló -
dia üte mét. Shlomo Carlebach saj -
nál ta, hogy el kell men nie, de kö zöl -
te, hogy a Rabbiképzôbe van még
meg hí vá sa, és az zal bucsuzott, hogy
biz tos fo gunk még ta lál koz ni, majd
min den kit meg ölelt egy ki csit az zal a
pá tos  szal, ahogy a „szent em be rek”
szok ták. Be mu ta tott né hány grama-
fon fel vé telt is. Töb bek kö zött olyat,
ahol a né ge rek kel együtt éne kel. Itt
elég ve gyes volt a si ker, bár két-
ségkivül müvészileg ezek vol tak a
leg jobb számok...”

Akávia ne gyed órá ra félrehivott és
a te ra szon be szél get tünk, mi u tán ô
je lez te, hogy be akar szá mol ni az iz -
ra e li ut já ról. El mond ta, hogy tár gyalt
az il le té ke sek kel és kér dez te meg -
kap tam e a meg hí vó le ve let, mert ha
még nem ér ke zett vol na meg, a na -
pok ban meg kell jön nie. Az is mert
le vél szö veg csak ab ban mó do sul
hogy ös  sze fo gó an az elektróiparról
be szél. Hoz zá tet te, hogy a ke res ke -
del mi ál lam tit kár hobbya az elek-
trónika és mi u tán Iz ra el ben na gyon
sok gaz da sá gi prob lé ma van, és sok
vál to zás van, kétségkivül ke re sik
azo kat az ipa ri te rü le te ket ahol na -
gyobb le het a fel fu tás. Em lí tet tem
ne ki, hogy Giladiéknál ta lál koz tunk
Rozumbaunnal, aki nek nyil ván va ló -
an Giladi em lí tést tett a ter ve zett
utunk ról, mi re Akávia köz be szólt,

hogy Giladi nem is me ri a hát te ret és
a kö rül mé nye ket, és jobb ve le
ezekrôl a dol gok ról nem be szél ni.
Meg je gyez tem nyil ván va ló an Ro-
zumbaunt ak kor Giladi in for mál ta,
mi re Akávia azt mond ta, hogy ez
nem ti tok, de a felsôbb szer vek el -
kép ze lé se nem fog min den ben tet -
sze ni az egyes vál lal ko zók nak, mi u -
tán most már csak pénzt kí ván nak
sze rez ni mi nél ke ve sebb ri zi kó val.
Meg kér dez tem mi lyen jellegüek a
vál to zá sok amikrôl be szélt. Akávia
el mond ta, hogy le kivánják tör ni az
in do ko lat la nul ma gas bé re ket és
most a szak szer ve ze tek is ezek ben a
kér dé sek ben mel lé jük áll tak.

Ami kor azt a meg jegy zést tet tem,
hogy a szak szer ve zet ál ta lá ban a
mun ká sok szem pont ja it tart ja szem
elôtt elsôsorban rög tön ri posz to zott
és meg kér dez te, hogy ak kor ná lunk,
hogy néz ki a szak szer ve ze tek ér dek -
vé del mi kép vi se le té nek a hely ze te.
Azt is tud ta, hogy a Ma gyar Szak -
szer ve ze tek po li ti kai megerôsítését
cé loz ta, hogy Gás pár elvtárs[11] ke -
rült a szak szer ve zet élé re.

Meg kér dez te, hogy ná lunk örül -
tek-e a mun ká sok ami kor az ára kat
emel ték, a mun ka bé re ket le szo rí tot -
ták és ammikor el mond tam ne ki ami
Cse pe len törtrént, ak kor a mi
vezetôink elég ha mar meg ér tet ték
mirôl van szó, bár nem csi ná lunk mi
se tit kot ab ból, hogy nem könnyü
min den kér dés ben meg ma gya ráz ni,
hogy vég ered mény ben a kö zös ség
ér de ke, ami kor egy-egy ilyen irányu
in téz ke dés re sorkerül. Akávia el -
mond ta, hogy több izben hal lot ta azt
a ki je len tést ma gya rok tól, hogy nem
is za var ja az em be re ket, ha itt-ott
lesz ki sebb mun ka nél kü li ség, – majd
hoz zá tet te, hogy ná luk Iz ra el ben az
épít ke zé sek visszahuzása mi att az
építôiparban 30-40.000 mun ka nél -
kü li van.

Akávia meg kér dez te tôlem, hogy
elv-e Ma gyar or szá gon, hogy a kül -
föl di szál lí tá sa ik hoz az illetô or szág -
ban ke res nek vál lal ko zót, mert en -
nek min den bi zon  nyal csak az le het
az okja, hogy a ma gya rok nem akar -
nak bérvonatkozásu ös  sze tû zé se ket.
Hozzáfüzte, hogy ezt az zal kap cso -
lat ban kér de zi, hogy ôk most bá nya -
fel tá rá si mun kák hoz egy kb. két mil -
lió dol lá ros ver seny pá lyá za tot hir -
det nek, me lyen a ma gya rok is
valószinü résztvesznek, an nál is in -
kább, mert tu do má sa sze rint a bá -
nya gép ipar nincs el lát va megfelelô
mun ká val. ô na gyon sze ret né, ha ezt
az üz le tet a ma gya rok kap nák, bár
meg kell mon da ni, – füzte hoz zá – a
Technoimpex elég las san mo zog és
most ami kor a „Fel tét füzetet”[12]
100 dol lá rért meg kel lett vá sá rol ni
ak kor ál lí tó lag  er re nem volt dol lár.
Meg je gyez tem, hogy ez sza már ság.
ô is an nak tart ja, de in téz ke dett, hogy
ad ják oda in gyen a ma gya rok nak.
Hoz zá tet tem, hogy ez min den bi -
zonnyal egy ki sebb vál la la ti besoz-
tottnak a bá tor ta lan sá ga. Ezt ô is an -
nak tart ja, mert a felsôbb szer vek nek
igen jó az utób bi idôben a hoz zá ál lá -
suk, ugy a Kül ke res ke del mi Mi nisz -
té ri um ban, mint a Nem ze ti Bank nál.

Né hány szót vál tot tam Ilánnal[13]
is, aki el mond ta, hogy mostmár ké -
szül nek ha za és a fe le sé gé vel majd
meg be szé lik mi kor jöj jünk ös  sze.

„Lendvai”
Ér té ke lés: „A je len tés ér té kes ada -

to kat tar tal maz. Bi zo nyít ja, hogy
Akávia mind job ban érdeklôdik gaz -
da sá gi és po li ti kai kér dé sek iránt. Ér -
de kes az a ki je len té se, amit
„Lendvai”-nak mon dott iz ra e li uta -
zá sá val kap cso lat ban, mi sze rint
Giladival errôl nem kell be szél nie,
mi vel az „nem is me ri a hát te ret és a
kö rül mé nye ket”.

Az „éneklô és tán co ló rab bi”-ról
tá jé koz tat juk a hit köz sé gi vo na lat.

Fel adat: Az ügy nök tart sa to vább -
ra is a kap cso la tot Akáviával, és Ilán
el uta zá sa elôtt még egy szer ke res sék
ôt fel.

(*Aláírás)
Gyu la vá ri Sán dor r.ôrgy.
L. Pinke(?) Gy. (?)
K: 2 pld-ban
1.sz.pld.SZD.
2.sz.pld.M.D.
G. Vné
Nytsz: 5-12/945/66.
In: ÁBTL 3.1.5. O-13610 (Akavia

Hanan)
Jegy ze tek
[1] Pl. Eytan Bentsur is (1938 –),

aki késôbb az iz ra e li kül ügy mi nisz té -
ri um igaz ga tó ja is lett.

[2] Ró la és „Lendvai” ügynökrôl
ma gya rul Kôszeg Fe renc Ko vács
And rás könyvérôl szó ló re cen zi ó já -
ban ol vas ha tunk: http://koszegfe-
renc.hu/kpzelt-valsg-fogsgban-73

[3] A do ku men tum sze rint 1925-
ben szü le tett Szi ge ten, de va ló já ban
1927-ben: http://www.wertheimer.
info/family/GRAMPS/Haapalah/ppl/
4/e/bd68b04a25b61697ee4.html), a
Szi get va ló szí nû nek tû nik, mert egyik
szerkesztôje volt egy Szi get tel kap -
cso la tos em lék könyv nek: „Ha’ir she-
balev – Szi get hayehudit” („A vá ros,
mely a szí vünk ben la ko zik – a zsi dó
Szi get), szer kesz tet te: Yitzhak Alfasi,
An na Salai, Eli Netzer, Hanan
Akavia. Szi get Organization in
Israel, 542 pages).

[4] 

Kö szö nöm Szalai An ná nak, hogy
ren del ke zé sem re bo csá tot ta ezt az
1996-ban adott élet út in ter jút. (Bu da -
pest, 2020. no vem ber 1.)

[5] Dékány Ist ván r.százados
1966. ok tó ber 20-i je len té se. Lásd:
ÁBTL 3.1.5. 0-13610 (Akavia
Hanan)

[6] Lásd: Kôszeg Fe renc már em -
lí tett írá sát.

[7] Raj Fe renc be szá mol
Carlebach lá to ga tá sá ról, de 1967-re
da tál ja azt: https://www.szombat.
org/politika/19-eve-halt-meg-shlo-
mo-carlebach-a-hippirabbi

Vá ri György nek adott in ter jú já ban
is be szél errôl: http://nol.hu/kul-
tura/a-rabbi-nem-predikal-a-rabbi-
tanit-1559853

Va ló szí nû, hogy ugyan ar ról a lá to -
ga tás ról van szó.

[8] Egy má sik je len tés is be szá mol
errôl. „Ha ran go zó Ist ván” ügy nök
je len té se, me lyet Srankó And rás
ôrnagy (III/II. 4.a.) vett fel 1966. au -
gusz tus 19-én: „Egy hétfô es té re volt
meg be szél ve az ös  sze jö ve tel ná lunk,
azon ban A.felhívott te le fo non, hogy
in kább mi men jünk hoz zá juk ked den,
mert nagyszerü él mény ben lesz ré -
szünk, az tán ôk jön nek leg kö ze lebb.

Más nap es te el men tünk. Ki de rült,
hogy az Ame ri ká ban élô hí res
ismerôsük /Slomo Carlebach/ ad
kon cer tet, va gyis gi tá ro zik és éne kel
a ven dé gek nek.” In: ÁBTL 3.1.5. O-
13610 (Akavia Hanan)

[9] 1966. má jus 25–27. kö zött zaj -
lott az ér te kez let, Nyers Rezsô nagy
ex po zé ját pe dig a má jus 29-i Nép -
sza bad ság le kö zöl te.

[10] M. Gross ame ri kai dip lo ma ta
volt, ma gyar zsi dó szár ma zá sú.
Hanan Akavia jó kap cso la tot ápolt
ve le.

[11] Gás pár Sán dor (1917–2002),
aki 1965 jú ni u sá tól a Szak szer ve ze -
tek Or szá gos Ta ná csá nak fôtitkára,
amúgy az MSZMP PB tag ja.

[12] A Pallas Le xi ko na sze rint a
vas úti épít ke zé sek vég re haj tá sa kor
hasz ná lan dó anya gok át vé te lé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat, a meg tar -
tan dó pró bák mó do za ta it, a jót ál lá -
si kö te le zett sé ge ket, a vég zett mun -
kák le szá mo lá sát, szó val az ál ta lá -
ban ér vé nyes és min dig azo nos el -
já rá so kat tar tal ma zó fü ze te ket ne -
ve zik en nek.

[13] Iz ra e li dip lo ma ta volt, a tel jes
ne vét nem tud juk.

Novák Attila/Szombat
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Ipa ri ólom szen  nye zés ne he zí tet te 
a vas ko ri Iz ra el la kó i nak éle tét

Ipa ri ere de tû ólomszennyezôdést ta lál tak a vas kor ban Iz ra el föld jén élt
em be rek ma rad vá nya i ban – je len tet te a Háárec cí mû új ság hon lap ja alap -
ján az MTI.

A bib li ai ko ri, 3000 év vel ezelôtti vá ro si as te le pü lé sek temetôiben el han tolt
csont vá zak fo ga i nak vizs gá la tá ból ki de rült, hogy már ab ban az idôben is kör nye -
zet szen  nye zés súj tot ta az em be re ket, elsôsorban ólom ke rült a szer ve ze tük be.

A fog min ták vizs gá la ta alap ján az el te me tett em be rek har ma da gyer mek ko rá -
ban, eset leg már az anya méh ben ki volt té ve a mérgezô ne héz fé mek kel va ló ta -
lál ko zás nak, ál la pí tot ták meg iz ra e li geo ló gu sok és ré gé szek a Jo ur nal of
Archaeological Science cí mû ré gé sze ti fo lyó irat ban köz zé tett ta nul má nyuk ban.

A je len ség va ló szí nû leg ös  sze függ a vas kor vi rág zó fém ke res ke del mé vel a
Föld kö zi-ten ger tér sé gé ben, va la mint a vá ro sok ban egy re na gyobb szám ban
megjelenô vas ol vasz tó mû he lyek kel.

A ku ta tó cso por tot vezetô Jigal Erel pro fes  szor, a je ru zsá le mi Hé ber Egye tem
geo ké mi ku sa sze rint a fo gak ban ész lelt ólom szin tek nem vol tak elég ma ga sak
ah hoz, hogy ki vált sák az ólom mér ge zés ha tá sa it. A Ró mai Bi ro da lom ipa ri köz -
pont ja i ban en nek négy sze re sét, a mo dern ko ri vá ros köz pont ok ban az ólom men -
tes üzem anyag ok elôtt a több szö rö sét mér ték ezek nek a szin tek nek.

31 egy ko ri em ber 41 fo gát ele mez ték, akik i. e. 1200 és i. e. 332 kö zött külön-
bözô te le pü lé se ken él tek a mai Iz ra el észa ki és középsô ré sze in. A csont vá zak et -
ni kai meg ha tá ro zá sa gyak ran bo nyo lult kér dés, feltételezhetôen vol tak köz tük a
vas kor he lyi la kos sá gi cso port ja i ból filiszteusok, kánaániták, iz ra e li ták, ara me u -
sok, fö ní ci a i ak és má sok is.

A fog zo mánc az em be ri test egyik leg tar tó sabb anya ga, az em ber élet elsô két
év ti zed ében ala kul ki, és tar tal maz za a táp lá lék ban, víz ben és levegôben lévô
anya go kat. Ezért in for má ci ó kat nyújt hat a tu dó sok nak a haj da ni kör nye ze ti ha -
tá sok ról.

A 31 sze mély kö zül ki lenc nél át la go san hu szon öt ször ma ga sabb volt az ólom -
szint, mint amit a ko há szat fel ta lá lá sa elôtti, újkôkori csont vá zak fo ga i ban mér -
tek.

Kér dé ses, hogy men  nyi re tekinthetô rep re zen ta tív nak a mind ös  sze 31 em ber
fo ga it tar tal ma zó min ta, de min den képp meg ha tá ro zó, hogy a ko ráb bi ko rok ban
nem ta lál tak ólomszennyezôdést fog zo mánc ban, no ha a vas kort megelôzô réz-
és bronz kor ban is hasz nál tak már fé me ket.

A vas ko ri em be rek egy ré szé nél megjelenô ól mot a ku ta tók az ol vasz tó mû he -
lyek el he lyez ke dé sé vel ma gya ráz zák, ugyan is az ása tá sok alap ján a te le pü lé se -
ken nem kü lö nült el ez az ipa ri te vé keny ség, a mû he lyek gyak ran a vá ro sok kö -
ze pén vol tak.

Az ezüst ke res ke de lem nö ve ke dé se is emel het te az ólom sze re pét, mert az
ezüst bá nyá szat nak több nyi re az ólom a mel lék ter mé ke, te hát az ezüst ki ter me lé -
se ál ta lá ban ólom ára dat tal járt a pi a con. A ku ta tók meg vizs gál ták a fo gak ban
szin tén le ra kó dó stron ci u mot is, mert különbözô izo tóp ja i nak ará nya min den he -
lyen más, és ez ál tal a stron ci um vizs gá la ta el árul hat ja, hogy az em be rek ugyan -
azon a te rü le ten nôttek-e fel, vagy eset leg ván do rol tak.

A stron ci um elemzésébôl ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy az ólom mal
nem szen  nye zett em be rek egy hely ben él tek, akár szá raz föld ön, akár a ten ger -
par ton. Ez zel szem ben akik nek ma gas volt az ólom szint je, azok mind a part
men ti vi dé kek re jellemzô stronciumjegyeket mu tat tak, bár hol is lak tak, te hát he -
lyet vál toz tat tak, eset leg ke res ke de lem mel, ólom tár gyak szál lí tá sá val is fog lal -
koz hat tak.

13 éve sen, tu ris ta ként ju tot tam el
Bu da pest re. Na gyon kü lön le ges nek és
szép nek ta lál tam a ma gyar nyel vet. Ta -
nul tam is egy ki csit ma gya rul: örü lök,
hogy meg is mer tem; kö szö nöm; csü tör -
tök, csü tör tö kön; mezôgazdaság stb.

Önök el tud ják hin ni, hogy ez a hi -
bát lan kí na it beszélô fér fi, aki ma gya -
rul is tud egy ki csit, va ló já ban egy iz -
ra e li tu dós?

Amit Elazar 2009-ben jött elôször
Kí ná ba, ahol meg ta nult kí na i ul. Tol -
mács ként és mé dia szak em ber ként
dol go zott, köz ben pe dig idônként
elôadásokat tar tott a zsi dó és az iz ra e -
li kul tú rá ról.

Bi zo nyos ér te lem ben úgy ér zem,
egy olyan híd sze re pét ját szom, amely
ös  sze kö ti a kí nai és a zsi dó kul tú rát.
Késôbb ar ra gon dol tam, hogy ta lán
még job ban el játsz hat nám ezt a sze re -
pet, ha len ne egy plat for munk, ahol az
ös  szes in for má ci ót ös  sze gyûjt jük –
ma gya ráz za Amit. Így hoz ta lét re kí -
nai part ne ré vel kö zö sen az OLAM
zsi dó kul tú ra meg osz tó plat for mot.

Az olam hé be rül vi lá got, vi lág egye -
te met, örök ké va ló sá got je lent. A zsi dó
kul tú ra sze rint min den egyén egy mik -
ro vi lág, egy mikroolam, míg a nagy vi -
lág sok ilyen mik ro vi lág ból áll – ma -
gya ráz za Amit.

A kí na i ak szá má ra ál ta lá ban két
szem pont ból ér de kes a zsi dó kul tú ra.
Az egyik az, hogy a zsi dók na gyon jól
tud nak üz le tel ni és pénzt ke res ni – leg -
alább is a szte re o tí pi ák sze rint. A má -
sik az, hogy a vi lá gon ná luk van a leg -
jobb ok ta tás, sok No bel-dí jas szár ma -
zik zsi dó csa lád ból. Emel lett van nak
olya nok is, akik egy sze rû en csak ar ra
kí ván csi ak, va jon mi tet te a zsi dó kat
Is ten vá lasz tott né pé vé.

Zou Yunpeng, az OLAM kí nai
társ ala pí tó ja éve kig szakértôként dol -
go zott Kí na egyik leg na gyobb ki adói
cso port já nál. El mond ja, hogy ere de ti -
leg mi ért hoz ták lét re az OLAM plat -
for mot:

Az volt a mun kám, hogy ide gen kul -
tú rá kat mu tas sak be az ol va só ink nak.
Azt hi szem, hogy az is ko la pad ból ki -
ke rül ve az em be rek nek to váb bi
lehetôségekre van szük sé gük, hogy
meg is mer jék a vi lág kul tú rá it. Hi szen
mi nél job ban meg ér tik a kül vi lá got,
an nál job ban meg ért he tik a sa ját éle -
tü ket is. Az ol va só ink kal foly ta tott be -
szél ge té sek ré vén rá jöt tem, hogy a
különbözô kul tú rák irán ti kí ván csi ság
még mes  sze nincs ki elé gít ve. A köny -
ve in ken kí vül más for rá sok ból is igye -
kez nek is me re te ket sze rez ni, pél dá ul
fil me ken, ze né ken és uta zá so kon ke -
resz tül. Va gyis meg ér tet tem, hogy az
em be rek leg in kább há rom di men zi ós
csa tor ná kon sze ret nék tá jé ko zód ni a
vi lág kul tú rá i ról.

Az OLAM plat form, ahol a kí na i ak
meg is me rik a zsi dó kul tú rát

Ki adói múlt ja ré vén Yunpeng szá -
mos olyan ku ta tó val és tu dós sal áll
kap cso lat ban, akik szerzôként a zsi dó
kul tú rá val fog lal ko zó köny ve ket je -
gyez nek. Eze ket a kap cso la ta it hoz ta
ma gá val Amittel kö zös pro jekt jük be
is, ahol azon ban a tu dó sok már nem
mint szerzôk, ha nem mint az OLAM
plat form szakértôi je len nek meg, akik
elôadásokat tar ta nak az iz ra e li
népzenérôl, a hé ber nyelvrôl, zsi dó
nép szo kás ok ról, történelemrôl és le -
gen dák ról. Az OLAM tar tal ma it
különbözô fe lü le te ken le het kö vet ni: a
hon lap ju kon kí vül két WeChat-
oldaluk, va la mint né hány cso port juk

mert olyan szép do log el gon dol ni, ahogy chagall sze rel me se i ként szét -
tárt ka rok kal re pü lünk egy más mel lett a vá ros fö lött, de hát hi á ba, ilyen -
kor mindkettônkben meg szó lal a vészcsengô (a ti é det én egy ki csit han -
go sabb nak hal lom), hogy „hé, elv tár sak, még nem járt le a munkaidô,
ma guk meg csak ott röp köd nek?!”. és tény leg, a munkaidô még nem járt
le, mert az fo lya ma tos, mi meg idônként ki sza la dunk („fônök úr sza bad
lesz, ki men nék egy ki csit...”, „na jó, de az tán!”), meg lop va a mú ló idôt,
a fon tos dol go kat, kö te le zett sé ge ket, s szip pan tunk a friss levegôbôl, egy -
más leheletébôl, il la tá ból, az tán vis  sza, mert vár a mun ka, ami el nem
fogy so ha, hisz mi ma gunk ter mel jük azt is, a fônökeink is mi ma gunk
va gyunk, de még is né ha szük sé günk van ar ra, hogy érez zük, még megy
a re pü lés, mert az is kell a na pi ro bot hoz, az em lék, amint szál lunk, alat -
tunk a há zak ké mé nyei, a gye re kek a ját szó té ren (akik még lát nak min -
ket), és ki a bál ják is, „nézd anyu, ott fönn az égen, az a né ni meg a bá csi,
de szé pen re pül nek!”, mi azon ban csak elôre né zünk (meg egy más ra, le -
fe lé so se, mert ak kor bíz kön  nyen le het, hogy le pot  tyan nánk!), ügyel ve,
hogy a mu ta tó uj ja ink vé gig ös  sze ér je nek, és hagy juk, hogy a fel tá madt
szellô szét bor zol ja jól fé sült ha jun kat, idônként ta lán egy ki csit kön  nye -
zünk is (nyil ván a ré gi bér há zak ud va ra i ról fel szál ló káposztafôzelék sza -
ga csíp né sze mün ket...), vé gül pe dig szé pen le szál lunk (min dig talp ra!),
és megy mind egyi künk a ma ga dol gá ra, ahogy ko moly em be rek hez il lik. 

azért jó volt, ugye?

Mojzes Ivrat ro va ta
Cha gall

van, il let ve egy app li ká ci ó juk, ame -
lyen online lec ké ket tesz nek
elérhetôvé. Így az érdeklôdôk szá má -
ra sok kal kön  nyeb ben be fo gad ha tó vá,
ér de ke seb bé te szik az Izraelrôl szó ló
in for má ci ó kat.

Sok kí na it le nyû göz Iz ra el, ame lyet
egy ki fe je zet ten kre a tív nem zet nek tar -
ta nak. Sze ret nék meg ér te ni, ho gyan
le het egy ilyen ala csony né pes sé gû,
kis mé re tû or szág en  nyi re kre a tív és in -
no va tív, ho gyan in dul hat ná luk ilyen
sok startup. Az OLAM plat for mon ke -
resz tül meg ért he tik a zsi dó tár sa da lom
sok szí nû sé gét, ami ins pi rá ci ót nyújt -
hat szá muk ra is – ma gya ráz za Amit.

A jár vány elôtt az OLAM szin te ha -
von ta szer ve zett különbözô kul tu rá lis
ese mé nye ket Pe king ben és más vá ro -
sok ban. A kul tú rá val fog lal ko zó sza -
lo nok ban nem csak elôadásokat tar tot -
tak, fil me ket ve tí tet tek, de ren dez tek
könyv klu bot és ha son ló kat is. Ezen kí -
vül né hány ta nul mány utat is szer vez -
tek Iz ra el be. Azt, ame lyik az ok ta tás -
ra fó ku szált, pe kin gi és sang ha ji is ko -
lák igaz ga tó i nak szán ták – ezt még
idén kel lett vol na meg va ló sí ta ni. En -
nek ke re té ben Kí na leg na gyobb vá ro -
sa i ból uta zott vol na el né hány is ko la -
igaz ga tó Iz ra el be, ta pasz ta lat cse rét
foly tat ni ot ta ni kol lé gá ik kal az in no -
va tív is ko lai rendszerrôl, meg be szé lé -
se ket tar ta ni más is ko la igaz ga tók kal
és ok ta tá si szak em be rek kel. A má sik
pro jekt ke re té ben kí nai gye rek mû vé -
sze ti cso por to kat vin né nek Iz ra el be,
hogy elôadásokat tart sa nak, így se gít -
ve a kí nai–iz ra e li kul tu rá lis cse re kap -
cso la to kat – amit jelentôsen tá mo gat -
nak az iz ra e li ön kor mány zat ok is.

Eze ket a ter ve ket azon ban egyelôre
fel kel lett füg gesz te ni a jár vány ki tö -
ré se mi att, de vár ha tó an jövôre foly -
tat ják ôket. Mi vel az offline kul tu rá lis
élet nagy ré sze szü ne tel, to váb bá a
kor lá to zá sok kö vet kez té ben ne héz -
kes sé vál tak a nem zet kö zi uta zá sok,
az em be rek kény te le nek las sí ta ni az
élet mód ju kon, a tem pó ju kon, és ide -
jük nagy ré szét ott hon töl te ni. Eb ben a
hely zet ben gon dol ko dott el Yunpeng
és Amit azon, ho gyan lát hat nák el az
érdeklôdôket jó minôségû kul tu rá lis
tar ta lom mal, és egyéb ként is ho gyan
ôrizhetnék meg a kap cso la tot a kül vi -
lág gal?

Fel ke res tek sok szakértôt és tu dóst
– olya no kat, akik évek óta ku tat ják Iz -
ra el tör té nel mét, nyel vét, tár sa dal mát
és mû vé sze tét – azért, hogy hétfôtôl
pén te kig min den es te ugyan ab ban az
idôpontban hang üze ne tek for má já ban
os  szák meg meg lá tá sa i kat a WeChat
cso por tok ban. A meg osz tá so kat pe dig
ál ta lá ban va lós ide jû vi ta is kö ve ti. A
kö zön ség fôleg olya nok ból áll, akik
va la ha el ju tot tak már Iz ra el be, ér dek li

ôket a hé ber nyelv vagy a nem zet kö zi
tör té ne lem. Ér de kes mó don szom ba -
ton nem osz ta nak meg sem mit, va ló -
szí nû leg a zsi dó sábbáti nyu ga lom nak
megfelelôen – igaz, a cso port fôleg kí -
na i ak ból áll.

A [sze mé lyes mé dia mû köd te té sé -
nek] leg na gyobb ki hí vá sa az, ho gyan
le het fo lya ma to san fel kel te ni az ol va -
sók fi gyel mét, hi szen na gyon he ves
ver seny van a különbözô fe lü le tek kö -
zött, mind egyik ka te gó ri á ban óri á si
szá mú pro fil ké szít tar tal mat, ame lyek
kö zül na gyon ne héz vá lasz ta ni. Ilyen
kö rül mé nyek kö zött rend kí vül ne héz fo -
lya ma to san fenn tar ta ni a követôk fi -

gyel mét. A kap cso lat tar tás ezen új
mód já nak az az egyik nagy elônye,
hogy nagy mér ték ben csök ken tet te a
kö zön ség el éré sé nek költ sé ge it. Hi szen
elég csu pán az, ha az érdeklôdôknek
van mo bil te le fon juk, és azon ke resz tül
is meg tud ják hall gat ni a vi lág má sik
fe lén élô szakértôk gon do la ta it és meg -
lá tá sa it, ami ko ráb ban el kép zel he tet -
len volt – ma gya ráz za Zou Yunpeng.

A Covid-járvány ha tá sá ra úgy tû -
nik, hogy las sul nak a globalizációs
fo lya ma tok, és mi vel az em be rek
jelentôsen más ként te kin te nek külön-
bözô kér dé sek re, egy olyan új vi lág
elôtt ál lunk, ahol egy re na gyobb sza -
ka dék tá tong a nem ze tek kö zött.

Egy kí nai szó lás sze rint a né pek kö -
zöt ti ba rát ság a kul csa az ál la mok kö -
zöt ti szi lárd kap cso la tok ki épí té sé nek.
Sze rin tem min den el ide ge ne dés a
meg ér tés hi á nyá nak kö vet kez mé nye,
ezért a kul tu rá lis cse re kap cso la tok kal
fog lal ko zó szer ve ze tek nek ha té ko -
nyabb csa tor ná kat kell lét re hoz ni uk,
hogy kö ze lebb hoz zák az em be re ket.
És ho gyan hoz hat juk kö ze lebb az em -
be rek szí vét és el mé jét? Ez pró bá ra
te szi eze ket a plat for mo kat – mond ta
Yunpeng.

2021-ben, ha a vi lág fel épül het a
jár vány ból, az OLAM plat form to -
vább ra is tel je sí ti kul tu rá lis cse re kül -
de té sét. Yunpeng és Amit a jövô évi
ki lá tá suk ról be szél:

Yunpeng: A nyel vi kép zé si prog -
ram nak köszönhetôen már több mint
száz kí nai érdeklôdô ké pes egy sze rû
pár be szé det foly tat ni és kom mu ni kál -
ni hé be rül, ami fan tasz ti kus ha la dás.
Vá ra ko zás sal te kin tünk a foly ta tás elé.

Amit: Az iz ra e li ta nul mány uta kon
és online elôadásokon kí vül re mél jük,
hogy más or szá gok kul tú rá i ra vo nat -
ko zó tar tal mat is biz to sít ha tunk, így
az em be rek különbözô ci vi li zá ci ók kal
és gon dol ko dás mód ok kal is mer ked -
het nek meg, ami ins pi rál hat ja ôket és
gaz da gít hat ja az éle tü ket.

Az OLAM-hoz ha son ló ci vil kul tú -
ra meg osz tó plat for mok nak köszön-
hetôen okunk van azt hin ni, hogy a
nem ze tek kö zöt ti sza ka dék ta lán még -
is egy re ki seb bé vál hat.

CRI online
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Zimme-Zoom
Sólem Áléchem cso dá la tos Tó bi ás, a te jes em ber c. no vel lá já nak ele -

jén (ebbôl ké szült a He ge dûs a háztetôn vi lág hí rû mu si cal) a fôhôs, Reb
Tevje az ég fe lé for dul, és így szól: Édes Is te nem! Tu dom, hogy mi, zsi -
dók va gyunk a Te ki vá lasz tott né ped, de egy szer az élet ben már nem
vá lasz ta nál má si kat?! Itt jegy zem meg, hogy az 1800-as évek ben ját szó -
dó ke se ré des tör té net Anatevkájában a Covid szót még ki mon da ni sem
tud ták.

Mi ma még azt sem mond hat juk el, hogy ez a ször nyû ség csak ben -
nün ket, zsi dó kat sújt. Mert úgy lát szik, a Teremtô most úgy dön tött,
hogy fé lig tel je sí ti Tevje imá ját, és ki vá lasz tot ta szin te az egész vi lá got
bün te té se szín te ré ül.

A val lá sos zsi dók tud ják, hogy halachikus elôírásainknak a
születéstôl a ha lá lig szin te min den re van bróchéja, ál dó imá ja. Ez több
év ez re de így van, hi szen a már em lí tett te jes em ber tör té ne té ben még a
sze gény sza bó Motl hasz nál tan vett Singer var ró gé pé re is brochét mon -
da nak. Még a di asz pó rá ban élô neo lóg zsi dók is – már a val lá so sabb ja
– ál dást mon da nak étel re, ital ra, la kás ra, uta zás ra, és fôleg sze ret te ik -
re. Nagy szü le ink még pén tek es tén ként a zsi na gó gá ból jö vet ott hon ál -
dást mond tak gyer me ke ik re a fe jük re tett kéz zel, és ez olyan ter mé sze -
tes volt, mint az elôírásszerû sábeszköszöntô va cso ra. 

Most ugye bár itt van ne künk ez a ka ran tén. Ab ba jócs kán be le fér ol -
va sás, té vé zés, home office, gye rek ne ve lés, de még az ima is. Itt kell el -
mon da nom, hogy azt a ke gyel mi ál la po tot, ami kor a „ré gi szép idôk-
ben” pén tek es te el men tünk zsi na gó gánk ba, ahol idônként imád koz -
tunk, de jó részt smúzoltunk, ami né ha foly ta tó dott ima után az ut cán
is, el kell fe lej te ni. Meg vál to zott a vi lág, de az imá ink azo no sak ma rad -
tak. Ná lunk ha én ép pen a szo bám ban ol va sok, és a má sik szo bá ban fe -
le sé gem té vé zés köz ben kettônél töb bet tüs  szent, már ro ha nok oda a
hômérôvel, és fel te szem ne ki a tel jes kér dés sort, amit kór ház tól az il -
lem he lyig min de nütt a ke zünk be nyom nak. Nem mond juk ki, de az
egy má sért va ló ag gó dás ban azon nal ben ne van, hogy jaj Is te nem, ha
va la mi ba ja van sze ret te ink nek, le gyen bár mi, csak AZ ne!

Tu dom, hogy min den ha son lat sán tít, de ami kor ki tört a jár vány ún.
elsô hul lá ma, na meg az or szá gos pá nik, ne kem a holokauszt ju tott
eszem be. Még pe dig azért, mert ez leg alább ak ko ra csa pás, két kü lönb -
ség gel: az egyik az, hogy míg a holokauszt leg in kább a zsi dó kat súj tot -
ta, ez a nyo mo rult Ví rus Ilus de mok ra ta, és fe le ke zet re va ló te kin tet
nél kül min den ki be be köl töz het. A má sik, hogy míg a holokauszt alatt
leg alább ar ca volt az el len ség nek, s tud tuk, kik elôl kell buj kál ni (csak
épp azt nem, hogy ho vá), ad dig ez a Covid egy arc ta lan fan tom szörny,
hisz már az ut cán sé tál va sem tud hat juk, hogy elôttünk ki le hel te ki az
ut cánk ban. 

Év szá zad okon át az volt a di vat, hogy a betörôk vi sel tek ál ar cot, ma
vi szont a la kás tu laj do no sok. A kesz tyû va la mi kor úri höl gyek és spor -
to ló fér fi ak ki vált sá ga volt, ma nem ár ta na, ha hor da nánk.

Most ép pen csa lád tag ja i mon kí vül leg ked ve sebb kár tya part ne re -
mért is imád ko zom, mert tel je sen ár tat la nul és vé let le nül be kap ta a ví -
rust, és je len leg élet-ha lál kö zött le beg. Több ször le ír tam már, hogy egy
zu ha nó repülôn so sin cse nek ate is ták, de pél dá ul eb ben az eset ben em -
lí tett ba rá tom lá nyá nak hi á ba ta ná cso lom, mi kor ar ról pa nasz ko dik,
hogy leg na gyobb ba ja a te he tet len ség, hogy imád koz zon édes ap já ért,
nem olyan ne ve lést ka pott. 

Mi kor e so ro kat írom, már kö ze le dik a pén tek es te, és azon tö röm ka -
ran tén ba zárt fe je met, hogy va jon mi fé le brochét kell mon da nom a kö -
zös imát biz to sí tó, ezer szer ál dott Zimme-Zoomra.

– Ka to na! Fel tud na vál ta ni egy ez rest?
– Per sze, ha ver.
– Ka to na, így nem be szé lünk egy tiszt tel! Szó val fel tud ja vál ta ni?
– Nem, uram!

***
Szergej és Szerjózsa járôrözik a 20 órá tól élet be lépô ki já rá si ti la lom ide -

jén. Szergej meg lát egy sö tét ala kot, elôkapja a fegy ve rét és le lö vi.
– Te mar ha! – mond ja Szerjózsa –, még csak 10 perc múl va lesz 20 óra, mi -

ért lôtted le?
– Is me rem, mes  sze la kik, úgy sem ért vol na ha za...

Egy név, egy em ber, ta lán már
azt is le het mon da ni, egy in téz -
mény. Fur csa, ami kor va la kit már
éle té ben le het akár in téz mény nek
is gon dol ni, de most tény leg ez tör -
té nik. Breuer Pé ter a He ti Tv tu laj -
do no sa és fôszerkesztôje, mel let te
a Hall jad, Iz ra el! rá dió mû sor
szerkesztôje. Volt már min den,
csak akasz tott em ber nem, ahogy a
pes ti zsar gon tart ja. Há rom év ti ze -
des is me ret sé günk okán ter mé sze -
tes a tegezôdés.

...és ide je van a ne ve tés nek

A Breuer

– Kol lé ga úr, kezd jük egy olyan
kér dés sel, ami va ló ban so ka kat
fog lal koz tat. Me lyek vol tak a pá -
lya fu tá sod legszerethetôbb ré szei?

– Elôször is jó zsi dó em ber mód já -
ra a kér dés re kér dés sel fe le lek. Ilyen
ros  szul néz nék ki, hogy a rég múlt ról
be szél jek? En  nyi re azért nem va -
gyok öreg. De a tré fát fél re té ve, nem
tu dom, hogy me lyik ré szét emel jem
ki a pá lya fu tá som nak, az iz ra e lit
vagy a ma gyar or szá git.

– Kezd jük ak kor Iz ra el lel, bár
úgy is csap kodsz majd ide-oda.

– Le gyen, bár ezt sem úgy fo gom
meg vá la szol ni, hogy rög tön az ele -
jén fel so ro lást tar tok. Tény, hogy Iz -
ra el ben is újságíróskodtam, de a kez -
det ho va más ho va kötôdne, mint Bu -
da pest hez? Sze gény anyám min dig
csú nyá kat mond, ha azt hall ja tôlem,
tré fá san per sze, hogy a ne ve Ratkó
An na, de nem te he tek ró la, én egy
iga zi Ratkó-gyerek va gyok. Rá adá -
sul a szü le té sem után nyolc hó nap pal
de rült ki, hogy heine–medines is let -
tem, így pél dá ul egye bek mel lett a
vá lo ga tott fo cis ta és a par kett-tán cos
kar ri ert buk tam.

A szo ká sos ál la mi is ko lák után az
ál dott em lé kû Scheiber pro fes  szor
„el kö vet te azt a hi bát” – az Örök ké -
va ló biz tos kü lön meg di csér te 
ezért –, hogy fel vett a rabbiképzôbe.
Elôtte vol tam köny ves bol ti, könyv -
ki adói dol go zó, sok min dent csi nál -
tam, csak asz tal mö gé nem akar tam
be ül ni. Szép volt, jó volt a rab-
biszeminárium, még is le lép tem,
hogy Iz ra el be utaz zak.

Fél úton, ami kor Ró má ba ér tem,
szak em be rek kér dez tek, mert nem
ér tet ték, hogy mi ért akar 1973-ban
egy fi a tal fér fi Iz ra el be men ni, s nem
Ame ri ká ba. Meg jegy zem, ek kor
még csak két nyel ven nem be szél -
tem, an go lul és hé be rül. 

Meg ér kez tem, az iz ra e li ek va la mi -
ért fel ka rol tak, mert ak kor ez még
így ment, Az Új Ke let hez ke rül tem,
Be ne dek Pál fôszerkesztésével lett
belôlem új ság író. Az igaz, hogy leg -
na gyobb saj ná la tom ra nem rög tön a
ve zér cikk írá sá val kezd het tem, de
elég ha mar meg kap tam az utol só ol -
dal szer kesz té sét, meg írá sát. Kóved
is volt, de ab ból ne héz hó vé gé ig ki -
jön ni, én pe dig bi zony él ni, ta nul ni
akar tam. Mi hez ér tet tem a leg ele jén?
Pél dá ul em be rek kel kom mu ni kál ni.
Szál lo dás let tem, egye tem re irat koz -
tam be, és per sze köz ben ma rad tam
új ság író is.

Fur csa mó don ek kor nem csak Iz ra -
el ben, de má sutt is nagy szó volt, ha
va la ki a saj tó nál dol go zik, plá ne egy
na pi lap nál, ezért so kan és öröm mel
áll tak kö tél nek, ami kor in ter jút kér -
tem tôlük, nem be szél ve ar ról, hogy

az ame ri kai és iz ra e li po li ti ku so kat
haj tot ták, én egy kis idôre el men tem,
hir te len szem be jött ve lem két ri port -
alany, az egyi kük ép pen az iz ra e li
mi nisz ter el nök. Tán ke ve sen mond -
hat ják el ma guk ról, hogy egé szen kü -
lön le ges hely szí nen ké szít het nek in -
ter jút. Ne kem si ke rült.

– Tu do má som sze rint a Sza bad
Eu ró pa Rá dió is egy ál lo más volt.
Mi ért is?

– Mert nem tud tam nyug ton ma -
rad ni. No meg azért is, mert azt
mond ták, arány lag jó a mik ro fon -
han gom, per sze nem an  nyi ra, mint
Moshe Sterné. Sok jelentkezô kö zül
vá lasz tot tak ki s le het tem be fu tó. 

Mi u tán nem vesz tet tem el ma gyar -
or szá gi kötôdésemet, és az iz ra e li rá -
dió nem is tud ni mi ért, de még nem
tu dó sí tott Ma gyar or szág ra és Ma -
gyar or szág ról, lett en nek lét jo go sult -
sá ga. Na gyon él vez tem, egy ide ig én
vol tam „Pes ti Pé ter”, aki a rá di ót tu -
dó sí tot ta Jeruzsálembôl.

El ju tot tam Moszk vá ba is, az olim -
pi á ról köz ve tí tet tem a lát ni va ló kat.
Be ke rül tem az iz ra e li mi nisz ter el nö -
kö ket kísérô új ság író csa pat ba. Így
el ju tot tam a vi lág több pont já ra, volt
sze ren csém Jor dá ni á ba is utaz ni, ide
to vább tar tott a repülôút, mint ha au -
tó val men tünk vol na. Pet rá ban az
egyik te le ví zió ka me rá ja „le fe jelt”,
így már a jordán ki rály is tud ta, van,
le het egy fon tos em ber a csa pat ban –
ezt követôen a lá to ga tást az ô Land
Ro ver jén tet tem meg. Es te az ural ko -
dó arab tu dá sát „tesz tel tem”, ter mé -
sze te sen volt tol má csom is, Jichák
Rabin, aki a ma gyar ak cen tu som mi -
att se gí tett ki.

– A Pes ti Péterrôl a hall ga tók
biz to san tud ták, hogy ál név.

– Sze rin tem is, ta lán ez ve ze tett
oda töb bek kö zött, hogy az egyik be -
je lent ke zé sem ele jén még Pes ti Pé -
ter ként mu tat koz tam be, a vé gén pe -
dig úgy kö szön tem el: Breuer Pé ter
tu dó sí tot ta a Sza bad Eu ró pa Rá di ót
Izraelbôl. És mielôtt kér dez néd, nem
ér te ezért sem mi fé le hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés a csa lá dom itt hon ma -
radt tag ja it. Bár mint a rend szer vál -

igye kez tem a ma gyar mel lett hé be rül
is meg je len ni cik ke im mel. Mi u tán
egy idô után már elég jól meg ta nul -
tam a nyel vet, egy más után jöt tek po -
li ti ku sok, mû vé szek, akár volt ma -
gyar kötôdésük, akár nem. Ró nai
And rás tól kezd ve Teddi Kolleken,
Zeéven, Kis ho non át Jichák Samirig
– és még so rol hat nám a töb bi sze-
replôt, akik késôbb nem csak új ság -
író ként, ha nem tol má csuk ként is
meg is mer tek. Egy szer egy egyip to mi
bé ke tár gya lá son vol tunk, a kol lé gá im

to zás után meg tud tam, en gem a de -
rék Nép köz tár sa ság titkosrendôrsége
mint ve szé lyes ci o nis ta em bert tar -
tott nyil ván. Rö hög nöm kell: ami kor
ki men tem 1973-ban, még azt sem
tud tam, hogy a ci o niz must eszik-e
vagy is  szák. De azért itt is jó volt, itt
is si ke rült min den fé le em be rek kel
be szél get ni, pél dá nak oká ért a ti tok -
ban Iz ra el be lá to ga tó ma gya rok kal,
po li ti ku sok kal, gaz da sá gi szerep-
lôkkel, 56-os ki ván dor lók kal.

– Ha za jöt tél, vol tál ki sebb-na -
gyobb la pok nál, majd jött a rend -
sze res rá dió mû sor, ki sebb té vék.
Ezek mind iz gal ma sak, de en gem
még is a He ti Tv ér de kel.

– Ha za jöt tem, be pó tol tam kö zel
har minc évet, meg is mer tem a ma -
gyar po li ti ka szereplôit. A kér dé sed -
re azt tu dom mon da ni, ez zel nem
vagy egye dül, ba rá ta im és el len sé ge -
im mind egyi ke ar ra kí ván csi, ho gyan
lett ne kem egy sa ját te le ví zi óm.
Rop pant egy sze rû a vá lasz: mert na -
gyon akar tam. Már nem ke vés ide je
fog lal koz ta tott ez a tör té net, így hát
gon dol tam egy me ré szet, és ahogy
ed dig éle tem so rán min dig, be le vág -
tam. Ki csi ben, na gyon-na gyon ki csi -
ben kezd tük, csak interneten le he tett
kö vet ni min ket. Olyan iga zi barkács
jel le gû volt az egész. De még is, az
alap öt let na gyon be jött, ami tu laj -
don kép pen a He ti Tv szlo gen je is:
Zsi dók ról nem csak zsi dók nak. Mert
an  nyi min dent mon da nak ró lunk,
annyi min dent tud nak ró lunk, an  nyi
min dent be szél nek ró lunk, hogy úgy
érez tem, kell egy iga zi zsi dó hang,
aki va la men  nyi re ren det tesz a fe jek -
ben. De ez így ön ma gá ban igen ke -
vés, egy iga zi te le ví zi ó nak tény leg
úgy kell mû köd nie, ahogy azt egy
nézô meg szok ta. Le gye nek ben ne jó
és iz gal mas be szél ge té sek, le gyen
ben ne hír adó, le gyen ben ne egy kis
kul tú ra, egy kis fôzôcske, egy kis ze -
ne, szó val le gyen tel jes. Ma már
büsz kén mond ha tom, hogy meg csi -
nál tam. Mû kö dik. Még min dig ki -
csik va gyunk, de az in du lás hoz ké -
pest so kat lép tünk elôre, már a
barkács jel leg is meg szûnt. Egy más -
nak ad ják a ki lin cset a szereplôk,
tud ják, itt is el kell mon da ni a vé le -
mé nyü ket. Én köz ben ôrzöm az ob -
jek ti vi tást, de az is igaz, és ezt min -
den al ka lom mal el mon dom: ne kem
van egy spe ci á lis zsi dó sze mem, zsi -
dó szem üve gem, amin ke resz tül né -
zem a vi lá got. Ezt az in ter jú ala nyok
el fo gad ják, tény leg szí ve sen jön nek.
Van nak, aki ket már igen rég óta hí vo -
ga tok, de még nem jöt tek el, és per -
sze van nak olya nok is, akik ide nem
jö het nek. Mond tam, ez az én spe ci á -
lis zsi dó szem üve gem. És ami a leg -
fon to sabb: néz nek min ket. A be ér ke -
zett véleményekbôl, a ba rá ta im, no
meg az el len sé ge im vissz hang já ból
tu dom, néz nek min ket, már nem csak
itt hon, ha nem kül föld ön is. Egyik
mûsorvezetô kol lé gám mond ta, egy
vi dé ki zsi dó temetô mel lett járt, sze -
re tett vol na be men ni, nem le he tett,
de sze ren csé jé re a he lyi hit köz sé gi
el nök ép pen ott volt, és csak azért
en ged te be a kol lé gá mat kör be néz ni,
mert fel is mer te a He ti Tv-bôl. Kell
en nél több? Nem hi szem. Min den
ilyen tör té net után azt mon dom, ér -
de mes volt fel kel ni, ér de mes csi nál ni
ezt az egé szet.

– Kö szö ni a be szél ge tést:
gáljuli
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