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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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Chanukkai lá to ga tás a Benjamin Óvo dá ban

Ha jós Alfréd köz té ri szob rot
kap hat Bu da pes ten

Az elsô ma gyar olim pi ai baj nok nak ez idá ig nem volt köz té ri szo ba
Ma gyar or szá gon. A Mazsike most pá lyá za tot írt ki a szo bor el ké szí té sé -
re a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság meg ala ku lá sá nak 125. év for du ló ja al kal -
má ból.

A Ma gyar Zsi dó Kul tu rá lis Egye sü let (Mazsike) né hány év vel ezelôtt kez -
de mé nyez te az elsô olim pi ai baj nok,
sportvezetô és épí tész Ha jós Alfréd köz té -
ri szob rá nak fel ál lí tá sát. Mint az a szer ve -
zet nek a Ki bic szá má ra is el kül dött
közleményébôl ki de rül, a kez de mé nye -
zést min den ki öröm mel tá mo gat ta. Az
elôkészítô mun ká la tok pe dig mos tan ra ér -
tek ab ba a sza kasz ba, hogy ki ír hat ták a
pá lyá za tot az al ko tó mû vé szek szá má ra,
ír ja a Ki bic.

A szob rot a Mar git szi ge ten ta lál ha tó, Ha -
jós Alfréd ról el ne ve zett és ál ta la ter ve zett
Nem ze ti Sport uszo da kö ze lé ben he lyez nék
el. A szo bor ál lí tá si pro jekt ben a Mazsikén
kí vül részt vesz a Maccabi VAC, a Ma gyar
Olim pi ai Bi zott ság, a Ma gyar Úszó Szö vet -
ség, a Ha jós Alfréd Tár sa ság, Bu da pest
Fôváros Ön kor mány za ta és a Nem ze ti
Sport köz pon tok.

Az 1878-ban Guttmann Ar nold né ven, sze gény zsi dó csa lád ban szü le tett
Ha jós Alfréd 1896-ban Athén ban, az elsô új ko ri olim pi ai já té ko kon nyer te
Ma gyar or szág elsô arany ér mét 100 mé te res gyors úszás ban. Ezt követôen az
1200 mé te res tá von is a do bo gó legfelsô fo ká ra áll ha tott fel.

Ha jós Alfréd po li hisz tor volt: vá lo ga tott lab da rú gó ként, épí tész mér nök -
ként, új ság író ként is te vé keny ke dett. A Nem ze ti Sport uszo dán kí vül ô ter vez -
te a deb re ce ni Arany bi ka Szál lót, az új pes ti lab da rú gó-sta di ont a Me gye ri
úton, il let ve a holokauszt már tír ja i nak em lék mû vét a Koz ma ut cai temetôben.

A Mazsihisz 
a kó ser vá gás ti lal má ról

Or bán Vik tor el len zi
a kó ser vá gás meg til tá sát

A ma gyar holokauszttúlélôk, a
Sze re tet kór ház ban fekvô be te gek,
il let ve ezen in téz mé nyek dol go zói
szá má ra aján lott fel 100 da rab új
fej lesz té sû gyors tesz tet Eu ró pa
egyik vezetô teszt gyár tó ja. Az
olasz cég ki zá ró la gos ma gyar or -
szá gi képviselôje el mond ta: a teszt
a mód szer tö ké le te sí té sét követôen
még egy sze rûbb és kön  nyebb min -
ta vé telt tesz lehetôvé.

A Mazsihisz a ví rus ma gyar or szá gi
meg je le né se óta ki tün te tett fi gyel met
szen tel a hit köz sé gi in téz mé nyek ben
dol go zók szû ré sé re, hi szen a Covid-
19 el le ni harc egyik fon tos fegy ve re a
tesz te lés. A vi lág teszt gyár tói igye -
kez nek egy re pon to sabb mé ré si tech -
ni ká kat al kal maz ni és egy re gyor -
sabb, jobb ered mé nye ket el ér ni.

A je len le gi tesz te lé si me tó du sok
kel le met len ve le já ró ja, hogy az orr
vagy a ga rat tá jé ká ról kell min tát
ven ni, ám a kö zel múlt ban szü le tett
egy olyan mód szer, amely nek ré vén
ez a be avat ko zás elkerülhetô. Eu ró pa
egyik vezetô teszt gyár tó já nak leg -
újabb fej lesz té se nyál min tá ból tud ja
ki mu tat ni a ví rust. 

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge
meg döb be nés sel fo gad ta az Eu ró pai Bí ró ság azon ha -
tá ro za tát, amely ál lat vé del mi szem pon to kat elôbbre
so rolt a val lás sza bad ság nál.

A bí ró sá gi dön tés ugyan is el le he tet le ní ti az év ez re des
zsi dó ha gyo má nyok nak megfelelô kó ser vá gást, és – fél -
re ér tel me zett ál lat vé del mi okok ra hi vat koz va – ve szé lyes
pre ce denst te remt ah hoz, hogy az egész kon ti nen sen ve -
szély be ke rül jön a kó ser hús ké szít mé nyek elôállítása. 

A Mazsihisz el fo gad ha tat lan nak tart ja a bí ró sá gi ha tá -
ro za tot, és til ta ko zik a val lás sza bad sá got sú lyo san sértô
dön tés el len az eu ró pai nem ze tek zsi dó hit köz sé ge it
képviselô Eu ró pai Zsi dó Kong res  szu son ke resz tül.

A ma gyar kor mány az Eu ró pai Bí ró ság dön té se kap -
csán megerôsítette, hogy a kó ser vá gás ügyét a val lás -
sza bad ság ré szé nek te kin ti. A kor mány évek óta kö vet -
ke ze te sen kép vi selt hoz zá ál lá sa meg nyug ta tó a
Mazsihisz szá má ra. Nem zet kö zi fó ru mo kon a Mazsihisz
el nö ke és több képviselôje ko ráb ban már tá jé koz tat ta a
zsi dó ság képviselôit a ma gyar kor mány véleményérôl a
zsi dó val lás alap ja it jelentô kó ser vá gás és cirkumcízió
ügyé ben.

A zsi dó szer ve ze tek vi lág szer te pél da ér té kû ki ál lás ként
ér té ke lik a ma gyar kor mány val lás sza bad ság mel let ti
nyi lat ko za tát. Az ügy kap csán a Szö vet ség el is me ré sét
fe je zi ki Or bán Vik tor kor má nyá nak.

Új fej lesz té sû gyors tesz te ket kap
a ma gyar zsi dó kö zös ség

A szó ban for gó olasz cég ki zá ró la -
gos ma gyar or szá gi képviselôje,
Barta Ju dit a teszt fá zis ban lévô
módszerrôl el mond ta: Re mé nye ink
sze rint a teszt a mód szer tö ké le te sí té -
sét követôen még egy sze rûbb és köny-
  nyebb min ta vé telt tesz lehetôvé mind
a kór ház ban, mind az ott ho nok ban
el lá tott idôseknél, és min den ki más -
nál is. Hoz zá tet te: Nagy örö möm re
szol gál, hogy Eu ró pá ban Olasz or -
szá gon kí vül egye dül Ma gyar or szág,

ez ál tal pe dig a zsi dó kö zös ség ka pott
lehetôséget a leg újabb, pon tos és
egy sze rû en hasz nál ha tó gyors teszt
ki pró bá lá sá ra.

Az olasz part ner 100 da rab tesz tet
biz to sí tott, ame lyet Barta Ju dit a
holokauszttúlélôk, a Sze re tet kór ház -
ban fekvô be te gek, il let ve ezen in -
téz mé nyek dol go zói ré szé re aján lott
fel. Mint fo gal ma zott: A holokauszt
pok la it meg járt nagy szü le im és el -
pusz tí tott csa lád tag ja im em lé ke mi -
att egy ér tel mû volt, hogy ho va ke rül -
je nek, hol se gít se nek ezek a tesz tek
elsôként. Ám Izráel cháj!

Ha bár a ko ro na ví rus-jár vány meg -
je le né se nem várt ki hí vá sok elé ál lí -
tot ta az egész vi lá got, a különbözô
vál ság hely ze tek megelôzésére és
meg ol dá sá ra elôzetesen ki dol go zott
pro to koll rend sze rek nél kü löz he tet -
len se gít sé get je len te nek a krí zis ke -
ze lé sé ben. A Mazsihisz és a BZSH a
kö zös ség fi zi kai fe nye ge tett sé ge
okán ren del ke zik a vá rat lan hely ze -
tek le küz dé sé re va ló pro to kol lal és
krí zis me nedzs ment tel, ame lye ket a
Szö vet ség a pandémia meg je le né se -
kor azon nal ak ti vált. A zsi dó kö zös -
ség tag jai kö zül so kan azon na li se -
gít sé get aján lot tak a Mazsihisz-
BZSH szer ve ze te i nek: volt, aki sza -
bad ide jét aján lot ta fel, má sok a
védôfelszerelések vagy tesz tek be -
szer zé sé ben tud tak se gít sé get nyúj ta -
ni. Kü lö nö sen fon tos volt ez a ta va -
szi idôszakban, ami kor na gyon ne -
héz volt a megfelelô masz ko kat,
kesz tyû ket, fertôtlenítôfolyadékokat,
tesz te ket stb. be sze rez ni. Ezen se gít -
sé gek, nagy lel kû fel aján lá sok so rá ba
tar to zik az olasz cég ha zai
képviselôjének ado má nya is, ame -
lyet zsi dó kö zös sé günk ne vé ben há -
lá san kö szö nünk.

A val lás sza bad ság, a zsi dó-ke -
resz tény örök ség, va la mint az Eu -
ró pá ban élô zsi dó kö zös sé gek el le -
ni tá ma dás nak minôsítette Or bán
Vik tor mi nisz ter el nök az Eu ró pai
Bí ró ság nak a kó ser vá gás meg til -

tá sá ról szó ló de cem be ri dön té sét
ab ban a le vél ben, ame lyet Jichák
Hercognak, a Zsi dó Ügy nök ség el -
nö ké nek kül dött Je ru zsá lem be –
tá jé koz tat ta az MTI-t Ha va si Ber -
ta lan, a Mi nisz ter el nö ki Saj tó iro -
da vezetôje.

En nek elôzménye, hogy a Zsi dó
Ügy nök ség vezetôje de cem ber 31-én
le vél ben for dult Or bán Vik tor hoz,
mely ben fel hív ta a fi gyel mét er re az
eu ró pai zsi dó kö zös sé gek szá má ra
ki emel ten fon tos té má ra.

Vá la szá ban Or bán Vik tor úgy fo -
gal ma zott: az el múlt év ti zed ben kor -
má nya ar ra tö re ke dett, hogy biz to sít -
sa a ma gyar zsi dó kö zös ség biz ton -
sá gát és jó lét ét.

Erôfeszítéseinknek köszönhetôen
meg ta pasz tal tuk a zsi dó élet és a zsi -
dó kul tú ra re ne szán szát Ma gyar or -
szá gon, ame lyet olyan fi gye lem re
mél tó ese mé nyek jel le mez tek, mint a
Maccabi Já té kok és az éven te meg -
ren de zett Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál
– ír ta.

Or bán Vik tor sze rint en nek szel le -
mé ben mély sé ges csa ló dás volt az
Eu ró pai Bí ró ság nem ré gi ben ho zott
íté le te, amely lehetôvé tet te a tag ál -
lam ok szá má ra, hogy fenn tart sák a
kó ser vá gá sok ti lal mát.

Úgy gon do lom, hogy ez a dön tés
nem csak a val lás sza bad ság el le ni tá -
ma dás, ha nem zsi dó-ke resz tény
örök sé günk és az Eu ró pá ban élô zsi -
dó kö zös sé gek el le ni tá ma dás. Kö -
vet ke zés kép pen kor má nyom gyor san
el ítél te ezt a ká ros dön tést, és min -

den erônkkel azon le szünk, hogy az
ös  szes le het sé ges nem zet kö zi fó ru -
mon fel emel jük a sza vun kat el le ne –
fo gal ma zott Or bán Vik tor.

Hoz zá tet te: hisz egy olyan Eu ró -
pá ban, amely nem csak biz to sít ja a

val lás sza bad sá got, ha nem büsz kén
ki áll a zsi dó-ke resz tény örök ség, ha -
gyo má nyok és ér té kek mel lett, ame -
lye ken or szá ga ink és tár sa dal ma ink
ala pul nak.

Az Eu ró pai Bí ró ság ta valy de cem -
ber 17-én hoz ta meg dön té sét, amely
fenn tar tot ta a kó ser ri tu á lis vá gás be -
til tá sát Bel gi um ban.

Öröm mel kezd tük el már jó ko rán az óvo dá sok nak és
bölcsôdéseknek szánt chanukkai aján dé kok el ké szí té sét.
A WIZO Hun ga ry Egye sü let hölgy tag jai csak nem va la -
men  nyi en anyák és gya kor ló nagy ma mák. Gyermek-
szeretô, együttérzô csa pat va gyunk.

Idén az elsô lé pés a cso ma gok tar tal má nak be szer zé se
volt. Kö zös meg egye zés alap ján cso ko lá dé, ame ri kai
mo gyo ró, ki sebb já té kok, plüss fi gu rák, szí nes ce ru zák,
lég göm bök és szám ta lan ap ró ked ves ség ke rült a ke zünk
alá. A lá nyok pi ros, a fi úk kék szí nû zacs kók ba rejt ve
kap ták meg a gon do san, ará nyo san el osz tott aján dé ko -
kat. 

Ezt ter mé sze te sen megelôzte a vég re sze mé lyes ta lál -
ko zás, szi go rú an maszk ban. A jár vány ra va ló te kin tet tel
egy nagy te rem ben, egy más tól két mé ter  tá volságban
lát tunk ne ki a cso ma go lás nak. Él vez tük, hogy élôben
lát hat juk és hall hat juk egy mást, és re mek han gu lat ban
folyt a mun ka.

A vezetôség há rom tag ja kép vi sel te az egye sü le tet az
aján dé kok át adá sá nál. A hely szí nen az óvo da vezetôje,
Bôczén Zsu zsa igazgatónô vet te át a ki csik nek szánt
csomago kat. 

A kó ros kor tü net, a Covid-19 ví rus mi att csak be kuk -
kan tot tunk az egyik cso port szo bá já ba. A gye re kek
chanukkai dalt éne kel tek, és még az ün ne pet idézô rajz -
zal is meg kö szön ték a meg le pe tést. 

Az zal vál tunk el egy más tól, hogy a jár vány el múl ta
után to vább ra is tart juk a kap cso la tot a Benjamin Óvo -
dá val.

Az igazgatónô le vél ben kö szön te meg egye sü le tünk
aján dé kát.

whe

Ha jós Alfréd



ÚJ ÉLET4 1998. MÁ JUS 1.1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET2

A gyógy pe da gó gi á nak szen tel te
az éle tét és gye re ke ket men tett a
holokauszt ide jén, ma pe dig az an -
no ál ta la igaz ga tott Gyógy pe da gó -
gi ai In té zet ôrzi Bárczi Gusz táv
ne vét.

Az EL TE Gyógy pe da gó gi ai Ka ra
(ko ráb ban önál ló Gyógy pe da gó gi ai
Tanárképzô Fôiskola) a gyógy pe da -
gó gia el mé le ti alap ja i nak ki dol go zó -
ja, a Kos suth-dí jas or vos és ta nár
Bárczi Gusz táv ne vét vi se li, aki nek
hal lás ne ve lé si el já rá sa vi lág szer te is -
mert té vált, a né met meg szál lás alatt
pe dig gye re ke ket men tett meg az el -
hur co lás tól.

Kratina Gusz táv né ven szü le tett a
mai Szlo vá kia te rü le tén ta lál ha tó
Nyitraudvarnokon 1890. szep tem ber
13-án, egy nép ta ní tó gyer me ke ként.
Édes ap ja nyom do ka i ba lép ve Lé ván
ta ní tói ok le ve let szer zett, majd né -
hány év nép ta ní tós ko dás után Bu da -
pes ten foly tat ta ta nul má nya it, és
gyógy pe da gó gu si ké pe sí tést szer zett.
1913-ban a Si ket né mák In té ze té ben
ka pott ta ná ri ál lást, de ha ma ro san
be hív ták szol gá lat ra az elsô vi lág há -
bo rú ba. A fron ton meg sé rült, le sze -
re lé se és fel gyógy ulá sa után vis  sza -
tért a ta ní tás hoz, de – el mon dá sa sze -
rint az el ma ra dott vi szo nyok mi at ti
te he tet len ség ér zé se mi att – to vább ta -
nult, és fül-orr-gé gész szak or vo si,
késôbb is ko la or vo si és sport or vo si
dip lo mát szer zett.

Több in téz mény ben is gon doz ta a
sé rült em be re ket, szer kesz tet te a Ma -
gyar Si ket né ma Ok ta tás cí mû fo lyó -
ira tot, majd 1922-ben Tö rök Bé lá val,
az elsô ha zai fü lé sze ti osz tály
vezetôjével kö zö sen lét re hoz ták a si -
ke tek ne ve lé sé re sza ko so dott Na -
gyot hal lók Is ko lá ját. Egy évig a
gyógy pe da gó gi ai ügyek re fe ren se
volt a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz -
té ri um ban, majd Hóman Bá lint kul -
tusz mi nisz ter ki ne vez te a bu da pes ti
Gyógy pe da gó gi ai Nevelôintézet élé -
re. A mi nisz ter fel ké ré sé re tel je sen
új já szer vez te az in téz mény mun ká -
ját, és meg újí tot ta a gyen ge el mé jû e -
ket kezelô in té zet gyógy pe da gó gi ai
prog ram ját. 1942-tôl az ô igaz ga tá -
sá val mû kö dött a Gyógy pe da gó gi ai
Tanárképzô Fôiskola, mely nek több
mint húsz éven ke resz tül, nyug díj ba
vo nu lá sá ig tanszékvezetô pro fes  szo -
ra ma radt.

A né met meg szál lás alatt Bárczi a
Nem zet kö zi Vö rös ke reszt képvise-
lôjével, Langlet Valdemarral meg ál -
la po dást írt alá, mi sze rint az ál ta la
ve ze tett in té zet be be fo gad hat van
zsi dó gyer me ket, aki ket vidékrôl, a
kis új szál lá si Gyógy pe da gó gi ai Inté-
zetbôl me ne kí tet tek a fôvárosba a
be vo nu ló ná ci ka to nák elôl. A rá bí -
zott ül dö zött gyerekekrôl va ló gon -
dos ko dás és a ne kik nyúj tott vé de -
lem el is me ré se ként 2016-ban Bárczi
posz tu musz Vi lá ga Iga za ki tün te tés -
ben ré sze sült az iz ra e li Jad Vasem
Köz pont tól. A há bo rú után
Kozmutza Fló rá val kö zö sen al kot ta
meg az új já szer ve zett gyógy pe da gó -
gi ai fôiskolai kép zés prog ram ját,
mely ben az egy sé ge sí tés mel lett tet -
te le a vok sát. Az 50-es évek ben az
el is mert or vos-pe da gó gus or szág -
gyû lé si képviselôként is mét köz éle ti
sze re pet vál lalt, így pró bál ta sta bi li -
zál ni a gyógy pe da gó gi ai fôiskola bi -
zony ta lan hely ze tét.

Oktatásszervezôi és intézetvezetôi
te vé keny sé ge mel lett el mé le ti mun -
kás sá ga is na gyon jelentôs: 1928-
ban je lent meg A ma gyar be széd -
hang ok kép zé se cí mû mû ve, mely
rönt gen ké pe ken mu tat ta be a han gok
kép zé sé nek he lyét, a be széd szer vek
hely ze tét. Ô dol goz ta ki a si ket né ma
és na gyot hal ló gye re kek ta ní tá sá nak
nem zet kö zi gya kor la tát, 1934-ben
le ír ta az agy kér gi ere de tû si ket né -
ma ság kór kép ét, a ke ze lés re ki dol -
go zott hal lás ne ve lé si el já rá sa pe dig
vi lág szer te is mert té tet te a ne vét. A
hal lás sé rül tek mel lett fog lal ko zott a
lá tás sé rült, a be széd hi bás és az ér tel -
mi fo gya té kos gye re kek ne ve lé sé vel
is, és te vé ke nyen részt vett a ma gyar
is ko la or vo si rend szer meg te rem té -
sé ben. Fel is mer te Petô And rás moz -
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Gyógy szer- és MRI-támogatás

A te he tet len ség ér ze te
Az utób bi évek ben egy mást érik az or szág tör té ne ti, kul tu rá lis, val lá si ér -

té ke it, ha gyo má nya it be mu tat ni kí vá nó kü lön fé le te le ví zi ós so ro za tok (Ha -
za já ró, Itt hon vagy stb.). Ezek a tu do má nyos is me ret ter jesz tés szint jét is
meg cél zó, több sé gük ben a bel föl di tu riz mus fo gyasz tói szá má ra vá laszt ha tó
„ét lap ként” szol gá ló mû so rok ese ten ként ko moly né zett sé gi mu ta tók kal ren -
del kez nek.

A kö zel múlt ban egy ilyen, a ho ni ide gen for gal mat népszerûsítô kis film meg -
te kin té se so rán azon ban már az elsô másodpercektôl kezd ve két sé gek kezd tek
ben nem föl me rül ni. Hi szen nem ke ve seb bet üzent a csa lo ga tó fôcím, mint
hogy olyan vá ros ba jut ha tunk el, „ahol az an ti sze mi tiz mus ide jén is a zsi dók
hoz ták a tör vé nye ket”. Ez a vá ros pe dig nem más, mint Ba las sa gyar mat.

Meg kell vall jam ôszintén, elsôre meg hök ken tett ez a be ha ran go zó meg fo -
gal ma zás. Hi szen ke rek négy év ti ze de az egy ko ri nóg rá di me gye szék hely tör -
té ne té nek ku ta tá sá val fog lal ko zom. Sôt, bô há rom év ti ze de Ma gyar or szág
egyik leg ré geb bi – a tö rök elôtti idôkig vis  sza nyú ló – zsi dó di asz pó rá ja his tó -
ri á já nak föl tá ró ja ként az át lag nál pi cit több is me ret tel ren del ke zem az it te ni
kö zös ség múlt ját illetôen. Amíg per gett a film – s ben ne újabb tör té ne ti pon -
tat lan sá gok kal ta lál koz tam –, fo lya ma to san, egy ben döb ben ten azon el mél -
ked tem: va jon az átlagnézô mit gon dol hat, ho gyan ér tel mez he ti a film cí mét?
Föl me rül-e ben ne, mely idôszakra is te het jük a zsi dó gyû lö let fo gal mát Ma -
gyar or szá gon? Mi kor is tör tén he tett az az idô, ami kor eb ben a vá ros ká ban
„az an ti sze mi tiz mus ide jén a zsi dók hoz ták a he lyi tör vé nye ket”? Va jon ezek
a tör vé nyek má sok vol tak, mint az or szá gos tör vé nyek? Le het, hogy a he lyi
vá ros atyák bát ran szem be men tek a köz pon ti, kor mány za ti an ti sze mi ta tör vé -
nyek kel? Ha igen, ak kor vé gül is mely uta sí tá sok ke re ked het tek felül? Mi kor
és kik is hoz ták eze ket a (he lyi) ren del ke zé se ket? Mind ez ne ta lán a nu me rus
clausus, vagy az elsô, eset leg a má so dik zsi dó tör vény ide jén tör tén he tett?
Vagy már „csak ” a mun ka szol gá lat ok, eset leg a de por tá lá sok ide jé re gon dol -
ha tott a film szö veg könyv ének író ja? Úgy vél tem, hogy a – fel té te le zé sem sze -
rint – több ség ben lévô ér tel mes nézôkben is föl me rül het tek ezek a kér dé sek.
Ám a ke vés bé jár tas, ne adj’ Is ten „ci zel lál tan” kettôs mér cé jû an ti sze mi ta
nézô sa ját ol va sa ta sze rint akár még azt is gon dol hat ta, hogy „no lám, Ma -
gyar or szá gon a zsi dók még a vész kor szak ide jén is
vá ro suk éle tét – ben ne sa ját sor su kat is – irá nyít -
hat ták! Íme egy újabb pél da, amely bi zo nyít ja,
hogy az an ti sze mi tiz mus nem volt ál ta lá nos je len -
ség ha zánk ban.”

Ál lí tó lag a „civitas fortissima”, a cse he ket 1919
ja nu ár já ban kiverô „leg bát rabb vá ros” szel le mi -
sé ge lehetôvé tet te, hogy a ko ra be li he lyi
képviselô-testület ke rek egy har ma dát kitevô virilis
(va gyo ni po ten ci ál juk alap ján köz vet le nül be ke -
rült) zsi dó képviselôk bát ran el len áll ja nak az
elembertelenedô vi lág uká za i val szem ben. Saj nos
azon ban az igaz ság egé szen más volt! A film cí me
– sze ren csét le nül, de legfôképpen tör té nel mi et le -
nül – ugyan is ar ra a tény re sze re tett vol na utal ni,
amely „A Ba las sa gyar ma ti zsi dó kö zös ség em lé -
ke ze te” (szerzô: M. B., ki adó: Ker tész Ist ván Ala -
pít vány, Ba las sa gyar mat, 2004) cí mû kö tet 52. ol -
da lán sze re pel. Ne ve ze te sen, hogy „az 1920-as
évek vé gén” a he lyi vá ro si dön tés ho zó tes tü let
har ma dát zsi dó sze mé lyek tet ték ki. Úgy mint:
„Czilczer Ma nó, Elfer Ede, Elfer Jichak, Elfer
Mór, Engel Sa mu, Fe le di (Felsenburg) Jenô dr.,
Felsenburg Ödön, Föl des Ignácz, Gansel Ar túr,
Gerô Jó zsef, Grünbaum Ala dár dr., Haás La jos,
Heksch Sán dor dr., Himler Gé za, Hol ló Dezsô dr.,
Jó nás Emil, Klein An dor, Klein Dá vid, Klein Jó -
zsef, Kon dor Ár min, Mandel Ignácz dr., Ma gos
(Munk) Dezsô, Petô Bé la dr., Róth Ist ván, Salgó
Gá bor, Schenk Bé la, Schreiber Mik sa, Schirmann

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

El ment egy túlélô
Dóczi Sándorné (Dé vai Zsu zsan na) 93 éves ko rá ban vis  sza ad ta lel két

Teremtôjének. Szel le mi fris ses sé gét az utol só per cig megôrizte. A soá ide jén
Szé kes fe hér vár ról de por tál ták Birkenauba, majd édes any já val Bergen-
Belsenben sza ba dult fel. Ha gyo má nya in kat szin te mind vé gig tisz te let ben tar -
tot ta, eb be egy for mán be le fért a Do hány-zsi na gó gá ban tar tott szombat-
köszöntô is ten tisz te le tek, a Schweitzer Jó zsef kez de mé nyez te kidusok, va la -
mint a Goldmark ter mi ren dez vé nyek lá to ga tá sa.

Szá mo san kí sér ték utol só út já ra. Te me té sén Verô Ta más fôrabbi és Nóg rá -
di Ger gely fôkántor funk ci o nál tak.

Gyá szol ja lá nya, Ju dit, ve je, Ka to na Fe renc, két uno ká ja, Gá bor és Pé ter,
uno ka me nye, Jenn és há rom déd uno ká ja, Sophie, Zoey és Oliver.

Ki volt Bárczi Gusz táv?

Bárczi Gusz táv port ré ja Fo tó: barczi.elte.hu / Dí vány

Olvasói levél

Hírek, események
rövidengás te rá pi ai prog ram já nak új sze rû -

ség ét, a fôiskolán Petô ve ze té sé vel
moz gás te rá pi ai tan szé ket lé te sí tett.
Részt vett az NDK-be li Branden-
burg-Gördenben ér tel mi fo gya té -
ko sok szá má ra lé te sí tett Barczi
Haus in té zet meg szer ve zé sé ben.
Sok évti ze des mun ká ja el is me ré se -
képp 1953-ban Kos suth-díj jal ju tal -
maz ták.

Bárczi Gusz táv nyug díj ba vo nu lá -
sa után egy év vel, 1964. au gusz tus 9-

én hunyt el Bu da pes ten. Egy ko ri lak -
he lyén, a Bar tók Bé la út 56. szám
alatt em lék táb la ôrzi a ne vét, az ál ta -
la ve ze tett Gyógy pe da gó gi ai
Tanárképzô Fôiskola 1975 óta vi se li
a Bárczi Gusz táv ne vet, me lyet az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem -
mel va ló in teg rá ci ó ja után is
megôrzött – 2000 óta EL TE Bárczi
Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Kar ként
mû kö dik.

Ru dolf Dániel/Dívány

Li pót, Susitzky Mór, Strausz Emil, Szendrô Jó zsef, Sze nes Alfréd, Szé kely
Mik sa dr., Weisz Ár min, Weisz Ber ta lan, Weisz Emil dr., Weisz Osz kár.” Ezek
a köz tisz te let ben ál ló haj da ni vá ros atyák az ak ko ri kor rekt he lyi kereszt(y)ény
erôkkel ös  sze fog va va ló ban tisz tes sé ges pol gá ri vá ro sirá nyí tá si mo dellt vol -
tak ké pe sek föl mu tat ni. A prob lé ma azon ban ott kezdôdik, hogy pon to san is -
mer jük a fen ti ek ben föl so rolt zsi dó vá ros atyák késôbbi tra gi kus sor sát. Tud -
juk, hogy az egy ko ri „virilis” zsi dó képviselôk Ausch witz ban lel ték ha lá lu kat.

A most dió héj ban tag lalt film – eny hén szól va – pon tat lan cí me mel lett
azon ban egy újabb sú lyos té ve dés is el hang zott a narráció so rán. Ne ve ze te -
sen az, hogy az 1944-ben a ná ci ala ku la tok ál tal föl rob ban tott haj da ni ba las -
sa gyar ma ti or to dox is ten tisz te le ti hely „na gyobb lép té kû volt a Do hány ut cai
zsi na gó gá nál”. A va ló ság az, hogy az em lí tett, mór stí lu sú épí té sze ti re mek -
mû va ló ban Kö zép-Eu ró pa egyik leg mo nu men tá li sabb „gyü le ke zés há za ként”
tor nyo sult az ég fe lé. Ak ko ra volt, hogy – az or to dox zsi na gó gá kat illetôen –
Bu da pes ten sem lé te zett so ha na gyobb. Ám ez csak az or to dox zsi na gó gák
mé re té re vo nat ko zott, neo lóg vi szony lat ban nem áll ta meg a he lyét! A be fo -
ga dó ké pes sé get illetôen a fôvárosi Do hány ut cai szent hely tu dot tan min dig
is na gyobb volt va la men  nyi ma gyar or szá gi zsi na gó gá nál, így az or to dox is -
ten tisz te le ti he lyek nél is.

A fil met le han gol tan vé gig néz ve el kel lett gon dol kod nom azon, hogy a szin -
te va la men  nyi „ma gyar ki rá lyi csa tor nán” több al ka lom mal is köz kinc  csé tett
té ves in for má ci ó kat ho gyan le het ne hely re i ga zít tat ni. Úgy, hogy az a sok
százez res, eset leg mil li ós fél re in for mált érdeklôdô kö zön sé get el is ér je? Nos,
elsôként a te he tet len ség ér ze te fo gott el. A je len ko ri médialehetôségeket fi gye -
lem be vé ve ar ra az el ha tá ro zás ra kel lett jut nom, hogy or szá gos, ér de mi hely -
re iga zí tás ra re mé nyem sincs. Így ju tot tam ar ra a fel is me rés re, hogy utol só
szal ma szál ként leg alább az Új Élet ha sáb ja i nak tisz telt ol va só it (kö zöt tük a
Du na TV-t Iz ra el ben nézôket is) tá jé koz tas sam a film fen ti ek ben bí rált ré sze -
it illetôen. Egy ben je lez zem, szá mom ra el gon dol kod ta tó az a je len ség, hogy
or szá gos ha tá sú mé dia pro duk ci ók szö veg könyv írói nem ér zik szük sé gét szak -
em be rek vé le mé nyét ki kér ni.

Vé ge ze tül ôszintén saj ná lom azt is, hogy ez zel a film mel – töb bek kö zött –
mind a zsi dó örök ség ápo lá sá ban év ti ze dek óta élen já ró vá ro som hi te les mun -
ká val ki ví vott ez irá nyú hír ne ve, mind az omi nó zus kor szak ban meg gyil kolt
egy ko ri gyar ma ti pol gá rok va ló di sor sa ke rült relativizálásra. Sôt, utób bi
meg ha mi sí tás ra.

Majdán Bé la
mûvelôdéstörténész

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 tekinthetô 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 ösz -
 sze gé nek felsô 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
késôi idôpontra 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
következô te le fon szá mon kérhetô:
06-1-321-3497, lehetôleg az es ti
órák ban.
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Szo mo rú chanukka 
Za la eger sze gen

Már a har ma dik gyer tya gyul ladt ki a ki lenc ágú menórán. A zsi dó val -
lás egyik leg vi dá mabb ün ne pe al kal má ból Preisz Jó zsef fel, a za la eger sze -
gi hit köz ség örö kös al el nö ké vel be szél get tünk.

A chanukka egy gyôzelemnek és egy cso dá nak ál lít em lé ket. Há rom évig
tar tó sza bad ság harc nak ve tett vé get a csa ta a szí ri ai gö rö gök és az úgy ne ve -
zett makkabeusok kö zött mai idôszámításunk elôtt 165-ben. Mind ez a Je ru -
zsá le mi Temp lom vis  sza fog la lá sá val fejezôdött be, így hely re állt az óko ri Iz -
ra el önál ló sá ga. Az ün ne pet jelölô szó ma ga fel ava tást je lent, utal va ar ra,
hogy a temp lo mot is mét
Is te nük ol tal má ba ajánl -
hat ták. Ed dig a
gyôzelem.

A cso da pe dig a le -
gen da sze rint ab ban áll,
hogy a Szen tély ben a
szí ri a i ak ki vo nu lá sa
után csu pán egyet len
nap ra elegendô szent
ola jat ta lál tak. Ez zel
gyúj tot ták meg a
menóra fé nye it, ame lyek
egy he lyett nyolc na pig
ég tek ugyan az zal az
olaj men  nyi ség gel. Ép -
pen en  nyi idô kel lett ah -
hoz, hogy új, meg szen -
telt ola jat tud ja nak ké -
szí te ni.

– En nek em lé ké re
gyúj tunk meg a chanuk-
ka alatt nyolc na pon át
egy-egy gyer tyát, s ezért
is ne ve zik a fény ün ne -
pé nek – mond ja a Pajzs sze gen felnôtt Preisz Jó zsef, akit 1962 óta me gye -
szer te Za la egyik leg jobb órá sá nak is me rünk, no ha ép pen most dön tött a vég -
le ges nyug ál lo mány ba vo nu lás mel lett, még hoz zá Re be ka kisunokája leg na -
gyobb örö mé re.

– Gye rek ko rom ban is gyúj tot ta a gyer tyát édes anyám, eze ken a na po kon
pe dig fán kot sü töt tek az as  szo nyok, de fa hé jas-di ós kif lik is ke rül tek az asz -
tal ra. A krumplitócsni és a pa la csin ta ugyan csak gya ko ri chanukkai fi nom sá -
gok. Az olaj ban sü tött éte lek a szen tély be li, nyolc na pig égô szent olaj ra utal -
nak.

A gye re kek a négy ol da lán négy hé ber be tû vel ékes, for gat ha tó fa já ték kal,
a trenderlivel ját szot tak, a ki pör ge tett be tûk sze rint le he tett nyer ni vagy vesz -
te ni. Di ó ban, mo gyo ró ban ját szot ták. (A fa já ték ra fes tett be tûk a „nagy cso -
da tör tént ott” mon dat sza va i nak kezdôbetûire utal nak.)

– A csa lád tag jai együtt töl töt ték a nyolc es tét, a gye re kek aján dé kot kap -
tak, a kár tya ilyen kor en ge dé lye zett volt – foly tat ta a hit köz ség örö kös al el -
nö ke. – A Tal mud is azt ír ja, ilyen kor nem sza bad böj töl ni és gyá szol ni. A szí -
nes gyer tyá kat gyak ran ki tet ték az ab la kok ba, hogy min den ki lás sa, a ház ban
ün ne pel nek. Ma már ez a szo kás val lá si ho va tar to zás nél kül ked velt vá ro sok -
ban, fal vak ban. A chanukkai dél utá no kat a zsi na gó gá ban imád ko zás sal szok -
ták kez de ni, sö té te dés után pe dig ott hon vi dám ság ban töl töt ték az es tét. Én
gye rek ként is is mer tem a val lá sunk ha gyo má nya it, bár a szü le im, mi vel meg -
jár ták a holokauszt pok lát, nem sze ret tek so kat be szél ni a zsi dó ság külön-
legességérôl. Ka rá csony fánk is volt per sze, így dup lán örül tem.

A za la eger sze gi hit köz ség az el múlt évek ben meg aján dé koz ta a vá rost a
fény ün ne pé vel: a zsi na gó gá ban ze nés mû sor és fánk vár ta a betérôket.

– Er re most a jár vány mi att nincs lehetôségünk, re mél jük, pó tol hat juk a
következô esztendôben – mond ta Preisz Jó zsef, hoz zá té ve, a chanukka oly kor
egy be esik a ke resz tény ka rá cson  nyal, olyan kor Za la eger sze gen is együtt le het
meg él ni a vá ra ko zást, örül ni an nak, hogy kö zö sen épít jük a vá ro si kö zös sé -
get. Ami hez a chanukkai ven dé ge lé sen túl szá mos kul tu rá lis ese mén  nyel já -
rult hoz zá az el múlt 25 év ben a hit köz ség.

Va jon így lesz-e ezen túl is?
– Az zal a láng gal, ener gi á val nem biz tos, hogy to vább tud juk vin ni, mint

ahogy Vi li tet te, de min dent meg te szünk, hogy felnôjünk a fel adat hoz. Ôt
nem le het pó tol ni, a vesz te sé günk óri á si – utalt a hit köz sé gi elöl já ró a nem -
rég el hunyt Sik ló si Vil mos ra, a hit köz ség el nö ké re, aki va ló ban olyan el hi va -
tott ság gal szol gál ta övé it és egy ben a vá rost, amit ne héz lesz foly tat ni. – Ki -
sebb láng gal, de to vább vis  szük az ed di gi mun kát. Dup la a fáj da lom, hi szen
most a ví rus hely zet mi att nem tud tunk ta lál koz ni egy más sal, és a te le fon sem
szó lal már meg so ha. Va sár nap dél ben vagy késô es te, ha jött egy szik ra, egy
öt let, kon zul tál tunk, vi tat koz tunk. Sok min dent azo no san, más dol go kat más -
képp lát tunk, de a vé gén min dig egyez ség re ju tot tunk. Az asz tal tól ad dig nem
kel tünk fel, amíg bé két nem kö töt tünk. A ba rá tom volt...

Sik ló si Vil most Bu da pes ten he lyez ték örök nyu ga lom ra, emel lett a za la -
eger sze gi zsi dó temetôben szo mo rú fûz fát ül tet tek, s amint a kor lá to zá sok en -
ge dik, meg em lé ke zést tar ta nak a tisz te le té re. Em lék táb lát is ké szí tet tek, amit
szin tén a temetôben he lyez tek el. Éven te a szü le tés nap ján, feb ru ár 19-én sze -
ret nék fel idéz ni mind azt, amit a kö zös sé gért tett.

A hit köz ség nek és a Béke-Shalom Ba rá ti Tár sa ság he lyi szer ve ze té nek
köszönhetôen vá ro sunk ba lá to gat tak Iz ra el bu da pes ti nagy kö ve tei, iz ra e li ki -
rán du lá sok fûzôdnek a ne vük höz, képzômûvészeti ki ál lí tá sok, hang ver se -
nyek, szín há zi elôadások sze gé lyez ték az el múlt éve ket.

A kö zös ség a saj ná la tos ha lál eset mi att ké szül a tiszt újí tás ra, amely hez az
anya szer ve zet re, a Mazsihiszre is szük sé gük lesz. Az új el nök sze mé lye a zsi -
dó sza bá lyok sze rint anyai ágon zsi dó szár ma zá sú em be rek kö zül ke rül het ki.
A vezetôt hét ta gú el nök ség is se gí ti.

– Sze ret nénk foly tat ni a Re mény Köz ala pít vány ál tal ala pí tott Má so kért
Em lék pla kett el ne ve zé sû elismeréssorozatot, ame lyet most szep tem ber ben, a
zsi dó új év al kal má val saj nos nem tud tuk át ad ni azok nak, akik nek e mó don
sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni ön zet len, má so kért vég zett mun ká ju kért. Ezt
pó tol ni is fel ada tunk lesz – vá zol ta a ter ve ket Preisz Jó zsef. – A Za la vi dé ki
temetôk fel újí tá sa sem ma rad hat fél be, ez mindkettônk szív ügye volt. Hu -
szon két sír ker tet a Mazsihisz és a me gyei ön kor mány zat se gít sé gé vel si ke rült
rend be ten ni, de leg alább még en  nyit fel kel le ne újí ta ni, hi szen hoz zá tar to zók
hi á nyá ban nincs, aki gon doz za ôket. Na gyon örül tünk, hogy a he lyi ön kor -
mány zat ok part ne re ink eb ben a nagy sza bá sú mun ká ban, re mél jük, a kö zö sen
lét re ho zott ér té ke ket si ke rül megôrizni az utó kor szá má ra.

A chanukka szép és de rûs ün nep. Egerszegen a fény mel lé saj nos 2020-ban
fáj da lom is szegôdött.

Arany Hor váth Zsu zsa / zaol.hu

„Kó ser” a vak ci na
Az Or to dox Unió (OU) és az Ame ri kai Rabbitanács (RCA), két or to dox

zsi dó val lá si szer ve zet köz le ményt adott ki, amely ben ol tás ra ösz tö nöz te
kö zös sé ge tag ja it. Né hány ame ri kai or to dox rab bi megerôsítette ezt a ki -
je len tést.

Nem az a fel ada tunk, hogy meg pró bál juk meggyôzni az ol tás el le nes moz -
gal mat, ha nem po zi tív hoz zá ál lást fo gunk ta nú sí ta ni az ol tás kap csán kö zös -
sé günk kel, amely szi lárd, meg ala po zott köz egész ség ügyi út mu ta tást ke res a
jár vány hely zet meg ol dá sá ra – mond ta Moshe Hauer rab bi, az OU ügyvezetô
al el nö ke.

No ha a vi lág or to dox zsi dó kö zös sé ge i nek több sé ge be akar ja ma gát ol ta ni,
egy jelentôs ki sebb ség nem fog ja be adat ni a vak ci nát, bár mi is tör tén jen.
Meggyôzni sem mi lyen mó don nem le het ôket a vezetô rab bik sze rint.

Dr. Aaron Glatt or to dox rab bi az ol tás el uta sí tá sát a kor má nyok kal szem -
be ni bi zal mat lan ság nak tu laj do ní tot ta, ami a több száz éves zsi dó ül dö zés
ered mé nye. A zsi dó em be re ken va ló kí sér le te zés olyan do log, amit a ná cik vit -
tek vég be a holokauszt so rán, ezért van nak kö zös sé ge ink né hány tag já ban ké -
te lyek a most pi ac ra do bott vak ci nák kal kap cso lat ban – mond ta Glatt, aki
hoz zá tet te: Az em be rek nek fel kell is mer ni ük, hogy amit csi nál nak, va gyis
hogy el uta sít ják az ol tást, az nem csak rá juk, ha nem a kö zös sé ge ik re is ha tás -
sal van.

Az ultraortodox kö zös sé gek mind Ame ri ká ban, mind Iz ra el ben a glo bá lis
jár vány kez de te óta ös  sze csap nak a ha tó sá gok kal a ko ro na ví rus mi att. Ezek -
ben a kö zös sé gek ben ter jedt a leg gyor sabb ütem ben a jár vány, az ultraorto-
doxok ed dig azon ban el uta sí tot tak bár mi fé le külsô se gít sé get.

Lednitzky And rás, a sze ge di
hit köz ség ny. el nö ke

„A he te dik te ma gad légy...”
Ta lán mind egyik vi dé ki hit köz sé gi

elnökrôl el mond hat juk, gaz dag zsi dó
múlt ne héz örö kö sei. Kü lö nö sen így
van ez Sze ge den, ahol Löw Li pót
fôrabbi, a sza bad ság harc tá bo ri lel -
ké sze, a ma gyar nyel vû pré di ká ció
és az or go ná val kí sért is ten tisz te let
legjelentôsebb ha zai meg ho no sí tó ja,
a mo dern zsi dó tu do mány elsô ma -
gyar képviselôje ha tá roz ta meg ezt
az örök sé get.

Mint a dió fát ültetô em ber, úgy ál -
mod ta meg és te le pí tet te a zsi na gó ga
kert jé be Löw Li pót egy ko ri bib li ai
bo ta ni kus kert jét.

Hat egy mást követô cik lus után
Lednitzky And rás már nem vál lal ta a
Sze ge di Zsi dó Hit köz ség el nö ki
tiszt sé gét. A he te dik ben ko rá ra,
egész sé gi ál la po tá ra hi vat koz va már
ma ga akart len ni. Ezt azon ban kör -
nye ze té ben ke ve sen hi szik el ne ki.
To vább ra is ô ma radt Iz ra el Ál la má -
nak tisz te let be li kon zul ja. De en nél
is fon to sabb, hogy ab ból a zsi dó val -
lá si és szel le mi közösségbôl, amit a
hit köz ség ben és Sze ged vá ro sá ban ô
te rem tett, nem le het ki lép ni.

Szá munk ra kü lö nö sen fon tos,
hogy a hit élet és a zsi dó kö zös ség
meg újí tá sa mel lett a Ti sza-par ti vá -
ros gaz dag kul tu rá lis éle té ben he lyet
és te ret ta lált a zsi dó kul tu rá lis ha -
gyo má nyok nak. Iga zol va azt, hogy
zsi dó kul tu rá lis élet le het Bu da pes -
ten kí vül is.

A ta vasz tól ôszig tar tó zsi na gó ga -
kon cer tek, a Sze ge di Ôszi Zsi dó
Kul tu rá lis Fesz ti vál, amely ze nei
ese mé nyek mel lett képzômûvészeti,
iro dal mi, gaszt ro nó mi ai ren dez vé -
nyek kel is gaz da gít ja a vá rost,
Lednitzky And rás 23 évig tar tó hit -
köz sé gi el nök sé gé nek örök sé gé hez
tar toz nak.

Azt kí ván juk, hogy még so ká ig él -

A Men ház a ko má ro mi zsi dó élet köz pont ja

Zsi dó Kö zös sé gért díj 2020

Preisz Jó zsef uno ká já val, Re be ká val egy ko ráb bi
hit köz sé gi chanukkán

Fo tó: ZH-Archívum

vez ze mun ká já nak gyü möl cse it, jó
egész ség ben!

Kirschner Pé ter Mazsike-elnök
laudációja

Pasz ter nák Ta más és And -
rás, a ko má ro mi hit köz ség
vezetôi

Az 1791-ben ala pí tott – és a vész -
kor sza kot le szá mít va a rend szer vál -

tás elôtt is fo lya ma to san mûködô –
ko má ro mi hit köz ség éle té ben 1996-
ban kezdôdött új fe je zet.

Ab ban az év ben két kö zép is ko lás
fi a tal, Ta más és And rás szü le ik, a

kö zös ség vezetôsége, mun ka tár sai
és tag jai ak tív rész vé te lé vel el kezd te
új ra gon dol ni mind azt, ami a ko má -
ro mi zsi dó éle tet jel le mez te az 1989-
es vál to zá sok után. Ek kor tól fo gad ja
rend sze re sen lá to ga tó it a Shalom
Klub, eb ben az esztendôben in dul
út já ra a 294 hó nap ja megjelenô két -
nyel vû Hit köz sé gi Hír adó, a kile
lap ja.

Az el telt 24 esztendôben az ere -
de ti leg sze gény em be rek haj lé ká ul
szol gá ló, 1896-ban épí tett Men ház
épü le te va ló ban Zsi dó Kul tu rá lis és
Kö zös sé gi Köz pont tá vált. Ha zai
és kül föl di pá lyá za tok, tá mo ga tók
és ado má nyo zók köz re mû kö dé sé -
vel nem csak a fa lak, a zsi na gó ga, a
kö zös sé gi te rek újul tak meg, ha -
nem kon cer tek kel, ki ál lí tá sok kal,
iro dal mi es tek kel, sza bad egye te -
mek kel, kon fe ren ci ák kal, pe da gó -
gus-to vább kép zé sek kel, nyílt na -
pok kal, él mény hét vé gék kel, if jú sá -
gi és vi lág ta lál ko zók kal élt to vább
a zsi dó ság, ha gyo má nya ink, kul tú -
ránk a Du na és a Vág fo lyók ta lál -
ko zá sá nál.

A kö zös ség 2000-ben hir det te meg
Chalon – Ab lak prog ram ját, mely -
nek ke re té ben szé les re tár ta a Men -
ház ka pu it más fe le ke ze tek hí vei
elôtt is, akik érdeklôdnek val lá sunk
iránt. A Ko má ro mi Na pok, a Zsi dó
Kul tú ra Eu ró pai Nap ja al kal má ból
éven te szer ve zett prog ra mok több
ezer résztvevôje kap ha tott be te kin -
tést min den nap ja ink ba a ze nén, az
iro dal mon, a mû vé sze te ken ke resz -
tül.

Szép ki vi te lû új sá got ad nak ki ma -
gyar és szlo vák nyel ven.

A kul tu rá lis élet fel pezs dí té se mel -
lett fon tos volt a tra dí ci ók to vább vi -
te le, a nagy ün ne pek, a chanukka, a
sá be szek meg tar tá sa, fon tos volt a
kö zös ség múlt já nak megôrzése, a
vész kor szak ban tör tén tek fe le dés be
me rü lé se el le ni ok ta tá si te vé keny ség
ki szé le sí té se az egész ré gi ó ban. A
Ma gyar Zsi dó Mú ze um mal és Le vél -
tár ral együtt mû köd ve meg újí tott
Schnitzer Ár min Mikromúzeum, a
Spitzer Bé la Kis könyv tár égi sze alatt
meg je len te tett köny vek, ki ad vány ok,
a Machar online ok ta tá si prog ram, a
vir tu á lis kö zös sé gi meg je le né sek
mind a fen ti cé lo kat szol gál ták – si -
ker rel.

Ró bert Pé ter laudációja
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ÉV FOR DU LÓ

Az Eichmann-per 
íté let hir de té se Je ru zsá lem ben
60 éve, 1961. de cem ber 15-én kö tél ál ta li ha lál ra ítél te Adolf

Eichmannt a je ru zsá le mi bí ró ság. Tel jes csend ho nolt a te rem ben. Az em -
be rek még a lé leg ze tü ket is vis  sza foj tot ták – em lé ke zett vis  sza a hat mil lió
zsi dó ki ir tá sá ban kulcs sze re pet ját szó Adolf Eichmann ügyé ben ho zott
íté let fel ol va sá sa elôtti pil la na tok ra Gideon Hausner iz ra e li fôügyész.

A két bí ró hu má num ból már a 211 ol da las íté let fel ol va sá sa elôtt kö zöl te
Eichmann-nal, hogy a bí ró ság a zsi dó nép és az em be ri es ség el len el kö ve tett
bûn cse lek mény ben, va la mint há bo rús bû nök ben bû nös nek ta lál ta. A
holokauszt „fôszervezôjének” ar cá ra döb be net ült ki, ol vas hat juk az MTI írá -
sá ban.

Mi u tán le ül tet ték, mint egy 20 per cen ke resz tül ide ge sen fészkelôdött és gri -
ma szolt. Az íté le tet a bí rók ez után fel vált va, ös  sze sen 15 órán át ol vas ták fel.
A je ru zsá le mi bí ró ság há rom nap pal késôbb, 1961. de cem ber 15-én kö tél ál -
ta li ha lál ra ítél te Eichmannt.

A ná ci ve ze tés az 1942 ja nu ár já ban meg tar tott wannsee-i kon fe ren ci án dön -
tött a zsi dó kér dés „végsô meg ol dá sá ról”. A né me tek ál tal meg szállt te rü le te -
ken élô zsi dók azo no sí tá sá nak, be gyûj té sé nek, va la mint a bi ro da lom te rü le tén
fel ál lí tott kon cent rá ci ós tá bo rok ba történô de por tá lá sá nak meg szer ve zé sé vel
Eichmannt bíz ták meg.

A ná ci há bo rús bû nös a má so dik vi lág há bo rú után ame ri kai ha di fog ság ba
ke rült, de si ke rült meg szök nie. 1950-ben Ricardo Klement né ven Ar gen tí ná -
ba köl tö zött. Az iz ra e li tit kos szol gá lat az 1950-es évek vé gén Adolf
Eichmann Klaus ne vû fi á nak barátnôje, egy Bu e nos Ai res ben élô zsi dó lány,
Sylvia Hermann se gít sé gé vel buk kant a nyo má ra.

A Moszad ügy nö kei vé gül 1960. má jus 11-én – az ar gen tin ha tó sá gok
tud ta és en ge dé lye nél kül – el ra bol ták Eichmannt, akit má jus 20-án be -

gyógy sze rez ve, bal ese tet szen ve dett iz ra e li légiutas-kísérônek ál cáz va Iz -
ra el be szál lí tot tak, és bí ró ság elé ál lí tot ták.

Eichmann pe re a nürn ber gi mel lett a leg na gyobb nyil vá nos sá got ka pott tár -
gya lás volt a má so dik vi lág há bo rú alatt a ná cik ál tal el kö ve tett bû nök kel kap -
cso lat ban. Az igen ala pos el já rás so rán – ha tal mas nem zet kö zi érdeklôdés kö -
ze pet te – fel tár ták a nép ir tó ná ci po li ti ka ide o ló gi ai alap ja it, me cha niz mu sát is.

A per alatt Eichmann vé gig az zal vé de ke zett, hogy pa ran csot tel je sí tett,
a bí ró ság azon ban nem fo gad ta ér ve lé sét, és ke gyel mi kér vé nyét is el uta -
sí tot ta. A ha lá los íté le tet má jus 31-én haj tot ták vég re. Eichmann ham va it
a Föld kö zi-ten ger be szór ták, hogy sír ja ne vál has son za rán dok hel  lyé.

Az 1906-ban szü le tett Eichmann if jú ko rát – Hit ler hez ha son ló an –
Linz ben töl töt te. 1932-ben Bécs ben lé pett be a ná ci párt ba, ahol a „zsi dó -
kér dés” szakértôje lett. Az 1938-as Ansch luss után ô „tisz tí tot ta meg” Bé -
cset a zsi dók tól, Nyu gat-Eu ró pa le ro ha ná sa után ha té ko nyan és lel ke sen
szer vez te a zsi dók jog fosz tá sát, ki rab lá sát és de por tá lá sát, majd a zsi dó -
kér dés „végsô meg ol dá sá ról” döntô 1942. ja nu á ri wannsee-i ta nács ko zás
után a meg ma radt zsi dó ság azo no sí tá sát, ös  sze gyûj té sét és megsemmisítô
tá bo rok ba szál lí tá sát.

Ma gyar or szág 1944. már ci us 19-i né met meg szál lá sa után az ô irá nyí -
tá sá val kezdôdött meg a get tó sí tás és a de por tá lás. Ausch witz ban több
mint 400 ezer vi dé ki ma gyar zsi dó pusz tult el. A de por tá lá so kat a nyá ron
a nem zet kö zi til ta ko zás ha tá sá ra Hor thy Mik lós kor mány zó le ál lí tot ta.
Eichmann ek kor tá vo zott, de a nyi la sok ok tó ber 15-i ha ta lom ra ju tá sa után
vis  sza tért, ô ja va sol ta a gya log me ne tek in dí tá sát Bécs fe lé.

Az em bert egé szé ben kell gyó gyí ta -
ni, nem a be teg sé get – val lot ta
Kulka Fri gyes, aki fôképpen a
tüdôkórok ku ta tá sá ra, ke ze lé sé re,
ugyan ak kor a tüdôátültetés lehetô-
ségének ana li zá lá sá ra for dí tott fi -
gyel met, ám ter mé sze te sen az egye -
te mi hall ga tók okí tá sá ban is részt
vál lalt. Az ipolysági szü le té sû mell-
kassebész és tüdôgyógyász re gény -
be illô élet út já ba pil lan tunk be le...

Amint az A vis  sza tért Fel vi dék
adat tá ra 1918–1938 cí mû ki ad vány -
ban nyil ván va ló vá vá lik, a bisztri-
csányi illetôségû Kulka Mik sa 1893-
ban Ipoly sá gon ala poz ta meg füg get -

Kulka Fri gyes, 
az or vo si kés Pa ga ni ni je

Fo tó: Fidelio

Eichmann a tár gya lá son és a bör tön ud va rán

A Ko rá nyi- és Sem mel we is-em -
lék érem mel ki tün te tett Kulka Fri -
gyes a Ma gyar Se bész Tár sa ság -
nak, az Eu ró pai Se bész tár sa ság -
nak, az Egész ség ügyi Tu do má -
nyos Ta nács Or vos tech ni kai Bi -
zott sá gá nak és az Or szá gos Se bé -
sze ti Kol lé gi um nak is el nö ke volt.
Ô kép vi sel te Ma gyar or szá got a
Nem zet kö zi Se bé sze ti Kol lé gi um -
ban.

len szál lí tá si-fu va ro zá si vál lal ko zá sát.
Nán dor ne vû fia en nek a ve ze té sé hez
csat la ko zott 1917-ben. Je len írá sunk
hôse nyolc év vel késôbb, 1925. ja nu -
ár 31-én lát ta meg a nap vi lá got az
ipolysági fut ball szak osz tály el nö ke -
ként is tevékenykedô Kulka Nán dor
és Schu bert Me lá nia gyer me ke ként.

Az öreg sá gi ak kö zött az a hír jár -
ta: Fri gyes is re me kül fut bal lo zott, a
csa pat jobbszélsôje volt, to váb bá ki -
vá ló an ping pon go zott. Für ge eszû,
für ge lá bú-ke zû fiú volt. Ak kor még
sen ki sem tud hat ta, hogy a ref le xek
éle sí té sé nek mi lyen ha tal mas jelen-
tôsége lesz a késôbbiekben – ír ja L.
Hor váth Ka ta lin, aki Az utol só
mon dat tal kezdd! cím mel 2020 szep -
tem be ré ben je len tet te meg az ember-
ségérôl és mély em pá ti á já ról is is mert
gyó gyí tó ról szó ló köny vét. A szerzô
az ere de ti leg Friedrichként anya -
köny ve zett Kulka Fri gyes va gány sá -
gá ról is em lí tést tesz: A há zuk a gim -
ná zi um mal szem ben állt, s a vissza-
emlékezôk sze rint ami kor ké sett az is -
ko lá ból, egy sze rû en be ug rott az ab la -
kon az osz tály ter mé be. A csa lá di le -
gen dá ri um ban fenn ma radt, hogy ti -
zen há rom éves ko rá ban ti tok ban el -
kö töt te a ga rázs ból a szál lít má nyo zó
au tót, és el vit te ve le ko csi káz ni a
gyógy sze rész lá nyát. Ak kor még alig -
ha tu dott ve zet ni, és egy fá nak kor má -
nyoz ta az au tót. Nem tör tént sú lyos
sze ren csét len ség, csak a szélvédô tö -
rött el, és az üveg ki csit meg se bez te
utas tár sa ar cát. A fi a tal em ber gá lán -
san fel aján lot ta, hogy ha a heg mi att
nem akad kérôje a lány nak, ô fe le sé -
gül ve szi.

Fri gyes – aki ugyan a Fré di be ce ne -
vet ked vel te a leg job ban, de ipolysági
osz tály tár sai, sôt csa lád tag jai is in -
kább Fri ci nek szó lí tot ták – csak ki -
lenc éves volt, ami kor elsô al ka lom -
mal döb bent rá a ha lál kö zel sé gé re:
négyesztendôs hú ga, Ve ra agy hár tya -
gyul la dás kö vet kez té ben el hunyt. Ha -
ma ro san egy mást kö vet ték a csa lá di
tra gé di ák...

A fiú 1935-tôl a he lyi kö zép fo kú
ok ta tá si in téz ményt, a mai Szondy
György Gim ná zi u mot lá to gat ta. Itt
érett sé gi zett 1943-ban, szár ma zá sa
mi att azon ban nem ta nul ha tott to -
vább. Ami kor 1944 má ju sá ban a szá-
mottevô zsi dó ki sebb ség gel ren-
delkezô kis vá ros iz ra e li tá it get tó ba
zár ták, a Kulka csa lád már túl volt egy

bí ró sá gi tár gya lá son. Az Ipoly sá gi já -
rás fôszolgabírája két év vel ko ráb ban
– egy zsi dó nô rej te ge té sé ért – bû nös -
nek ta lál ta Fri gyes édes any ját, aki vé -
gül az ausch witzi kon cent rá ci ós tá -
bor ban lel te ha lá lát.

Fri gyes még nem volt húsz éves, mi -
kor mun ka szol gá la tos lett.

Szentkirályszabadján, aho vá repü-
lôteret épí te ni ve zé nyel ték, tár sa i val
hall gat ta, amint tôlük nem mes  sze,
az Appelplatzon (gyülekezôhelyen) a
bo ri kü lö nít mény ma rad vá nya it, köz -
tük Rad nó ti Mik lóst „bú csúz tat ja”
egy Mu rai ne vû al ez re des. Név sor-
 ol va sás kor ki de rült, hogy a kör let -

ben ket ten meg hal tak, he lyet tük a
bá mész ko dók kö zül kettôt, ôt és még
egy fôt a boriakkal együtt be va go ní -
roz ták. Amíg a sze rel vény vesz te gelt,
ôk ki bon tot ták a va gon pad ló ját, és
az éj sza ka lep le alatt ki mász tak,
majd vis  sza lo pa kod tak a kör let be.
Kulka két nap múl va le ve let ka pott
az aj kai MUSZ-táborból. Az ap ja ír -
ta. Biz tat ta, hogy szök jön át hoz zá,
majd szök je nek együtt Pest re. Azt ír -
ta: van svéd men le vél. Fri gyes ma -

radt – áll a Nap kút Ki adó gon do zá -
sá ban meg je lent kö tet ben, ami ben
Kulka Nán dor sor sá ról is ol vas ha -
tunk: 1945 ta va szán, ami kor a
közeledô an gol–ame ri kai csa pa tok
elôl igye kez tek ki ürí te ni a bergen-
belseni lá gert, a fo goly vo na tot lé gi -
tá ma dás ér te. Sok ôrizetes meg szö -
kött, az ott ma radt, já ró kép te len em -
be re ket pe dig meg ti ze del ték az SS-
ek. Köz tük volt – a svéd men le vél el -
le né re – a Jó zsef vá ro si pá lya ud va -
ron be va go ní ro zott Kulka Nán dor is.
A ba rá tai te met ték el a cellei vas út -
ál lo más kö ze lé ben, a 217-es kilo-
méterkônél.

Kulka Fri gyes 1945 feb ru ár já ban
rö vid ide ig egy nemeskocsi is tál ló ban
húz ta meg ma gát, a tá bo ri csendôrök
vi szont rá ta lál tak, s mi u tán ki hall gat -
ták és meg ver ték, a szom bat he lyi ka -
to nai fegy ház ba szál lí tot ták. A ka to -
nai bí ró ság elsô kör ben ha lál ra ítél te,
ezt késôbb tíz év nyi bör tön re mó do sí -
tot ták. Amint az a Kulka Frigyes-
kötetbôl ki de rül, pa ra dox mó don egy
lé gi tá ma dás hoz ta meg a sze ren csé jét,
hi szen ak kor si ke rült ki me ne kül nie a
börtönbôl, ami kor a ka szár nyát bom -
ba ta lá lat ér te: Kulka a szov jet csa pa -
tok mö gött, gya log, egy né met ha lott -
ról le sze dett, há rom szám mal na -
gyobb ba kancs ban, klott nad rág ban,
rang jel zés nél kü li ka to na ka bát ban,
le ven te sap ká ban el in dult „ha za”, a

dur ván két száz ki lo mé ter re lévô Ipoly -
ság ra.

Ha za ér ve ar ra kel lett rá döb ben nie,
hogy csa lád já ból egye dül ô él te túl a
ször nyû ese mé nye ket. Ek kor ha tá roz -
ta el, hogy mi ként azt ko ráb ban édes -
any já nak meg ígér te, or vos ként fog te -
vé keny ked ni, füg get le nül at tól, hogy
még fi a tal me di kus ként is in kább szí -
nész lett vol na, s ál lí tó lag erôs pa lóc
ak cen tu sa mi att ta ná csol ták el a pá -
lyá tól. A tör té net sze rint üres zseb bel
és üres gyo mor ral, egy te her va gon te -
te jén utaz va ju tott el Bu da pest re, ahol
1945-tôl a Páz mány Pé ter Tu do mány -
egye tem Or vos tu do má nyi Ka rát kezd -
te el lá to gat ni. Mi u tán 1950. au gusz -
tus 25-én dip lo má zott, or vos dok tor rá
avat ták; ku ta tá si te rü le te a mellkasse-
bészet és a tüdôgyógyászat lett.

1959-ig az Or szá gos Ko rá nyi TBC-
szanatórium In té zet Se bé sze ti Osz tá -
lyá nak gya kor no ka, al or vo sa, majd
kli ni kai ad junk tu sa volt; köz ben a ko -
re ai há bo rú ide jén az észak-ko re ai Rá -
ko si Má tyás Kór ház Mellkassebészeti
Osz tá lyán is dol go zott, sok szor mél -
tat lan kö rül mé nyek kö zött. Elég, ha
csak a ha di kór ház rönt gen gé pe mû -
kö dé sé nek mi ként jét em lít jük meg:
egy ko re ai fiú bi cik lin ül ve, a pe dált
te ker ve szol gál tat ta hoz zá az ára mot...

A meg szo kott nál sok kal kor sze rûbb
szem lé let tel dol go zó, kitûnô szervezô
hí ré ben ál ló Kulka Fri gyes 1959-ben
köl tö zött Sze ged re, hogy az ot ta ni kli -
ni ka vezetôjének, Petri Gá bor nak a
ké ré sé re a Sze ge di Or vos tu do má nyi
Egye te men dol goz zon. Az évek so rán
volt az in téz mény I. szá mú Se bé sze ti
Kli ni ká já nak do cen se, de 1969-tôl
egye te mi ta nár, késôbb pe dig
(1972–1978-ban) rektorhelyettes is. A
nagy dok to ri dis  szer tá ci ó ját meg véd -
ve, már mint az or vos tu do mány ok
dok to ra ala kí tot ta ki az or szág elsô
spe ci á lis mellkassebészeti osz tá lyát.
Ren ge te get dol go zott, egy rá di ós be -
szél ge tés ben még is azt nyi lat koz ta,
hogy min den per cet saj nál, amit szü -
net tel kel lett el töl te nie...

1979-es Bu da pest re köl tö zé se után
az Orvostovábbképzô Egye te men
mun kál ko dott; 1981-tôl az I. szá mú
Se bé sze ti Kli ni ka tanszékvezetô
egye te mi ta ná ra, majd 1986-tól rek to -
ra volt.

A leg szá ra zabb tan anya got is ké pes
volt olyan szí ne sen elôadni, hogy min -
den ki érdeklôdését fel kel tet te.
Elôadói, szí né szi ké pes sé gei cso dá la -
to sak vol tak. Kör nye ze tét min dig ma -
gá val ra gad ta. (...) Meg ha tá ro zó él -
mény volt, amint a be te gek kel bánt,
be szélt, igye ke zett a gyógy ulás ba ve -
tett bi zal mat fel kel te ni, meg tar ta ni. Az
or vos tan hall ga tók tól az idôsebb kol -
lé gá kig, a szak sze mély ze tig be zá ró lag
min den ki vel tü rel mes volt – idéz te fel
Ko vács Kár oly mell kas se bész-pro-
 fes  szor 2017-ben.

1989 áp ri li sá ban ott volt azon or vo -
sok kö zött, akik egy szak vé le mény -
ben meg ál la pí tot ták, hogy egy bi zo -
nyos Ká dár Já nos egész sé gi ál la po ta
mi att al kal mat lan ná vált párt mun ká já -
nak el lá tá sá ra. E je len tés alap ján kez -
de mé nyez ték Ká dár nyug ál lo mány ba
he lye zé sét és fel men té sét párt el nö ki
tiszt sé ge alól.

A se bé szi mun kát mes ter ség nek,
mû vé szet nek és tu do mány nak le író
szak em ber, aki a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Ba bér ko szo rú val Éke sí tett
Zász ló rend jét is meg kap ta, 1989.
szep tem ber 23-án hunyt el. Fenn ma -
radt a tör té net, hogy ami kor a vas tag -
bél da ga nat tal küzdô Kulkát a sa ját
rek to ri iro dá já ban ta lál ha tó be teg ágya
mel lett meg lá to gat ta egy fi a tal or vos,
a ha zai tüdôtranszplantáció alap ja i nak
megteremtôje a ha sá ra von ta a lá to ga -
tó ke zét, hogy az meg ta nul has sa ki ta -
pin ta ni az át té te ket.

Az utol só mon dat tal kezdd! cí mû
könyv ki adói fül szö veg ében Kostic
Szi lárd az aláb bi a kat ír ja ró la: Ki ma -
gas ló alak ja volt az or vos lás nak, sem
elôtte, sem utá na nem tu dok meg ne -
vez ni a ma gyar or vos tár sa da lom ban
sen kit, aki ha son ló je len ség lett vol na.
Nincs hoz zá fog ha tó egyé ni ség. Pon -
to san di ag nosz ti zált, pil la na tok alatt
át lát ta a leg bo nyo lul tabb hely ze te ket
is, vil lám gyors és he lyes dön té se ket
ho zott.

A tüdôtranszplantáció alap ja it
megteremtô Kulka, aki már a hat va -
nas évek ben vég zett ku tyá kon
tüdôátültetést, egy Hor váth Ádám ál -
tal ren de zett 1985-ös port ré film ben
me sél te el a tör té ne tet, mely sze rint
1944-ben lát ta utol já ra édes any ját,
ami kor be va go ní roz ták a zsi dó kat. El -
mon dá sa sze rint meg je gyez te an nak a
mar co na kül se jû tá bo ri csendôrnek az
ar cát, aki édes any ját lök dös te. Ami -
kor 18 év vel késôbb Hum boldt-ösz -
tön dí jas ként Mün chen ben tar tóz ko -
dott, egy gyo mor per fo rá ci ó tól
szenvedô be teg ben fel is mer te ezt a

csendôrt. Kulka meg ope rál ta. A ko -
ráb bi csendôr, aki ma ga mond ta el az
or vos nak, hogy a há bo rú alatt két évig
Ipoly sá gon szol gált, meg gyógy ult.

Ez a mi ars po é ti kánk. Ha gyó gyí -
tunk, ak kor mindenrôl meg fe led ke -
zünk, ak kor is, ha ez na gyon ne héz –
em lé ke zett Kulka Fri gyes, akit Fü ze si
Kris tóf gye rek se bész az or vo si kés
Pa ga ni ni jé nek ne ve zett.

1986-ban az ipolysági Honti
Közmûvelôdési Klub meg hí vá sá ra
vis  sza tért a vá ros ba, hogy Mi re ké pes
a se bé szet, és mit hoz hat a hol nap?
cím mel ad jon elô. Fia, a Kos suth- és
Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész, Kulka
Já nos, akit 2014-ben Ipoly ság dísz -
pol gá rá vá avat tak, több al ka lom mal is
fel lé pett már édes ap ja szülô-
városában, ahol a Kulka csa lád tör té -
ne té re nem csak az egy ko ri neo lóg zsi -
na gó ga fa lán ta lál ha tó holokauszt-
emlékmû em lé kez tet, ha nem az Ipoly
Men ti Ta lál ko zá sok ke re te in be lül
2019 má ju sá ban fel ava tott bot-
latókövek is...

Kaszmán Zol tán / Ma7
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For ró bé ke Ma rok kó val?
Po li ti ku sok és ma rok kói szár ma zá sú iz ra e li zsi dók szá zez rei kö szön töt -

ték Iz ra el ben a kap cso la tok új bó li nor ma li zá lást Ma rok kó val – je len tet -
te a he lyi mé dia.

Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök a chanukka nyolc na pos ün ne pé nek
elsô gyer tya gyúj tá sá nál, a Si ra tó fal nál üd vö zöl te az egyez ményt Ma rok kó val,
me lyet elôzôleg Do nald Trump ame ri kai el nök Twitter-üzenetben ho zott
nyil vá nos ság ra, ír ja az MTI.

Netanjahu re mé nyét fe jez te ki, hogy for ró bé ke szü le tik Ma rok kó val. Min -
dig hit tem eb ben a bé ké ben, min dig is a bé ké ért dol goz tam, és ez most a sze -
münk elôtt va ló sul meg – mond ta az el nök.

A Ti mes of Israel cí mû an gol nyel vû hon lap em lé kez te tett rá, hogy az
1990-es évek ben Iz ra el és Ma rok kó a pa lesz ti nok kal kö tött meg ál la po dá so kat
követôen ala csony szin tû dip lo má ci ai kap cso la to kat lé te sí tett, de eze ket a má -
so dik pa lesz tin fel ke lés 2000-es ki rob ba ná sa után meg szün tet ték.

Az utób bi évek ben azon ban élén kül tek az in for má lis kap cso la tok, és becs -
lé sek sze rint éven te 50.000 iz ra e li uta zott Ma rok kó ba szer ve zett, cso por tos
ki rán du lá so kon, elsôsorban meg is mer ni az ott élt és ma is élô zsi dó kö zös ség
ha gyo má nya it, és gyak ran fel ke res ni csa lád juk ere de ti la kó hely ét.

Netanjahu a tel jes dip lo má ci ai kap cso la tok ról beszélô Trumppal el len tét -
ben nem a kö vet sé gek meg nyi tá sát em lí tet te, ha nem csak az összekötô iro dák
lé te sí té sét. Ez azt je lent he ti a Jediót Ahronót cí mû új ság hon lap ja, a Ynet sze -
rint, hogy va ló szí nû leg az or szá gok kö zött 2000 ok tó be ré ig fenn ál ló kap cso -
la tok új ra te rem té sé ben ál la pod tak meg, és csak késôbb ter ve zik nagy kö vet sé -
gek lét re ho zá sát.

Majd min den ki 
bol dog

Az iz ra e li sta tisz ti kai hi va tal köz -
zé tet te szo ká sos éves je len té sét, vi -
szo nyít va a 18 év vel ezelôtti be szá -
mo ló hoz.

Az iz ra e li ek 88,9%-a elé ge dett az
éle té vel, ez az adat 2002-ben 82,9%
volt. 63,4% elé ge dett a gaz da sá gi
hely ze té vel, szem ben a 2002-es
48,3%-kal. A meg kér de zet tek
57,1%-a úgy vé li, a hely ze te a
következô évek ben ja vul ni fog.

Az egy fôre esô éves brut tó jö ve de -
lem 128.758 sékel, amelybôl a
kötelezô adók és egyéb be fi ze té sek
után 107.652 sékel ma rad.

Az ál lam adós ság az éves GDP-hez
vi szo nyít va 60,4%-ra csök kent,
szem ben a 2002-es 89,1%-kal. Ez zel
szem ben a ház tar tá sok adós sá ga a
ban kok fe lé 49,0%-ra emel ke dett a
2002-es 46,8%-ról.

A fér fi ak élet tar ta ma 80,9 év, a
2002-es 77,5-tel szem ben. A nôké
84,8 év, amely a bá zis év ben 81,5
volt.

Az Iz ra el ben élôk 83,2 szá za lé ka
elé ge dett a la kó kör nye ze té vel, 88,3%
elé ge dett a la ká sá val. A la kos ság
30,0%-a jö ve del mé nek fe lét a la ká sa
tör lesz té sé re és fenn tar tá sá ra for dít ja.

Sak te rek
al ko nya

Tel-Avivban meg nyílt az elsô
olyan ét te rem a vi lá gon, ahol la bo -
ra tó ri um ban elôállított csir ke húst
szol gál nak fel. A ven dé gek ét kez -
het nek, és meg néz he tik, ho gyan
ké szül a fô összetevô.

Iz ra el ben The Chicken né ven nyi -
tot tak ét ter met, ahol a fel szol gált
csir ke hús hoz ha son ló ké szít ményt
la bo ra tó ri um ban ál lít ják elô, köszön-
hetôen az iz ra e li SuperMeat in du ló
vál lal ko zás nak. Az ét te rem nem csak
ro po gós „csir ke fi lét” kí nál, ha nem
lehetôséget ar ra is, hogy a ven dé gek
meg te kint sék a gyár tás fo lya ma tát,
és meg néz hes sék, ho gyan ké szül a
la bor hús. A tu laj do no sok cél ja az in
vitro hús nép sze rû sí té se.

Az ott fel szol gált csir ke ham bur ger
fô ele me a te nyész tett csir ke hús,
amit friss zöld sé gek kel és há zi ké szí -
té sû már tá sok kal friss bri ós zsem lé -
be he lyez nek.

Az in du ló vál lal ko zás szá má ra
mérföldkô az ét te rem meg nyi tá sa,
mert lehetôséget ad ar ra, hogy visz -
 sza jel zést kap jon az ál ta la kí nált ter-
mékrôl. A ham bur ge rért ugyan is
nem kell fi zet ni, cse ré be a ven dé gek -
nek egy kérdôívet kell ki töl te ni ük a
ta pasz ta la ta ik ról.

Jáél Selbia iz ra e li mo dellt vá -
lasz tot ták meg a 2020-as év leg -
szebb ar cá nak. A 100-as lis tá ra
több más iz ra e li hí res ség is fel -
ke rült.

A TC Candler és a The
Indepandent Critics 1990 óta vá -
laszt ja meg az év 100 leg szebb ar cú
nôjét a kü lön fé le médiamegje-
lenések alap ján. A 2020-as lis tá ra
több mint 40 or szág ból ke rül tek fel
mo del lek, színésznôk, is mert mé dia -
sze mé lyi sé gek vagy egy sze rû en csak
lel kes amatôrök, akik nek si ke rült a
kö zös sé gi por tál ok se gít sé gé vel a lis -
tát ös  sze ál lí tók lá tó te ré be ke rül ni ük,
ír ja a Ki bic.

A mos ta ni 100-as lis tá ra há rom iz -
ra e li is fel ke rült. A 70. he lyen ta lál -
ha tó Natalie Portman, akit már 23.
al ka lom mal vá lasz tot tak be a leg -

szebb ar cú nôk kö zé, 2008-ban rá -
adá sul az elsô he lyig ju tott. A ta lán
leg nép sze rûbb iz ra e li színésznô, Gal
Gadot a 21. hely re ke rült. A Wonder
Woman-filmek sztár ja he ted szer re
ke rült fel a lis tá ra, 2015-ben ô volt a
má so dik he lye zett.

A 2020 leg szebb ar cá nak meg vá -
lasz tott Jáél Selbia Cohen vi szont
már ne gye dik sze rep lé sé vel az elsô
hely re tu dott ke rül ni. A 19 éves iz ra -
e li mo dell or to dox zsi dó csa lád ba
szü le tett, ko rai mo dell kar ri er je mi att
konf lik tus ba ke rült a val lá sos lány is -
ko lá val, ahol ta nult. Vé gül csa lád ja
és az ok ta tás ügyi mi nisz té ri um köz -
ben já rás ára foly tat hat ta ta nul má nya -
it a modellkedés mel lett, az zal a fel -
té tel lel, hogy utób bi nem fog a ta nu -
lás ro vá sá ra men ni.

Az or to dox zsi dó val lá sos élet mód

Ruvén Rivlin iz ra e li el nök te le fo non be szélt Fe renc pá pá val, és kel le -
mes ün ne pe ket kí ván tak egy más nak a ko ro na ví rus ár nyé ká ban.

Ami kor leg utóbb ta lál koz tunk, Ön a bé ke meg te rem té sé ért imád ko zott a Kö -
zel -Ke le ten, és sze ren csé re imá ja meg hall ga tást nyert. A békemegállapodá-
sok új kor sza ká ban va gyunk – kezd te a be szél ge tést az el nök, bol dog ka rá -
csonyt és bol dog új évet kí ván va a pá pá nak és a ke resz té nyek nek szer te a vi -
lá gon és Iz ra el ben. A pá pa kö szö ne tet mon dott az el nök nek, és hé be rül kí vánt
kel le mes ün ne pe ket chanukka al kal má ból.

Fon tos, hogy a vi lá gon min den em ber meg kap ja a ko ro na ví rus el le ni ol tást,
ne csak a gaz dag or szá gok ból va lók. Ez er köl csi kö te les sé günk. A ví rus meg -
mu tat ta a vi lág nak, hogy mind an  nyi an egyenlôk va gyunk Is ten sze mé ben –
hang sú lyoz ta az el nök, majd gra tu lált Pierbattista Pizzaballa ér sek je ru zsá -
le mi la tin pát ri ár ká vá tör tént ki ne ve zé sé hez.

A chanukka és a ka rá csony egy aránt olyan ün nep, ami kor a csa lá dok és a
kö zös sé gek ta lál koz nak. A ko ro na ví rus-kor lá to zá sok alatt az ün nep lés na gyon
ke mény és ne héz mind an  nyi unk szá má ra – mond ta Rivlin. A múlt hó nap ban
ta lál koz tam a ke resz tény fe le ke ze tek vezetôivel, és szo ro san együtt mû kö dünk
olyan meg ol dá sok ke re sé sé ben, ame lyek fi gye lem be ve szik a val lá si és egész -
ség ügyi kö ve tel mé nye ket.

Vé gül az el nök kö szö ne tet mon dott a pá pa mély ba rát sá gá ért, és fel kér te,
hogy avas sa fel a Ko los to rok Föld je pro jek tet, ame lyen hos  szú évek óta dol -
go zik, és amelyrôl a Va ti kán ban tett mind két lá to ga tá sa so rán be szélt ve le. Az
egyházfô meg kö szön te az el nök nek a né pek kö zöt ti bi za lom ki épí té sé ért tett
erôfeszítéseit, és azt mond ta, hogy az imá i ban Rivlin min dig mint a bé ke em -
be re sze re pel.

ujkelet.live

VI. Mohammed ma rok kói ki rály és Ben já min Netanjahu iz ra e li mi nisz ter el nök
Fo tó: Getty Images / EPA

Ma rok kó a Ynet sze rint elôbb meg akar bi zo nyo sod ni ar ról, hogy Joe
Biden új el nök ad mi niszt rá ci ó ja nem vál toz tat ja meg Trump dön té sét a nyu -
gat-sza ha rai ma rok kói szu ve re ni tás elismerésérôl.

A Ynet ki emel te, hogy ha son ló an az el múlt hó na pok ban az arab or szá gok -
kal alá írt ko ráb bi meg ál la po dá sok hoz, Netanjahu most sem ér te sí tet te Beni
Ganc vé del mi és Ga bi Askenázi kül ügy mi nisz tert, azon ban ez út tal az ame -
ri ka i ak köz vet le nül tá jé koz tat ták ôket már több hét tel ezelôtt a kap cso la tok
biz ta tó elôrehaladásáról.

Üd vöz löm a hi va ta los kap cso la tok vár ha tó ki épí té sét Ma rok kó val. Ez
lehetôséget kí nál a két nép hos  szú ide je fenn ál ló kap cso la tá nak, va la mint a
most hi va ta los sá vá ló gaz dag és dicsôséges tör té nel mi part ner sé gé nek hi va -
ta los sá té te lé re – ír ta Ganc a Twitter-fiókjába.

Kü lö nö sen lel kes videoüzenetben kö szön töt te a nor ma li zá lást Miri Regev
köz le ke dé si mi nisz ter, aki nek édes ap ja Ma rok kó ból ván do rolt be Iz ra el be.
Cso da, hogy szü le ink, nagy szü le ink éle tük ben el jut nak gye re ke ik kel, uno ká ik -
kal Ma rok kó ba, ab ba az or szág ba, ahol szü let tek, ame lyet sze ret nek, és büsz -
kék le het nek ar ra a dicsôséges örök ség re, ame lyet Ma rok kó ból hoz tak ma -
guk kal Iz ra el be – mond ta Regev.

Mi, az Iz ra el ben és szer te a vi lá gon élô ma rok kói zsi dók, kü lö nö sen vágy -
tunk er re a nap ra, hogy va ló di bé ke le gyen a ma rok kói és a zsi dó nép kö zött
– hang sú lyoz ta Árje Deri bel ügy mi nisz ter, aki 9 éve sen ér ke zett Iz ra el be
Ma rok kó ból.

Az Egye sült Arab Emír sé gek, Bahrein és Szu dán után Ma rok kó a ne gye dik
arab or szág, amely az el múlt négy hó nap ban meg ál la po dott Iz ra el lel a kap -
cso la tok rendezésérôl.

és a mo dell szak ma ös  sze han go lá sa
amúgy is ko moly ki hí vást je lent a fi -
a tal lány nak. Egy mi lá nói mun ká ja
so rán pél dá ul négy na pig csak kek -
szet evett, mi vel nem ta lált más kó -
ser élel mi szert a vá ros ban. Több
meg bí zást pe dig a szom ba ti mun ka -
vég zés mi att kel lett vis  sza uta sí ta nia.
Selbia je len leg a kötelezô ka to nai
szol gá la tot töl ti a légierônél.

Rivlin és a pá pa jó ün ne pet
kí ván tak egy más nak

Több vis  sza jel zés iga zol ja, hogy
nem különböztethetô meg a ha gyo -
má nyos gyár tá sú csirkétôl, és nagy -
sze rû ízû a ham bur ger, mond ta Ido
Savir ve zér igaz ga tó.

Az ét te rem meg nyi tá sa lé pés a
mes ter sé ges hús nép sze rû sí té se fe lé,
és ez ál tal meg is me rik azo kat a ki hí -
vá so kat, ame lyek kel a vál la la tok
szem be sül ni fog nak a ter mék kel a
pi a con. Rá mu tat, hogy men  nyi re
fon tos be mu tat ni az elôállítás fo lya -
ma tát. Az ellenôrizhetô elôállítási
fo lya mat lehetôvé te szi olyan ki vá ló
minôségû, táp lá ló és íz le tes csir ke -
hús lét re ho zá sát, amely ké pes fel ér ni
a ha gyo má nyos hús sal.

an nak ke ze lés re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat.

A cég egyelôre a vis  sza jel zé se kért
cse ré be tud ja fel szol gál ni a ter mé ket.
Re mény ke dik ab ban, hogy egy-két
éven be lül for gal maz ha tó lesz az ét ter -
mek ben, és öt év múl va be in dít hat ja
akár ke res ke del mi mé re tû üze me it is.

Sár kö zi Ju dit / magyarmezogaz-
dasag.hu

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Iz ra e li ka to na lány lett 
2020 leg szebb ar ca

A cég há rom évet töl tött el a gyár -
tás fej lesz té sé vel, az az an nak az op -
ti má lis fo lya mat nak a meg te rem té -
sé vel, mely nek so rán az ál la tok ból
vett sej tek ma guk az ál la tok nél kül
nö ve ked nek. A leg na gyobb ki hí vás
az volt, hogy al kal mas sá te gyék a
nagy men  nyi sé gek elôállítására.

A ve zér igaz ga tó sze rint ha el ter -
jed, az el já rás nak szá mos elônye le -

het a ha gyo má nyos ál lat tar tás sal
szem ben.

Ez után nem szük sé ges túl zsú folt
he lye ken an ti bio ti kum mal ne vel ni
ál la to kat. Rá adá sul ez a fo lya mat
sok kal gyor sabb és ha té ko nyabb,
mint a ha gyo má nyos ál lat te nyész tés.
Emel lett szük ség te len az ál la tok le -
ölé se is. To váb bi elônyként em lí ti,
hogy meg úju ló ener gi á val csökkent-
hetô a hús kör nye ze ti láb nyo ma, mi -
vel elôállításához ke ve sebb erôforrás
szük sé ges.

Az élel mi szer egyelôre nem ren -
del ke zik ha tó sá gi jó vá ha gyás sal, a
kor má nyok még most dol goz zák ki
a te nyész tett hús ka te gó ri á ját és az
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A zsidómentô
Attenborough csa lád

An ti sze mi ta „csúcs tel je sít mé nyek” 2020-ban

Meg vá sá rol juk Izraeltôl
a Vas ku po la ra dar rend sze rét
A ma gyar had se reg 2022-ben ve szi át az elsô új ra dar esz kö zö ket, ame -

lyek a szov jet kor szak óta Ma gyar or szág bir to ká ban lévô ré gi mó di lég -
vé del mi ra da rok he lyé be lép nek.

A ma gyar had se reg meg vá sá rol ja Izraeltôl a kis ha tó tá vol sá gú ra ké ták és
tü zér sé gi lö ve dé kek el len vé del met nyúj tó Vas ku po la ra dar rend sze rét, ad ta
hí rül az MTI.

Az iz ra e li ál la mi vál la lat le ány vál la la ta, az ELTA Systems Ltd. vál lal ta el az
új lég vé del mi rend szer gyár tá sát és le szál lí tá sát a ma gyar had se reg szá má ra.

Kö rül be lül két év vel ezelôtt nyolc ra dar rend szert ér té ke sí tet tek Cseh or -
szág nak 125 mil lió dol lá rért (mint egy 35 mil li árd fo rint), de a je len le gi ügy -
let vár ha tó an en nél na gyobb lesz a Ynet sze rint.

Ko rom Fe renc ma gyar ve zér ka ri fônök ír ta alá az iz ra e li fegyverüzletrôl
szó ló meg ál la po dást. A ma gyar had se reg 2022-ben ve szi át az elsô új ra dar -
esz kö zö ket, ame lyek a szov jet kor szak óta Ma gyar or szág bir to ká ban lévô ré -
gi mó di lég vé del mi ra da rok he lyé be lép nek.

A hi va ta lo san ELM-2084 ne vû ra dar rend szert az elôzô év ti zed ele jén fej -
lesz tet ték ki az ELTA vál la lat nál az iz ra e li hon vé del mi mi nisz té ri um ku ta tás-
fej lesz té si igaz ga tó sá gá nak tá mo ga tá sá val, elsôsorban a Gá zai övezetbôl a
szom szé dos te rü le tek re érkezô ra ké ta tá ma dá sok el le ni vé de lem re.

A rend szer ké pes ala cso nyan repülô repülôgépek, he li kop te rek, pi ló ta nél -
kü li lé gi jár mû vek, ra ké ták és tü zér sé gi lö ve dé kek ész le lé sé re és be mé ré sé re.
A rend szert hoz zá il lesz tet ték a Vas ku po la lég vé del mi pro jekt hez, és ös  sze -
han gol ták a tü zér ség esz kö ze i vel.

Az ELTA ed dig mint egy 100 ra dar rend szert adott el több mint 2 mil li árd
dol lár (kö zel 600 mil li árd fo rint) ér ték ben. Meg vá sá rol ta pél dá ul Ka na da, In -
dia és Finn or szág, va la mint – kül föl di ér te sü lé sek sze rint – Szin ga púr is.

Egy kép Hámenei irá ni el nök hon lap já ról, raj ta a fel irat: Végsô meg ol dás

Irene és Hel ga

Sir David Attenborough

Az ame ri kai Si mon Wiesenthal
Köz pont most is nyil vá nos ság ra
hoz ta az el múlt év meg íté lé se sze -
rint leg dur vább an ti sze mi ta tet te it.
2020-ban – az elôzô évektôl eltérôen
– nem csu pán meg bot rán koz ta tó
ese te ket, meg nyil vá nu lá so kat szem -
léz tek, ha nem na gyobb hang súlyt
he lyez tek az újabb je len sé gek re,
tren dek re.

1. A Covid-19, a leg újabb ví rus
egy ben a leg ré geb bi ví rus táp ta la ja. A
mo dern an ti sze mi ták a kö zép ko ri „fe -
ke te ha lál hoz” ha son ló an a zsi dó kat
(va la mint az ázsi ai ame ri ka i a kat) tet -
ték meg bûn bak nak a mos ta ni jár vá -
nyért, me lyet a 21. szá za di spa nyol -
nát há nak is szo kás ne vez ni. Az ol tás -
el le nes internetes fó ru mok an ti sze mi -
ta szel le mi ség gel van nak át itat va.

2. A ko ro na ví rus ide jén a kö zös sé gi
ol da lak biz to sít ják a kap cso la tot a
csa lá don be lül, a ba rá tok kö zött, az is -
ko lai táv ok ta tás ban és a vál lal ko zá sok
mû kö dé sé hez. A Facebook és a töb bi
nagy plat form igye kez nek gá tat vet ni
a gyû lö let hul lám nak, ezért a legszél-
sôségesebb és legerôszakosabb rasz -
 szis ta han gok a Te leg ram csa tor ná hoz
me ne kül tek, ahol alig van mo de rá lás.

3. A zsi dók és a judaizmus el le ni
gyû lö let kel tés baj no ka, Louis
Farrakhan 35 év mér ge zi a lég kört
Ame ri ká ban. Te vé keny sé ge kü lö nö -
sen felerôsödött a Ge or ge Floyd el le -
ni gyil kos ság nyo mán, ami kor is mert
szí nes bôrû spor to lók és mû vé szek
han go san is mé tel ték a tôle át vett esz -
mé ket. Hí vei a pandémiát az em be ri -
ség ki ir tá sá ra irá nyu ló kí sér let nek
minôsítik.

4. Az FBI sze rint 2019-ben az USA-
ban el kö ve tett gyû lö let-bûn cse lek mé -
nyek 62%-a irá nyult zsi dók el len.
2020-ban foly ta tód tak a zsi na gó gák
el le ni tá ma dá sok, ame lyek so rán – a
Black Lives Matter til ta ko zá sok nyo -
mán – a ka li for ni ai Los An ge les ben és
Oaklandben, va la mint a wisconsini
Kenosha zsi na gó gá in je len tek meg
graffitik, Chábád-központot gyúj tot -
tak föl az ore go ni Portlandben és a
Delaware-i Newarkban. Sza bad té ri
chanukkai mécsesgyújtást za vart meg
egy vá ro si te rep já ró Kentuckyban. A
zsi dó sá got az ame ri kai szélsôjobb és
szélsôbal egy aránt démonizálja.

5. Az irá ni al-Kudsz (Je ru zsá lem)
nap al kal má ból Hámenei ajatollah a
weboldalán szó sze rint a „végsô meg -
ol dást” idéz te föl. Ja vad Zarif kül ügy -
mi nisz ter így mentegetôzött: Nem áll
szán dé kunk ban a bibsiket a ten ger be
szo rí ta ni, nem ter ve zünk ka to nai ak ci -
ót vagy ön gyil kos me rény le te ket. A
meg ol dás nép sza va zás len ne... Az
Irán nal szo ros gaz da sá gi kap cso la to -
kat fönn tar tó EU-tagállamok (pl. Né -
met or szág) rend sze rint szó nél kül
hagy ják Hámenei holokausztta-
gadását és Iz ra el-el le nes uszí tá sát.

6. Az eu ró pai an ti sze mi tiz mus a má -
so dik vi lág há bo rú óta nem lá tott szin -
tet ért el – fo gal maz a je len tés. Meg -
jegy zi, hogy an nak ide jén Hit ler elsô

David Attenborough még min -
dig em lék szik ar ra a pil la nat ra,
ami kor ki tört a má so dik vi lág há -
bo rú. Ek kor tör tént ugyan is, hogy
a szü lei azt mond ták a két ve lük
élô zsi dó me ne kült kis lány nak:
mos tan tól egy csa lád va gyunk.

ren del ke zé sei kö zött sze re pelt a zsi dó
ri tu á lis vá gás (sechita) be til tá sa. Az
ál la tok elôzetes ká bí tás nél kü li le ölé -
sé nek til tá sa 2020-ban az Eu ró pai Bí -
ró ság na pi rend jén sze re pelt, s a ti la -
lom sú lyos ki hí vást je lent a zsi dó kö -
zös sé gek szá má ra. A je len tés a fran cia
igaz ság szol gál ta tást az zal vá dol ja,
hogy fut ni hagy ta egy zsi dók el le ni
me rény let vég re haj tó ját. Posz te rek
for má já ban éledôben van a zsi dók el -
le ni vér vád Toulouse-ban, ahol 2012-
ben egy fi a tal rab bit és há rom kis is ko -
lást gyil kol tak meg. A 21 éves April
Benayoumot, aki má so dik lett a fran -
cia szépségkirálynô-választáson, éle -
sen tá mad ták a Twitteren, mi u tán el -
mond ta, hogy ap ja zsi dó. Bel gi u mi és
spa nyol kar ne vá lo kon zsi dó kat gú -
nyo ló fi gu rák je len tek meg. Andrzej
Du da an ti sze mi ta szó la mok kal kam-
pányolt a len gyel vá lasz tá sok elôtt.
Egy 16 eu ró pai or szág ban ren de zett
köz vé le mény-ku ta tás alap ján a né pes -
ség ötö de gon dol ja, hogy a zsi dók tit -

kos össze es kü vé se irá nyít ja a po li ti kai
és a gaz da sá gi éle tet. AZ EBESZ je -
len té se sze rint Eu ró pá ban a gyû lö let-
bûn cse lek mé nyek ne gye de zsi dók el -
len irá nyul.

7. A né met kul tu rá lis és tu do má -
nyos elit bí rál ta a Bun des tag nak az Iz -
ra el el le ni bojkottmozgalmat (BDS)
elítélô ha tá ro za tát. A mint egy két tu -
cat in téz ményt tömörítô Kul tu rá lis
Unió úgy ta lál ta, hogy a par la ment al -
só há za ez zel kor lá toz za a szó lás sza -
bad sá got. Ezt követôen 900 mû vész,
tu dós és köz éle ti sze mé lyi ség fel hí -
vás ban ne vez te a ha tá ro za tot ve szé -
lyes nek és a de mok ra ti kus köz élet re
néz ve ká ros nak. Mind ez ma gya ráz za,
hogy az an ti sze mi ta Német–Palesztin
Tár sa ság mi ért szá mít hat egyes bal ol -
da li, szo ci ál de mok ra ta és zöld pár ti
képviselôk tá mo ga tá sá ra. A szoc dem
if jú sá gi szer ve zet (JUSOS) a Fatah if -
jú sá gi ta go za tát test vér szer ve ze té ül
fo gad ta.

8. Az ame ri kai kampuszok lak -
musz pró bá ja: ci o nis ta vagy-e?

Mi köz ben Iz ra el ren de zi kap cso la ta -
it az Emír sé gek kel, Bahreinnal, Ma -
rok kó val és Szu dán nal, az ame ri kai
egye te me ken dúl a po li ti kai harc. Ez

Meg ha tó an be szélt a kö zel múlt ban
a 94 éves ter mé szet tu dós ar ról, mi -
lyen sze re pet ját szot tak a szü lei ab -
ban, hogy a 13 éves Irene és a 11
éves Hel ga Bejach biz ton sá gos és
szeretô ott hon ra ta lál jon. A két kis -
lány az utol só Kindertransporttal ér -
ke zett Nagy-Bri tan ni á ba, és 7 évig
la kott Attenborough-ékkal, ol vas hat -
juk a Ki bic cik ké ben.

Attenborough any ja, Mary ak ti -
vis ta ként dol go zott az 1930-as évek -
ben, és Guer ni ca bom bá zá sa so rán
se gí tett a baszk gye re kek nek el me -
ne kül ni. 1937-ben gon dos ko dott egy
cso port fi a tal ról, akik Nagy-Bri tan -

az ál la pot az Il li no i si Egye te men öt
éve, a Dél-ka li for ni ai Egye te men
(USC) pe dig már év ti ze dek óta tart.
Elôbbiben egy zsi dó di á kot ki zár tak a
di ák ta nács vá lasz tá si bi zott sá gá ból,
mert úgy mond el fo gult. Az egye te men
a kötelezô ér zé ke nyí té si prog ram ba
be ik tat ták a Pa lesz tin el len ál lás 70 év
iz ra e li ter ror ja kö ze pet te el ne ve zé sû
tan tár gyat. Idén szep tem ber ben a di ák -
ön kor mány zat ban el hang zott az a kö -
ve te lés, hogy an nak ne le hes sen tag ja
az a ta nu ló, aki a Chábád vagy a Hillel
szer ve zet tag ja. A USC di ák ta ná csá ból
ugyan csak ki zár tak há rom zsi dót, akik
nyil vá no san ki áll tak ci o nis ta meg-
gyôzôdésük mel lett. Egy má sik
vezetôségi tag zak la tá sok és fe nye ge -
té sek ha tá sá ra mon dott le.

9. Az USA kül ügy mi nisz te re el ítél -
te a BDS moz gal mat. A New York-i
De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Párt je löl te -
ket ál lít a jövô évi hely ha tó sá gi vá -
lasz tá so kon. A je lö lés fel té te le egy
kérdôív ki töl té se. Eb ben sze re pel két

kér dés: Vál lal ja-e, hogy nem uta zik
Izraelbe?, il let ve Tá mo gat ja-e a BDS
moz gal mat, és ha nem, mi ért nem?

10. Chi lé ben a zsi dó ki sebb ség lét -
szá ma húsz ezer, a pa lesz tin kö zös sé -
gé mint egy há rom száz ezer. Vezetôik
az utób bi idôben ra di ka li zá lód tak, és a
Hamász ide o ló gi á já val azo no sul nak.
Daniel Jadue épí tész a fôváros, San ti -
a go de Chi le egyik ke rü le té ben
(Recoleta) pol gár mes ter. Közpénzek-
bôl tá mo gat ja a BDS-t és az Iz ra el-el -
le nes ak ti vi tást. A chi lei zsi dó kö zös -
sé get kettôs iden ti tás sal vá dol ja, sze -
rin te a zsi dó ál lam ügy nö kei. Nyi lat -
ko za ta i ban há rom Áb ra hám-val lás hí -
ve it sér te ge ti: Ha zsi dó nak szü let tél,
jo go san hi he ted azt, hogy a vá lasz tott
nép tag ja vagy, és gyil kol ha tod a pa -
lesz ti no kat, él hetsz a ha zá juk ban. Ha
mosz lim csa lád ba szü let tél, jo go san
hi he ted, hogy egy há bo rú szent le het.
Ha ke resz tény vagy, azt gon dol ha tod,
hogy a sze gé nyek meg van nak áld va,
és ha lá luk után el nye rik mél tó ju tal -
mu kat. Mind ez egy olyan em ber szá -
já ból, aki egy szer még az or szág el nö -
ke is le het.

Wiesenthal.com – Bassa Lász ló /
Szom bat
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ni á ba ér kez tek, ír ja a The Jewish
News.

Attenborough édes ap ja, Frederick
a Leicesteri Egye tem igaz ga tó ja volt,
és se gí tett a né met zsi dó ta ná rok nak
át te le pül ni az or szág ba. Így ke rült
hoz zá juk a két kis lány is, akik nek ta -

nár ap já val Frederick kap cso lat ban
volt. A lá nyok ere de ti leg New York -
ba ké szül tek a ro ko na ik hoz, és csak
egy rö vid idôt töl töt tek vol na az
Attenborough csa lád nál, de az tán ki -
tört a há bo rú, és a lá nyok ná luk ra -
gad tak.

A két lány nem be szélt an go lul, de
gyor san al kal maz kod tak a kör nye -
zet hez, és a csa lád na gyon meg sze -
ret te ôket. Irene még egy ki csit ab -
ban is köz re ját szott, hogy David
érdeklôdése a ter mé szet fe lé for dul -
jon, ami kor adott egy bo ros tyán kö -
vet a fi ú nak.

Attenborough vis  sza em lé ke zé sei
sze rint vi szony la gos biz ton ság ban
vé szel ték át a há bo rút, és csak na -
gyon ke vés ju tott el hoz zá juk az Eu -
ró pá ban fo lyó bor zal mak ból.

Nem tud tunk Ausch witz ról, a kon -
cent rá ci ós tá bo rok ról egé szen ad dig,
amíg a szö vet sé ge sek le nem ro han -
ták Né met or szá got. Hel ga és Irene
le ve le ket kap tak az édes ap juk tól a
Vö rös ke reszt köz ve tí té sé vel, és úgy
tud ták, jól van, ami per sze nem volt
igaz.

A lá nyok édes ap ja 1944-ben
Ausch witz ban halt meg. Édes any juk
már évek kel ko ráb ban el hunyt, ezért
a há bo rú után Ame ri ká ba men tek a
ro ko na ik hoz.

De az Attenborough csa lád to -
vább ra is kap cso lat ban ma radt ve lük.
Ha New York ba men tem, min dig
meg lá to gat tam ôket. Irene saj nos fi -
a ta lon meg halt, de Hel ga meg há za -
so dott, és több gye re ke szü le tett.
Még ma is kap cso lat ban va gyunk.
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Si mon Bös ke 16
éves volt, ami kor az
elsô ki sebb szép ség -
ver seny ét nyer te,
1929-ben pe dig ô lett
Eu ró pa leg gyö nyö -
rûbb nôje.

Az elsô Miss Eu ró -
pa szép ség ver senyt
1928-ban ren dez ték
meg, ek kor egy sváj ci
hölgy, Stefanie Job
nyer te el a ko ro nát.
Egy év vel késôbb
azon ban ma gyar si -
ker nek ör vend he tett
az or szág: Si mon
Bös ke min den kit el -
káp ráz ta tott szép sé gé -
vel.

A fi a tal lány 1929.
ja nu ár 6-án elôször az
elsô Miss Hun ga ry,
az az ak ko ri ban Miss
Hun gá ria ne vû ver se -
nyen gyôzedelmeskedett, így ju tott
ki a pá ri zsi ese mény re. És bár Eu ró -
pa-szer te ra jong tak ér te, itt hon so kan
tá mad ták szár ma zá sa mi att, éle te pe -
dig ko ránt sem csak a lu xus ról és a
csil lo gás ról szólt.

Si mon Bös ke, az elsô 
ma gyar szépségkirálynô

Si mon Er zsé bet 1909. feb ru ár 15-
én szü le tett Keszt he lyen Si mon Sán -
dor já rá si tisz ti or vos és Hoffmann
Jan ka lá nya ként. Zsi dó csa lád ban
ne vel ke dett, gyer mek ként an go lul és
né me tül is ta nult, va la mint az is ko lai
szín ját szó cso port tag ja volt. A kar -
csú, tö ré keny al ka tú, porcelánbôrû,
kék sze mû fi a tal hölgy szép sé gé re
már ko rán fel fi gyel tek: 16 éves ko rá -
ban elôször a Keszt he lyi Kor zó Szé -
pé vé, az tán pe dig a Ba la ton Tün dé ré -
vé vá lasz tot ták.

Az elsô Miss Hun gá ria ver se nyen
barátnôi biz ta tá sá ra in dult, és 218
lány kö zül ôt vá lasz tot ták meg a leg -
szebb nek. Gyôzelmének köszön-
hetôen so kan meg is mer ték a ne vét.
Még iro dal mi kö rök ben is fog lal koz -
tak a hí re sen szép ma gyar lán  nyal:
Márai Sán dor pél dá ul le ve let írt ne -
ki, Ka rin thy Fri gyes pe dig késôbb
in ter jút ké szí tett ve le.

Bös ke az Orient Exp res  sz elsô osz -
tá lyán utaz ha tott Pá rizs ba a nagy
ver seny re, ahol ti zen hat or szág in du -
ló ja kö zül vá lasz tot ták meg a leg -
gyö nyö rûbb nek. Egész Eu ró pát le -
nyû göz te, és ha za ér ke zé se kor a Ke -
le ti pá lya ud va ron ha tal mas ünneplô
tö meg vár ta, azon ban nem min den ki
örült a si ke ré nek. Vol tak, akik úgy
gon dol ták, zsi dó szár ma zá sa mi att
nem mél tó ar ra, hogy kép vi sel je az
or szá got, ezért a pá lya ud va ron tün-

A vi seg rá di ak or szá ga ik zsi dó
kö zös sé ge it mu tat ják be Pe king ben
A Vi seg rá di Együtt mû kö dés há rom tag ál la ma – Ma gyar or szág, Cseh -

or szág és Len gyel or szág – zsi dó kul tu rá lis örök sé gét be mu ta tó fo tó ki ál lí -
tás nyílt a Pe kin gi Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ben (PMKI).

Az Eu ró pai Kul tu rá lis Utak – V4 Zsi dó Örök ség cí mû ki ál lí tá son az érdek-
lôdôk fo tó so ro za to kon ke resz tül fe dez he tik fel a há rom or szág zsi dó kö zös sé -
ge it, épí té sze ti és kul tu rá lis le nyo ma ta it, ír ja tu dó sí tá sá ban az MTI.

Ma gyar or szág zsi dó örök sé gé nek ré sze ként egye bek mel lett a bu da pes ti
Do hány ut cai zsi na gó gát, a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél tá rat, a Raoul
Wal len berg Em lék par kot, to váb bá a 19. szá zad ban épült pé csi zsi na gó gát mu -
tat ja be a tár lat ké pe ken és a hoz zá juk csa tolt ismertetôkön ke resz tül.

Agnieszka Traczewska fel vé te le

Mi,
ko moly em be rek,
a mú ló idô sú lyá tól meg ne he zed ve,
át érez ve felelôsségünket a kör nye ze tün kért,
szem be néz ve lé tünk ta nul sá ga i val,
íme ki mond juk a té telt;
nem fo gunk már,
csak oly do log ba,
mely az ér té kek szi go rú,
és egyenlô cse ré jén alap szik.

Mit adunk te hát, és mi ért,
dön té se ink
csak ezen fo rog nak.
Sú lyért súlyt,
tö me gért tö me get,
ôszinte szó ért az iga zat.

S mi vel e vi lág nak ma gunk is
a ré szei va gyunk,
így ránk is vo nat ko zik
az egyenlô ér té kû cse rék nek
szi go rú tör vé nye.
Mi ad nék te hát!
A kér dés meg nem kerülhetô.

Mit ad nék?

Szép ál mo dért
ki si mí tom a szemedbôl ha ja dat,
csó ko dért öle lést,
egy mo so lyo dért
az éle te met.

Mojzes Ivrat ro va ta
Mit ad nék

tetô cso por tok is meg je len tek. Mi vel
vé gül ko csi val ér ke zett ha za, ve lük
köz vet le nül nem ta lál ko zott, de
késôbb a Gel lért Szál ló ban tar tott bá -
lon is de monst rál tak el le ne, és Miss
Pa lesz ti ná nak gú nyol ták.

Ar ról is szól tak a hí rek, hogy Bös -
ke részt vesz az ame ri kai Miss
Universe ver se nyen is, ám mi vel
ugyan azok kal a lá nyok kal mé ret te -
tett vol na meg, akik kel ko ráb ban, ezt
nem ren dez ték meg. Vé gül csak Miss
Ame ri ka és Miss Eu ró pa csap tak
össze a deauville-i ka szi nó ban meg -
tar tott ese mé nyen, ahol holt ver seny
ala kult ki, így az 50 ezer fran kos dí -
jat meg fe lez ték a két lány kö zött.

Nem vá gyott  
színésznôi kar ri er re

Bös ke nem csak itt hon, ha nem kül -
föld ön is nagy nép sze rû ség nek ör -
ven dett. Szá mos hí res ség gel ta lál -
koz ha tott, sôt a mo na cói her ceg, il -
let ve a fran cia köz tár sa sá gi el nök is
fo gad ta ôt. Pá ri zsi tar tóz ko dá sa alatt
ren ge teg ren dez vé nyen vett részt, és
több film sze re pet is fel kí nál tak ne ki.
Az in tel li gens, mû velt és gyö nyö rû
lány azon ban mind egyi ket vis  sza uta -
sí tot ta. Az is mert ség elônyei mel lett
ugyan is an nak árny ol da lát is bôven
meg ta pasz tal ta. Bár a szpon zo rok
aján dé kok kal hal moz ták el, ba la to ni
nya ra lót és sze re pe ket kí nál tak ne ki,

szár ma zá sa mi att sok
k e  g y e t  l e n  s é g  g e l
szem be sült, il let ve
bár mit is tett, az zal a
b u l  v á r  m a  g a  z i  n o k
cím lap já ra ke rült.

A szépségkirálynô
vé gig sze rény ma radt,
nem szállt a fe jé be a
hír név. Sem mi más
vá gya nem volt, csu -
pán jól férj hez men ni.
Min den mun ka aján la -
tot vis  sza uta sí tott, és
in kább a kérôire kon -
cent rált. So kan szí ve -
sen el vet ték vol na, a
szá mos fér fi kö zül vé -
gül Brammer Pál tex-
tilkereskedôre esett a
vá lasz tá sa, aki késôbb
bolt ja i ban ma nö ken -
ként is fog lal koz tat ta
fe le sé gét.

Há zas sá guk azon -
ban öt év után vá lás sal végzôdött, ezt
követôen Bös ke Jób Dá ni el hez, a
Víg szín ház igaz ga tó já hoz ment fe le -
sé gül. Bol dog sá guk nem tart ha tott
so ká ig, ugyan is a há bo rú alatt buj -
kál ni kény sze rül tek a fôvárosban. A
holokausztot túl él ték, de az as  szonyt
na gyon meg vi sel ték az át élt bor zal -
mak. Men tá lis ál la po ta le rom lott,
majd agy sor va dást di ag nosz ti zál tak
ná la. 1970. ok tó ber 28-án, 61 éve sen
hunyt el, fér jé vel együtt a Koz ma ut -
cai iz ra e li ta temetôben nyug sza nak.

Váradi Me lin da / Femina

Cseh or szág a 10 csil lag el ne ve zé sû, uni ós társ fi nan szí ro zá sú pro jekt ele me -
it vo nul tat ta fel a ki ál lí tá son. A pro jekt cél ja a zsi dó kul tú ra tíz re gi o ná lis köz -
pont já ból ál ló, köz pon ti lag ko or di nált há ló zat lét re ho zá sa. A köz pon to kat a
tíz különbözô hely szí nen ta lál ha tó, a 16. és a 19. szá zad kö zött épült zsi na gó -
gák, va la mint a zsi dó kul tu rá lis örök ség hez tar to zó egyéb épü le tek fel újí tá sá -
val ala kít ják ki.

Len gyel or szág az egy kor több sé gé ben zsi dók lak ta te le pü lé se ket be mu ta tó
fo tó so ro zat tal vett részt a kö zös ki ál lí tá son. Agnieszka Traczewska len gyel
mû vész ké pei a len gyel chászidokat – a 18. szá zad kö ze pén Len gyel or szág -
ból in dult zsi dó moz ga lom, a chászidizmus követôit – hoz zák szin te test kö -
zel ség be. A port rék és a val lás gya kor lat ról, va la mint kö zös sé gi eseményekrôl
ké szült fo tók se gít sé gé vel a lá to ga tók a chászidok egyéb ként zárt vi lá gá ba
nyer het nek be pil lan tást.

A Kul tu rá lis Utak prog ra mot 1987-ben in dí tot ta el az Eu ró pa Ta nács az eu -
ró pai kul tu rá lis ér té kek gaz dag sá gá nak és sok szí nû sé gé nek szé le sebb kö rû
nép sze rû sí té sé re. Mos tan ra csak nem negy ven, különbözô té mák kö ré épülô
út vo nal sze re pel a lis tán.

A Pe kin gi Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ben a Kul tu rá lis Utak ki ál lí tás elsô ré -
szét még szep tem ber ben tar tot ták, a zsi dó örökségrôl szó ló tár lat szer ve zé sé -
be azon ban már a V4-es part ne re ket is be von ták.

Az elsô magyar szépségkirálynô
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Mi kor in dult
a vi lág elsô zsi dó rá di ó ja?A De ák

Breuer Pé ter új bu da pes ti
rá dió in dí tá sát ter ve zi

Megerôsítette a Media1 érdeklôdésére Breuer Pé ter, hogy ver seny be
száll a bu da pes ti FM 98,0 MHz kö zös sé gi rá di ós frek ven ci á ért, hogy azon
7x24 Rá dió né ven új rá di ót in dít son.

Breuer Pé ter, a He ti TV és a Breuerpress hír ügy nök ség tu laj do no sa, a rá -
dió öt let gaz dá ja azt mond ta a Media1 érdeklôdésére, hogy a Klub rá dió ál tal
je len leg hasz nált FM 92,9 MHz és a Klub rá dió évek kel ezelôtt hasz nált frek -
ven ci á já ra, a ha ma ro san szin tén meg pá lyáz ta tott FM 95,3 MHz-re nem pá lyá -
zik, még hoz zá lel ki is me re ti okok ból, mi vel dol go zott ko ráb ban a Klub nak
mint kö zel -ke le ti tu dó sí tó. Azt Breuer azért nem tart ja ag gá lyos nak, hogy el -
in dul jon a bu da pes ti FM 98,0 MHz-ért, mi vel az nagy já ból egy éve üre sen áll.
(Ezt a frek ven ci át a Ci vil Rá dió hasz nál ta ko ráb ban, de a Mé dia ta nács nem
hos  szab bí tot ta meg a rá dió jo go sult sá gát, majd a Ci vil Rá dió meg tá mad ta a
dön tést, de a bí ró sá gon az NMHH Mé dia ta ná csá nak ad tak iga zat.)

Breuer Pé ter azt mond ta, új rá di ó ját azért 7x24 né ven ter ve zi el in dí ta ni,
mi vel a hét min den nap ján 24 órá ban su gá roz majd. A 7x24 egy zsi dó kö zös -
sé gi rá dió lesz, ben ne sok be széd del, fél órán ként hí rek kel, in for má ci ók kal,
köz te pe dig kö zel -ke le ti, akár pörgôsebb arab ze nék kel is. A rá dió cél ja,
hogy össze hoz za az em be re ket, pár be szé det te remt ve zsi dók és ke resz té nyek
kö zött is.

Breuer azt is mond ta, rá di ó já ba, ha el nyer hoz zá frek ven ci át, nem en ged
majd be szélsôségeket, így a Mi Ha zánk Moz ga lom és a Job bik képviselôi
biz to san nem lép he tik át az aj ta ját.

A Vodafone Ma gyar or szág nál drá gább cso mag ba ke rült át a He ti TV
Azt mond ta, azért is fon tos szá má ra, hogy el in dít sa a rá di ót, mi vel a He ti

TV-t a Vodafone Ma gyar or szág nem rég a drá gább, pré mi um cso mag ba tet te át,
ezért sok ide ges te le font kap nak, ugyan is a ki sebb cso mag elôfizetôi nem tud -
ják el ér ni a csa tor nát. Breuer sza vai sze rint nagy já ból na pi 150 ilyen te le fon -
hí vás is be fut hoz zá juk, ami azt iga zol ja, hogy so kan néz ték ezt a csa tor nát.

De ák Gá bor mun ka köz ben Fo tó: Bali Sán dor

Ô az, aki nek elég egy ne vet, ne tán
csak egy ut cát em lí te ni, az ese tek
jelentôs ré szé ben már so rol ja, ki -
nek az em lék táb lá ja ta lál ha tó a kö -
zel ben, me lyik épü let kirôl-mirôl
hí res vagy ép pen hír hedt. Ezt a ké -
pes sé gét is ka ma toz tat ta sok éven
át, egé szen a Covid meg je le né sé ig.
Sé tá kat ve ze tett, az érdeklôdés min -
dig nagy volt. A ví rus okoz ta ve -
szély hely zet óta 50-60 em ber már
bôven cso por to su lás nak szá mít, így
a tech ni ka se gít sé gé vel, la ká sá ból,
fo tel ben ül ve oszt ja meg is me re te it
ese ten ként ezer fe let ti nézôvel, hall -
ga tó val.

De ák Gá bort szá zak is me rik mint a
Mazsike egyik ala pí tó ját vagy a
Lauder Javne-iskola ku rá to rát.

Na gyon nem mel lé ke sen az Au ra
Könyv ki adó tu laj do no sa ként szá mos
olyan kö te tet adott és ad ki, mely nek
író ja zsi dó, vagy té má ja a zsi dó ság gal
kap cso la tos.

Az is ô, aki szí ve sen ad ta ná csot, se -
gít, kap cso la ti tôkéje ki apad ha tat lan.
Büsz kén ne ve zem ba rá tom nak, sok
év ti ze des is me ret sé günk okán „ki is
hasz ná lom”, ha csak le het...

Min den hó nap va la me lyik hétfôjén
ô a ven dég a Ge ne rá ci ók Klub já ban,
ahol vár ják, sze re tik, s elôadásai min -
dig értô fü lek re ta lál nak.

– Hon nan az érdeklôdés és az óri -
á si is me ret anyag, ami el en ged he tet -
len ah hoz, hogy városnézô sé tá kat
ve zess?

– Fur csa, de en gem az em lék táb lák
már gye rek ko rom óta ér de kel nek.
Min dig úgy érez tem, hogy sok min -
dent le het meg ta nul ni belôlük. Egy
mond juk is me ret len em ber életérôl
egy vagy két mon dat ban meg tud tam a
lé nye get. Ami kor ta nár let tem, az is -
me ret ter jesz tés ben is hasz nál tam az
em lék táb lá kat. Sôt, mind két fi am
„meg szen ved te” ezt a má ni á mat. Sé -
tá lás köz ben meg áll tunk egy-egy em -
lék táb la elôtt, és – már is mer ték a be -
tû ket – el kel lett ol vas ni uk a szö ve get.
Utá na el me sél tem ne kik azt is, amit
tud tam az em lék táb lán szereplôrôl.
Nem ál lí tom, hogy ne kik is ked venc
já té kuk volt ez, de már felnôttként ki -
de rült, hogy ren ge teg is me re tet rög zí -
tet tek olyan kor. Úgy gon dol tam,
hasz nos do log, ha meg jegy zem az
em lék táb lá kat, sôt, a fi úk kal kö zös já -
té kom sze rint ha bár hol jár tak a vá ros -
ban, fel hív tak, meg je löl ve a pon tos
hely színt, és ne kem meg kel lett mon -
da nom, ki nek a ne ve ol vas ha tó a táb -
lán. Per sze ha nem tud tam, 100 fo rint
volt a ju tal muk. Sok szor vesz tet tem,
de mind hár man ta nul tunk.

– Nyil ván va ló, hogy volt foly ta -
tás...

– Ez a tör té net csak ar ra volt jó,
hogy el me sél jem, mi ként kezdôdött
az a szen ve dé lyem, ami késôbb Bu -
da pest tör té ne té nek szé le sebb kö rû

Ha Breuer Pé ter új ság író si ker -
rel pá lyá zik a rá dió frek ven ci ák ról
döntô mé dia ha tó ság hoz, ak kor új
zsi dó rá dió in dul hat Bu da pes ten.
En nek kap csán ké szí tet tünk egy
rá dió tör té ne ti ös  sze ál lí tást, amely-
bôl ki de rül, hol és mi kor hoz ták
lét re a vi lág elsô zsi dó rá di ó ját,
meg tud hat ják, mi kö ze volt a rá di -
ó nak Iz ra el meg ala pí tá sá hoz, s fel -
idéz zük az elsô ma gyar internetes
zsi dó rá di ót is.

A He ti TV és a Breuerpress hír -
ügy nök ség tu laj do no sa, Breuer Pé -
ter az egy éve üre sen ál ló FM 98,0
MHz frek ven ci át pá lyáz za meg egy
na pi 24 órás zsi dó rá dió lét re ho zá sá -
ra – ol vas hat ták a Mazsihisz hon lap -
ján. En nek kap csán a tel jes ség igé -
nye nél kül ké szí tet tünk egy rá dió tör -
té ne ti ös  sze ál lí tást a leg fon to sabb
ada tok kal, té nyek kel az Arcanum
adat bá zis se gít sé -
gé vel.

Hol és mi kor
in dult az elsô zsi -
dó rá dió?

A vá lasz: Tel-
Avivban, 1932-
ben.

Errôl a ko ra be li
la pok így szá mol -
tak be:

A nagy tel-avi vi
nem zet kö zi min ta -
vá sár al kal má val
a kö zel múlt ban he lyez ték üzem be és
avat ták fel a vi lág elsô zsi dó rá dió -
ál lo má sát, amely nem csu pán a fi a -
tal zsi dó ze nét és iro dal mat, ha nem
az arab mû vé sze tet is is mer tet ni
óhajt ja. Az adó ál lo más stú di ó já nak
mun ká ját kultúrbizottság irá nyít ja,
amely súlyt he lyez ar ra, hogy a mik -
ro fon elôtt hé ber, an gol és arab
nyel ven Pa lesz ti na egész mû velt sé -
ge szó hoz jus son. A tel-avi vi fôál-
lomáson kí vül stú di ót fog nak lé te sí -
te ni Je ru zsá lem ben is, hogy be kap -
csol ják a vi lág rá dió há ló za tá ba a
szent vá rost, és on nan köz ve tít hes -
sék a különbözô val lá sok nagy ün -
ne pe i nek és is ten tisz te le te i nek le fo -
lyá sát. Ezen kí vül ha ma ro san egy
rö vid hul lá mú adó ál lo mást is épí te -
nek, hogy lehetôvé te gyék az Eu ró -
pá val va ló prog ram cse ré lést. A je -
len le gi tel-avi vi stú di ó ban egyéb -
ként a pa lesz ti nai ope ra tag jai
gyak ran né met nyel ven is elôadnak.
Mos tan tól kezd ve te hát a bib lia
nyel vén is szól a rá dió hí vás:
Háksev, háksev po Tel-Aviv! Hall já -
tok, hall já tok Tel-Avivot!

Ak ko ri ban a di asz pó rá ban hol
mû kö dött zsi dó rá dió?

Vá lasz: Lon don ban, már 1935-
tôl.

A ma gyar saj tó errôl így tu dó sí -
tott:

Lon don ból je len tik: Zsi dó rá dió
fel ál lí tá sát ha tá roz ta el egy pénz -
ügyi leg igen jól ál ló zsi dó tár sa ság
az an gol la pok leg újabb hír adá sa
sze rint. A zsi dó rá dió ál lo mást azért
lé te sí tik, hogy a rá dió út ján is hat ha -
tó san til ta koz has sa nak az egyes or -
szá gok ban fel lé pett zsi dó ül dö zé sek
el len. Ezt a zsi dó rá dió ál lo mást ere -
de ti leg Pa lesz ti ná ban akar ták fel ál -
lí ta ni, de mert an nak fel épí té se ott
vá rat lan ne héz sé gek be üt kö zött,
Ang lia, Fran cia or szág, Bel gi um és
Lu xem burg jöt tek szá mí tás ba, ahon -
nan a kultúrvilág köz vé le mény ét leg -
job ban le het be fo lyá sol ni. Vé gül is a

rá dió épí té sét fel ka ro ló kö rök Ang lia
mel lett dön töt tek, ahol a rá dió mû kö -
dé sét a leg hat ha tó sabb nak tart ják,
hisz az an gol vi lág bi ro da lom vér ere -
in ke resz tül min den föld rész an gol
la kos sá gá nak fi gyel mét fel hív hat ták
a zsi dó ság vi lág hely ze té re.

Ho gyan kap csol ha tó ös  sze Iz ra el
Ál la má nak meg ala ku lá sa a rá di ó -
val?

Ilyen egy sze rû en: Jeruzsálembôl
je len tik: Pén te ken dél után a Zsi dó
Nem ze ti Ta nács ün ne pé lyes ke re tek
kö zött ki ki ál tot ta a zsi dó ál lam meg -
ala ku lá sát. A zsi dó ál lam ki ki ál tá sát
az Iz ra el Hang ja el ne ve zé sû új zsi dó
rá dió ál lo más su gá roz ta vi lág gá.
(1948. má jus 16.)

Mi kor ala kult meg Fran cia or -
szág elsô zsi dó rá di ó ja?

Vá lasz: 1981-ben.
En nek azért van jelentôsége, mert

Eu ró pá ban a vész kor szak óta Fran -
cia or szág ban él a leg na gyobb szá mú
zsi dó kö zös ség. Rá di ó juk ról az Új
Élet 1985. au gusz tus 15-i szá ma írt
Zsi dó Vi lág hír adó ro va tá ban:

1981 no vem be re óta mû kö dik Pá -
rizs ban zsi dó rá dió adó. 112 ta gú
személyzetébôl mind ös  sze 8 van stá -
tusz ban, a töb bi ek tár sa dal mi mun -
ká ban dol goz nak. Egy sta tisz ti ka
sze rint a fran cia fôvárosban és kör -
nyé kén kb. 300 ezer ál lan dó hall ga -
tó juk van, akik nek 35%-a nem zsi dó.
Fran cia or szág ban egyéb ként 18 he -
lyi ál lo más van hit köz sé gek tu laj do -
ná ban. Hí rek, kul tu rá lis ese mé nyek,
a ze ne vi lá ga, kom men tá rok és vi ta -
mû so rok szí ne sí tik adá sa i kat.

Mi kor és ki in dí tot ta el az elsô
ma gyar zsi dó internetes rá di ót?

A vá lasz: 2003-ban Se res At ti la.
Az MTI ti zen hét éve szá molt be

ar ról, hogy Rá dió Zs né ven kezd te
meg mû kö dé sét az elsô ma gyar or -
szá gi zsi dó internetes rá dió ál lo más,
errôl Se res At ti la, a mû sort szol gál -
ta tó Sófár Egye sü let el nö ke tá jé koz -
tat ta a táv ira ti iro dát. Mint mond ta:
Kon cep ci ónk lé nye ge, hogy új kom -
mu ni ká ci ós csa tor ná kat kell nyit ni a
zsi dó ság különbözô irány za tai, cso -
port jai, a zsi dó ság hoz ro ko ni, ba rá -
ti, kul tu rá lis szá la kon kötôdôk, va -
la mint a be fo ga dó nem ze tek, tár sa -
dal mak nem zsi dó tag jai kö zött.
Szán dé ka ik kö zött em lí tet te a 21.
szá za di zsi dó iden ti tá sok kör vo na -
la zá sát, Iz ra el ár nyalt ké pé nek meg -
raj zo lá sát.

Kácsor Zsolt / Mazsihisz

meg is me ré sé hez ve ze tett. Éve kig
gyûj töt tem a tör té ne te ket, az anek do -
tá kat, ismerôs és is me ret len em be rek
életsztoriját. Mi u tán éle tem erôsen a
zsi dó ság hoz kötôdött, ta lán az elsô
vol tam, aki fel ada tá nak te kin tet te a
vá ros zsi dó em lé ke i nek fel ku ta tá sát
és be mu ta tá sát. Ami kor ezt el kezd -
tem, még nem vol tak ilyen te ma ti ká -
jú városnézô sé ták. Ma már na gyon
sok fé le és na gyon sok szem pon tú sé -
ta van.

– Hol, ho gyan kezdôdött a prof iz -
mu sod? Osz tot tak-e meg ve led ad -
dig is me ret len tör té ne te ket, in for -
má ci ó kat? 

– Az elsô hely szín a la kó he lyem,
Lipócia volt, és a sé tá kat a Mazsike
szer ve zé sé ben tar tot tam. Az évek so -
rán egy re újabb és újabb tör té ne te ket
ta lál tam meg, így min dig egy ki csit
mást mond hat tam a sé ta tár sa im nak.
Pró bál tam min dig meg újí ta ni a sé ták
stí lu sát, tôlem le he tett kér dez ni, ki le -
he tett ja ví ta ni, ha té ved tem, és nem -
csak az ese mé nye ket, nem csak az
épü le tek tör té ne tét me sél tem el, ha -
nem a sa ját ér zé se i met és a zsi dó ság -
gal kap cso la tos fel fo gá so mat is át ad -
tam a hall ga tó im nak. Ami kor To mi
Lapid, Iz ra el Ál lam egy ko ri mi nisz -
ter el nök-he lyet te se Bu da pes ten járt,
el me sél te egyik ta lál ko zá sunk al kal -
má val, ho gyan me ne kült meg 1944-
ben, ami kor édes any já val együtt a
Du na-part ra vit ték ki vé gez ni a nyi la -
sok. Ak ko ri ban még áll tak azok a kis
zöld há zak – nyil vá nos vé cék –, ame-
lyekbôl ma már alig-alig lát ha tó. Volt
egy ilyen a Já szai Ma ri té ren is, és
ami kor el haj tot ták ôket elôtte, az
édes any ja azt mond ta, me ne kül jön be
a zöld ház ba, és ott búj jon el. Így ma -
radt élet ben, el len tét ben az édes any já -
val. Ezt a tör té ne tet az óta is min dig el -
me sé lem a sé ta fo lya mán. Meg mu ta -
tom ilyen kor azt a há zat is, ahol Tom
Lan tos, az ame ri kai sze ná tus egyet len
holokauszttúlélô ma gyar tag ja buj kált
a nyi la sok elôl.

A lipóciai sé ta vég ál lo má sa min dig
Raoul Wal len berg szob ra a Szent Ist -
ván park ban. Mi vel a szo bor vis  sza -

ho zá sá nak és új bó li el he lye zé sé nek
egyik kezdeményezôje vol tam, ren ge -
teg sze mé lyes él mé nyem van ez zel
kap cso lat ban, és csak ar ra kell vi gyáz -
nom, hogy a sé ta vé gén már amúgy is
el fá radt pub li ku mot ne ter hel jem túl -
sá go san.

– S kö vet ke zett a VII. ke rü let.
Az Er zsé bet vá ro si Zsi dó Tör té ne ti

Tár, a Csányi5 lét re jöt te után fel ké rést
kap tam, hogy me sél jek Er zsé bet vá ros
zsi dó múlt já ról. Ez lett a Rej tel mes
Er zsé bet vá ros sé ta so ro za tom, amely -
nek a he te dik ré szé nél tar tok, és
amely még min dig ki fogy ha tat la nul
sok tör té ne tet rejt ma gá ban. Eb ben a
ke rü let ben szü let tem és nôttem fel.
Be jár tuk már a Ki rály ut cát, a pes ti
zsi dó ság ko ra be li fôutcáját, el men -
tünk a Dam ja nich ut cá ba, amely
mind járt há rom hí res ma gyar író
szülôhelye is, és ahol az elsô ma gyar
nôi pi ló ta élt. Jár tunk a Csikágóban, a
Beth len té ren, meg em lé kez tünk Er -
zsé bet vá ros hí res zsi dó lá nya i ról-asz -
 szo nya i ról. És még min dig na gyon
sok elmesélendô és megnézendô ér de -
kes ség van!

– A fo tel?
– A sé tá kat csak a Covid ál lí tot ta le!

Ek kor jött az öt let, hogy le het sé tál ni
a fotelbôl is. Kön  nyû volt ki ta lál ni, de
ne héz meg va ló sí ta ni. Ül tem a sa ját fo -
te lem ben, szem ben a sa ját mo bil te le -
fo nom mal, és me sél tem. Leg utóbb
pél dá ul kép ze let ben vé gig men tem a
Dob ut cán, és kö zel 20 per cen ke resz -
tül mo no lo gi zál tam. Ha majd a jár -
vány után gya log el me gyünk ugyan -
oda, ak kor a sé ta mi ni mum más fél-két
órán át fog tar ta ni. Meg le het tud ni,
hol rejtôzik Mol nár C. Pál ha tal mas
fal fest mé nye, amely Hor thyt áb rá zol -
ja, vagy hol van Eu ró pa leg na gyobb,
13 mil lió da rab bal bí ró bé lyeg mú ze u -
ma. A Sé ták a fotelbôl so ro zat mind a
négy ré szét, me lye ket segítôim ké -
pek kel és ze né vel egé szí tet tek ki, meg
le het néz ni a Csányi5 Facebook-
oldalán. És csak jel zem elôre, hogy
ké szül az ötö dik rész is.

– Kö szö nöm!
GJ

Hoz zá tet te, el in du lá su kat nagy ban se gí ti, hogy té vés tar tal ma ik egy ré szét
rá di ó ra is adap tál ni tud nák, eh hez mi ni má lis be fek te tés re len ne csak 
szük sé gük. 

Breuer Pé ter azt mond ta, mi vel kö zös sé gi rá di ó ról van szó, ami hez ha cé ge
el nye ri az NMHH Mé dia ta nács pá lyá za tát, in gye ne sen hasz nál hat nák a frek -
ven ci át, egé szen mi ni má lis összegbôl tud ná el in dí ta ni a He ti TV mel lett a
7x24 Rá di ót. Rá di ó já ra jellemzô len ne, hogy vá gás nél kül su gá roz ná a mû so -
ro kat, mi vel nem hí ve az utó la gos kor rek ci ók nak.

Breuer Pé ter el árul ta, a He ti TV nagy já ból 10 fôs stáb bal dol go zik, és eb -
ben ben ne van a sminkestôl kezd ve min den ki, be le ért ve Breuert is per sze,
aki nek meg an  nyi funk ci ó ja van a té vé nél, és az ô fel ada tai is ki e gé szül né nek
egy eset le ges gyôzelem ese tén még rá di ós teendôkkel is. Mind ös  sze né hány
fôvel kel le ne bôvülniük, hogy a rá di ót el tud ják in dí ta ni.

A 68 éves Breuer Pé ter 2016 má ju sá ban je len tet te be, hogy or szá gos ká bel -
há ló za tok ra is fel ke rül az interneten elérhetô té vé csa tor ná ja, a He ti TV.

Breuer azt mond ta most a Media1-nek, hogy a té vé csa tor ná nak je len leg is
100 szá za lék ban ô a tu laj do no sa, és a rá dió ese té ben is ô len ne az egye dü li tu -
laj do nos. A rá di ós pá lyá zat ról azt mond ta érdeklôdésünkre, az lé nye gé ben
már ké szen is van. Pá lyáz ni vár ha tó an a Breuerpress International ne vû cé gé -
vel fog az FM 98,0 MHz-re.

Vál to zó ban a Spirit FM ter vei
Ko ráb ban az ATV Cso port hoz tar to zó Spirit FM is kö zöl te, hogy úgy ter -

ve zi, el in dul a 92,9 MHz mel lett az FM 98,0 MHz-es frek ven ci á ért. A Media1
azon ban úgy tud ja, a rá dió je len leg vizs gál ja an nak lehetôségét, hogy még sem
in dul el ez utób bi frek ven ci á ért, ha nem in kább a je len leg évek óta üre sen ál -
ló, évek kel ezelôtti klub rá di ós FM 95,3 MHz-re pá lyá zik majd, amen  nyi ben
a már be adott 92,9 MHz-re (a Klub rá dió ál tal je len leg hasz nált, de ja nu ár ban
le já ró frek ven ci á ra) vo nat ko zó pá lyá za tuk si ker te len nek bi zo nyul na. A 95,3
MHz frek ven cia ugyan is lé nye ge sen több, akár hozzávetôlegesen mint egy 2
mil lió hall ga tó el éré sé re is al kal mas le het, míg a 92,9 MHz vé tel kör ze te en -
nél va la me lyest ki sebb, a Ci vil-fé le, Breuer Pé ter ál tal meg pá lyá zott 98,0
MHz-é pe dig lé nye ge sen ki sebb.

Szalay Dá ni el / Media1
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