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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Esz brennt

*
Emlékszel a varsói gettóra? Chászidok
ezrei is ott voltak, és mondták el naponta
háromszor: Jiszgádál vöjiszkádás sömé
rábó – Magasztaltassék és szenteltessék a
Neved!
És a történet arról szól, hogy a gettó
egyik pincéjében összegyûlnek a zsidók,
hogy tárgyaláson vonjanak felelôsségre Téged ugyanazokért, mint egykor a berdicsevi Cádik.
Bírósági tárgyalás volt. Ügyész, bíró, ügyvéd, mind a helyükön. Az ügyész felolvasta
a vádiratot.
Vádolom Istent!
És sorolta a lengyelországi zsidóság tragédiájának állomásait: Auschwitzot,
Treblinkát, Majdaneket meg a többit.
Forrt a hangulat.
Szakállas, pajeszos zsidók az Égre emelték tekintetüket, némelyikük keze ökölbe
szorult. Volt, aki sírt.
Majd egyszerre csak valaki felkiáltott:
Uraim! Itt a mincha ideje! Imádkozzunk!
Ribajnaj sel Ajlom! Világnak Ura!
Hát így néz ki, amikor perbe hívunk Téged!
Téged, akirôl tudjuk, a Te kezedben van
minden élônek a lelke, s azt Te is veszed
vissza, amikor eljön az ideje!
Hozzád imádkozunk, Hozzád könyörgünk!
Szim sálom! Tégy békét, oltsd el a tüzet!
Úgy legyen.
Ámen.
Kardos Péter

Fotó: AFP / Tiziana Fabi

Esz brennt, májn bridele, esz brennt. Ég,
testvérek, ég.
A szomszédban egy ország ég!
Ribajnaj sel Ajlom! Világnak Ura!
Te mindent tudsz, Te mindenre emlékszel!
Tehát emlékszel, amikor Lévi Jichák, a
berdicsevi Cádik perbe fogott Téged!
Perelt zsidó mártírok millióiért, pogromok ártatlan áldozataiért.
Azt mondta: mi naponta elmondjuk,
Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábó –
Magasztaltassék és szenteltessék a Neved!
Mások imáitól eltérôen királynak nevezünk!
Amikor kérted, megváltunk táliszaink
ezüstjétôl, ékszereinktôl, aranyainktól,
hogy Neked otthont építsünk!
És Te mégis...
Eddig az idézet.
Én, aki nem a Cádiknál, de a porszemnél,
sôt, a semminél is kisebb vagyok, csak félve és alázatosan kérdezem.
Nem bántad meg, hogy szabad akaratot
adtál az embernek?
Nézd meg a történelmet. Nézd meg a jelent!
Nézd meg, mit mûvel az ember a Tôled
kapott szabad akarattal.
Esz brennt, májn bridele, esz brennt! Ég,
testvérek, ég. Egy ország ég a szomszédban!

Anatevka, Anatevka.
A darabban az ukrán kis faluban élt reb
Tevje és családja, és hittestvérek. Emlékszel, amikor jöttek az ukrán rendôrök (?),
és egy pogrom után három napot adtak nekik, hogy eltakarodjanak a faluból?
Reb Tevje és családja felpakoltak egy húzós kocsira, de mielôtt elindultak volna a
többi szerencsétlennel, felesége visszament
az örökre elhagyott lakásba – összesöpörni.
Mert nem lehet „csak úgy” otthagyni!
Anatevka, Anatevka.
Már a folyóparton a kompra várnak,
amikor a rabbi a homlokához kap, és viszszafut a zsinagógához, és elhozza a tórát is.
Tudod. A tekercset.
Majd megjön a komp, és mind felszáll. És
eltûnnek a ködben.
Anatevka, Anatevka.
Akkor az ukrán pogrom elôl onnan menekültek el a zsidók.
Most az ukrán hitközség felhívására oda
menekülnek testvéreink az orosz pogromoktól való félelmükben, mert menekültváros lett. Hogy ott várják ki, míg Izrael elviszi ôket – haza!
Ribajnaj sel Ajlom! Világnak Ura!
Látod, a soá, ’56 és így tovább – hová vezet a szabad akarat?
Látod, mivé váltak egykori felszabadítóink?
Nézd meg a menekülôket, mit tesz ember
az emberrel!
Világnak Ura! Mi vagyok én, hogy perbe
fogjalak? Semmi!
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Rabbiavatás a Rumbachban
Rabbivá avatták dr. Kurucz
Ákost a budapesti Rumbach-zsinagógában. A rendezvényen beszédet mondott Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár és Manja Schüle, Brandenburg tartomány minisztere is.
Díszdoktori címet kapott két német professzor, majd az OR-ZSE
együttmûködési megállapodást írt
alá a Potsdami Egyetemmel. Az
eseményen részt vett Jákov HadasHandelsman, Izrael budapesti
nagykövete, a zárszót Heisler András mondta.
– A mai jeles alkalomhoz fogható
esemény intézményünk 145 éves
fennállása alatt egyszer történt, ez
pedig a rabbiképzô 1877-es megnyitója volt. Miképpen a jelenlegi kormány képviseletében most jelen van
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, úgy a rabbiképzô
1877-es megnyitóünnepségén Tisza
Kálmán miniszterelnök, Trefort
Ágoston vallás- és közoktatásügyi
miniszter és államtitkára, Tanárky
Gedeon is kifejezte jelenlétével,
hogy mennyire fontos a magyar
mûvelôdés egésze szempontjából a
neológ zsidó felsôoktatás – e szavakkal nyitotta meg Vajda Károly professzor, az OR-ZSE rektora a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában rendezett ünnepséget.
Vajda professzor úgy fogalmazott:
az említett két esemény összehasonlítására nem csak a két ünnepi alkalom, azaz a megnyitó és a mostani
ceremónia emelkedett mivoltának
hasonlósága csábít, hiszen az együttmûködés és az együtt ünneplés örömét éppen azok a kataklizmák tudatosítják leginkább, amelyek az elmúlt másfél évszázadban rengették
meg közös európai identitásunk talapzatát.

Szalay-Bobrovniczky Vince:
Köszönet a Mazsihisznek!
A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes államtitkára ünnepi beszédében
abból az aspektusból méltatta a rabbiképzô egyetemen végzô rabbik teljesítményét és munkáját, hogy nagy
felelôsség helyezôdik vállukra a páratlanul gazdag, évezredes tudás
megóvásában, továbbadásában, valamint mindannyiunk jövôjének formálásában.
– Egyetlen cél lebegjen a szemünk
elôtt: közös értékeink, hagyományaink átadása, s ennek egyik alappillére az oktatás, a tudás. Büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország sosem
szenvedett hiányt az elkötelezett,

tenni akaró emberekben – jelentette
ki.
Szalay-Bobrovniczky Vince rámutatott arra: az Ukrajnában most kitört
háború is azt jelzi, hogy milyen törékeny a világ békéje. A háború kapcsán azt mondta: a magyar kormány
köszönettel tartozik a Mazsihisznek,
amely a kormányzathoz hasonlóan
szintén nagy szerepet vállal a menekültek megsegítésében, egyúttal bejelentette azt is, hogy a Mazsök tulajdonában lévô badacsonytomaji

Dr. Kurucz Ákos rabbi
Fotók: OR-ZSE / P. T.
üdülôkomplexumot felajánlják a rászorulók megsegítésére.

Radnóti fôrabbi: A rabbihivatással nem díszes trónus
jár, hanem íróasztal
A beszédek elhangzása után három fôrabbi: Darvas István, Radnóti
Zoltán és Verô Tamás sorakozott föl
a Rumbach-zsinagóga tóraszekrénye
elôtt, hogy az elôttük ünnepi díszben
megjelent dr. Kurucz Ákost fölavassák és átadják neki rabbidiplomáját.
Az avatóbeszédet Radnóti fôrabbi
tartotta, aki arra hívta fel az új rabbi
figyelmét, hogy a rabbihivatással
nem díszes trónus jár, hanem íróasztal, egy rabbi ugyanis nemcsak
vezetô, hanem szolga is, Isten szolgája, pontosabban – ahogyan a Tóra
fogalmaz – a zsidó közösség vezetôje Isten rabszolgája. Radnóti Zoltán
emlékeztetett rá, hogy miután ôseinket a babiloni fogságba hurcolták, a
nép lassanként elfelejtette ôsi héber
nyelvét, és az arameust kezdte használni. Ám az arámi nyelvben nem
volt szó a Tórára, így a Tóra megnevezésére ezt a szót használták: fény.
– Ez az a fény, kedves kollégám,
amit mostantól neked is tovább kell
adnod – mondta Radnóti fôrabbi.

A szellemek titka
Aba Benjámin mondta: ha a szemnek megadatott volna a hatalom, hogy
mindent lásson, akkor egy teremtmény sem tudna megállni a szellemek tekintete elôtt. Ábáje mondta: Számosabban vannak, mint mi, az élôk. Úgy állnak
körülöttünk, mint a barázdák a virágágyban.
Chuna rabbi mondá: Ha a Tóra felolvasásánál a felolvasó szorongást érez,
az tôlük származik.
Rabbi Hájá mondja: Aki tudomást akar szerezni róluk, vegyen szûrt hamut
és szórja az ágya köré, s reggel lábnyomokat fog találni, olyanokat, mint egy
kakasé. Aki látni is akarja ôket, az vegye egy elsôszülött feketétôl született
elsôszülött fekete macska méhlepényét, égesse el tûzben, morzsolja szét és
szórjon abból a szemébe, akkor látni fogja ôket. Azután szórja a port egy
vascsôbe, zárja le vas pecsétgyûrûvel, különben lopnának belôle. Azonban a
csô száját is be kell zárni, hogy az ember (szellemileg) meg ne sérüljön.
Bácháj ben Ábáje is így tett, és mégis megsérült. Aztán a rabbik imádkoztak
érte, és végül meggyógyult.
Simon ben Chalafta egy újszülött gyerek körülmetélési ünnepén vett részt.
Az újszülött gyerek apja óborral köszöntötte a mestert: Hétéves bor ez! – dicsekedett! Ittam belôle esküvômön, most iszom belôle fiam névadóján. Legközelebb az ô esküvôjén nyúlunk hozzá! Ürítsük hát a serleget a fiam lakodalmára!
És a vigadó nép koccintott az ezüstserlegekkel. Már éjfél volt, amikor Simon ben Chalafta eltávozott a vidám körbôl. Az országúton, útban hazafelé,
egy fekete alakkal találkozott. Megismerte a holdvilágnál: a Halál Angyala
volt.
– Hová mégy, Isten szolgája? – kérdezte a rabbi a Halál Angyalát.
– Egy gyerekért megyek, rabbi.
– Oda, ahonnan...
– Igen, oda megyek, ahonnan te éppen most jössz.
A rabbi lehajtotta fejét. A Halál Angyala nevetett.
– Miért nevetsz? – kérdezte fájdalmasan a rabbi.
– Rajtatok nevetek, bohó emberek, ti ittatok most a jövôre és koccintottatok a jövô évekre, mikor nálam itt van az Úr parancsa, hogy elmenjek azért a
szegény kis lélekért!
(Talmud Bráchot 6.a. alapján)
Szerdócz J. Ervin fôrabbi

– A Tóra a fényt adja neked, hát
vedd át a tudást jelképezô fényt, rabbiként gyújts te is gyertyát, és e gyertya lángjával gyújts meg további tízet, százat, ezret. Így teremts világosságot a földön, s tapasztalni fogod, hogy akármennyi gyertyát meggyújthatsz a lángoddal, attól a te
gyertyád fénye nem csökkenni fog,
hanem éppen ellenkezôleg: megsokszorozódik.
Dr. Kurucz Ákos rabbi ünnepi beszédében megköszönte az OR-ZSE
volt és jelenlegi rektorának, azaz
Schôner Alfrédnak és Vajda Károlynak, hogy támogatták, majd köszönetet mondott a rabbiképzô összes
rabbijának, oktatójának, tanárának,
akitôl tanulhatott, külön kiemelve
Darvas István fôrabbit és Balázs Gábor professzort. A rabbi ezután a feleségének, Teszter Nelli zongoramûvésznek mondott köszönetet, akinek segítô támogatása nélkül nem
tudta volna végigcsinálni az elmúlt
éveket.
Az ünnepség további részében
Manja Schüle, Brandenburg tartomány tudományért, kutatásért és kultúráért felelôs minisztere tartott ünnepi beszédet, az OR-ZSE díszdoktori címet adományozott Walter
Homolka professzornak (Potsdami
Egyetem) és Stefan Schreiner professzornak (Tübingeni Egyetem),
majd Vajda Károly rektor együttmûködési megállapodást írt alá Florian
J. Schweigerttel, a Potsdami Egyetem rektorhelyettesével.

Heisler András zárszava:
Célunk a fennmaradás,
reményünk a fejlôdés
– Ünnepelni jöttünk Magyarország
egyik legszebb zsinagógájába, hiszen egy neológ rabbi avatása, valamint egyetemünk nemzetközi kap-

Vajda Károly professzor, az OR-ZSE
rektora
csolatainak fejlôdése és komoly,
nemzetközileg jegyzett barátaink elismerése egyaránt fontos számunkra
– kezdte zárszavát Heisler András, a
Mazsihisz elnöke, aki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
nevében megköszönte, hogy Manja
Schüle személyében a brandenburgi
kormány miniszteri szinten képviseltette magát az ünnepségen, megköszönte a magyar kormányt képviselô
Szalay-Bobrovniczky Vince szavait,
üdvözölte a Potsdami Egyetemmel
aláírt megállapodást, és gratulált a
díszdoktori címmel kitüntetett
Walter Homolka és Stefan Schreiner
professzoroknak.
Mint ünnepi beszédében Heisler
András fogalmazott: a történelmi hagyományokkal rendelkezô magyar
neológ zsidó közösség erôsen integrálódott a magyar társadalomba, miközben az elmúlt évszázadban kétszer derékba tört, elôször a vészkorszakban, majd a vallásellenes kommunista rendszer negyven évében.
Az elnök hozzátette: ebben a helyzetben a OR-ZSE a neológia magyarországi megmaradásának, a ma-

gyarországi zsidóság továbbélésének
egyik alappillére, hiszen „célunk a
fennmaradás,
reményünk
a
fejlôdés”.
– Mi zsidó magyarok maradtunk. S
ha maradásunkat mások, a társadalom
nem zsidó többsége értéknek tekinti,
akkor maradni is fogunk – közölte
Heisler András. – Megmaradásunkhoz pedig szükség van arra, hogy a
közösségen belül helyükre kerüljenek
az alapok: a judaizmus, a Tóra és általában is a jiddiskeit. S e cél elérésének legfôbb intézménye a majd másfél évszázada mûködô egykori
Rabbiszeminárium, a mai OR-ZSE.
Hozzátette: „kicsiny közösség vagyunk, sokak számára alig hihetô,
hogy a magyarországi népességnek
csupán egy százaléka tartozik hozzánk. Mi a gyengébb fél pozíciójából
is ragaszkodunk a függetlenség szabadságához, mert értékeinkre büszke
zsidóságot akarunk építeni. Ehhez
fontos, hogy a sokszor mellôzött
egyetemünk a jövôben megkapjon
minden támogatást: tôlünk, az egyetem fenntartójától, egy felelôsen
gondolkodó kormánytól és a világban hozzánk hû barátainktól.”
A frissen felavatott dr. Kurucz
Ákosról szólva a Mazsihisz elnöke
elmondta: ô az elsô rabbi a rendszerváltás óta, aki egy polgári diplomával a zsebében végezte el a rabbiképzôt és vált rabbivá. Holott valaha a rabbiképzôben a polgári diploma megléte volt a norma, a rabbinikusi tudás a világi mûveltséget
koronázta meg.
– Kurucz Ákostól azt kérem, legyen mindig a szeme elôtt azon rabbijaink példája, akik vérzivataros
idôkben is helytálltak. A holokauszt
poklában, 1956 ágyúdörgése közepette, vagy akár az Egyházügyi Hivatal nyomása alatt. Kívánom, hogy
pályád során adjon hivatásod gyakorlásához a Mindenható lelki és fizikai erôt, szeretô családot, téged
tisztelô és tanításaidat követô kilét.
Kácsor Zsolt / Mazsihisz

Claims Conference: 720 millió dollár (245 milliárd Ft)
támogatás holokauszttúlélôknek
Világszerte összesen 720 millió dollárt folyósítunk
300 szociális jóléti szervezetnek holokauszttúlélôk támogatására; a juttatásnak részét képezi az a csaknem
47 millió dolláros keret, amelyet a háború sújtotta
Ukrajnában kívánunk szociális jóléti szolgáltatásokra
fordítani – jelentette be a Claims Conference elnöke,
Gideon Taylor. (Az összeg magyar pénzben mintegy
245 millárd forint, ebbôl az Ukrajnának szánt összeg
csaknem 16 milliárd forint.)
Összesen 720 millió dollárt különítünk el több mint
300 szociális szervezet részére világszerte, hogy támogassák és segítsék az otthoni gondozást és egyéb támogató szolgáltatásokat a rászoruló holokauszttúlélôk számára – jelentette be Gideon Taylor, a Claims Conference
(Conference on Jewish Material Claims Against
Germany) elnöke az Egyesült Államokban.
Gideon Taylor elmondta: „Büszkék vagyunk rá, hogy
ilyen jelentôs juttatást jelenthetünk be, igaz, a pénzalap
magas összegét indokolja a sajnos egyre fogyatkozó számú túlélôk magas életkora, jövedelmi viszonya, valamint
egyre növekvô kiszolgáltatottsága, hiszen a holokauszttúlélôk továbbra is folyamatos bizonytalansággal néznek
szembe a koronavírus-helyzet miatt is. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a pénzalap milyen jelentôs támogatást jelent ezekben a nehéz idôkben.”
A német kormánnyal való tárgyalások során az utóbbi
években a Claims Conference azt hangoztatta: egyre sürgetôbb szükség van az otthoni ápolásra mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind a más országokban élô
túlélôk számára. A most bejelentett juttatást szociális jóléti szervezetek között osztják szét azokban az országokban, ahol jelentôs számú holokauszttúlélô él.
A támogatást olyan alapvetô szolgáltatások megteremtésére kell fordítani, mint az otthoni gondozás biztosítása, gyógyszeres ellátás, sürgôsségi ellátás és élelmezés.
A pénzügyi alap ezzel a mentôövvel azt szeretné elérni,
hogy az idôs és betegeskedô holokauszttúlélôk a
hátralévô napjaikat méltóságban tudják leélni, olyan körülmények között, amelyektôl fiatalságukban megfosztották ôket.
A bejelentésen Greg Schneider, a Claims Conference
ügyvezetô alelnöke közölte: „Támogatjuk a holokauszttúlélôket, bárhol éljenek is, akár háború sújtotta területen,
akár egyéb konfliktuszónában, a segítségben mi nem ismerünk akadályt. Legyen szó pandémiáról, inflációról
vagy háborús fenyegetettségrôl, elkötelezettek vagyunk
abban, hogy az idôs és rászoruló holokauszttúlélôknek
méltó ellátást, ezen belül otthoni gondozást, ételt és
gyógyszeres ellátást biztosítsunk. Az elkövetkezendô
években is azért harcolunk majd, hogy minden egyes
túlélô megkapja azt a gondozást, amit megérdemel.”
A most bejelentett pénzügyi alap rekordmagas, hiszen
ez az eddigi legnagyobb összeg, amelyet a Claims

Conference
számára egy
évre elkülönítettek,
sôt,
nincs még egy
olyan szervezet a világon,
amely egy évre
ekkora támogatást kapott
volna.
Tavaly
a
Claims Conference 653
millió dollárt
osztott
szét
több mint 300 szociális szervezet között, becslések szerint a támogatás csaknem 120 ezer túlélôhöz jutott el.
Ami Magyarországot illeti: nálunk több mint 19 millió
eurót (több mint 7,2 milliárd forintot) fordítanak szociális programokra és a nácik zsidó áldozatainak nyújtott
szociális segélyprogram folytatására.
Mark Sisisky, a Joint elnöke a bejelentés alkalmából
közölte: „Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Claims
Conference részérôl mennyire fontosak ezek az életmentô pénzalapok például a volt Szovjetunió országaiban élô
túlélôk jólétének biztosítására. Amint azt most Ukrajnában láthatjuk: a válságok egy pillanat töredéke alatt kirobbanhatnak, jelentôsen rombolva a túlélôk és más idôs
emberek életkörülményeit. Azok a szolgáltatások, amelyeket a Claims Conference-szel együttmûködve biztosítunk, szó szerint mentôövek a túlélôk számára egy jobb
és méltóságteljesebb jövôért.”
A most nyilvánosságra hozott juttatáson kívül a Claims
Conference természetesen továbbra is biztosítja a túlélôk
közvetlen kárpótlását: 2021-ben a szervezet 820 millió
dollárt osztott szét kárpótlásként több mint 210 ezer
túlélônek összesen 83 országban.
*
A Claims Conference 1951-ben alakult meg 23 zsidó szervezet összefogásával azzal a céllal, hogy a nyugatnémet kormány anyagi jóvátételi ígéretét biztosíthassa a holokauszttúlélôk számára. A szervezet
– amelynek Izraelben, az Egyesült Államokban és Németországban vannak székhelyei – a világ zsidóságát
képviseli a kárpótlási és kártérítési tárgyalásokon a
holokauszttúlélôk és örököseik érdekében. A Claims
Conference tárgyalásainak köszönhetôen 1952 óta
Németország több mint 90 milliárd dollárt fizetett ki
magánszemélyeknek kárpótlásként a nácik által elkövetett üldöztetés során elszenvedett sérelmekért, szenvedésekért és veszteségekért.
(Forrás: Claims Conference/New York)
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Megmenekülés napja: púrim
Ádár hónap tizennegyedikén, ha
kettô ádár hónap lenne az évben
(szökôév), akkor mindig a második
ádár hónap (ádár séni) tizennegyedikén tartjuk púrim napját.
Púrimot Eszter böjtje (táánit Eszter) elôzi meg és susán púrim követi.
A púrim szó jelentése: kockavetés
(kockajáték) vagy sorsvetés (sorsjáték).
A púrim történelmi hátterét Eszter
könyvébôl (Megilát Eszter) ismerhetjük meg, mely szerint az ante
470-es években, Áhásvéros (görögösen: Xerxész) király uralkodásának idejében, az ámálék népbôl
származó fôminiszter, kinek neve
Hámán volt, ki akarta irtani a Perzsa
Birodalom minden zsidó lakóját.
Azonban a zsidó Mordeháj nevelt
lánya (Eszter) meghiúsította Hámán
gonosz tervét és megmentette népét
a pusztulástól. A kockavetéssel
megállapított napon (ádár 13.) nagyot fordult a kocka, és a zsidók
fegyverrel a kézben védték meg ma-

„Mint azon napokat, melyekben a
zsidók megnyugodtak ellenségeiktôl, s azon hónapot, mely megváltozott nekik búból örömre s gyászból
ünnepnapra; hogy megüljék azokat
lakoma- és örömnapnak, ajándékokat küldve egymásnak és adományokat a szegényeknek (mátánot
láevjonim).”4
Púrimkor ünnepi étkezést, lakomát (miste) kell tartani, miként
ôseink is: „...megülték azt lakomaés örömnapnak.”5 A lakoma púrim
kapcsán különös jelentôséggel bír,
mert Eszter könyvében tizenhétszer
fordul elô ez a szó, míg az egész
Tanahban csak huszonnégyszer.
Ezeken a lakomákon mindig fontos
dolgok történtek, ekkor határozták
el a zsidók elpusztítását, de ekkor
határoztatott el a megmenekülésük
is.
E lakomákon bort is ittak, talán
ezért rendelték el bölcseink, hogy:
„Minden ember köteles annyi bort
inni, hogy ne tudjon különbséget
tenni (ád delo jádá) az átkozott

gukat és számoltak le ellenségeikkel, majd ahogyan Eszter könyvében olvashatjuk: „...a vidéki zsidók,
kik nyílt városokban laknak, megülik ádár tizennegyedik napját
örömmel, lakomával, ünnepnappal s
ajándékokat küldve egymásnak.”1
A púrim a zsidóság több évezredes történelmét kísérô sok gyásznap
mellett egy igazi, hamisítatlan
örömnap. E tény a zsinagógában is
meglátszik, hiszen mikor Eszter
könyvét felolvassuk a hagyományos
tekercsbôl (megilá), akkor a rosszat
akaró, de mégis pórul járó Hámán
nevének meghallása esetén megengedett dolog zajongani, kereplôzni,
kézzel vagy lábbal dobogni. A
megilát az esti (mááriv) és reggeli
imában (sáhárit) is felolvassuk, és az
elôírás szerint a nôk is meghallgatják, mert nekik ugyancsak részük
volt a megmenekülésben, no meg a
történet fôhôse egyenesen egy nô:
Eszter királynô.
A sáhárit keretében a Tórából azt
a részt olvassuk, mely a zsidó törzsek egyiptomi kivonulását követô
ámálékita orvtámadásról szól2. Az
imarendben is van némi változás,
néhányat nem mondunk ekkor, de
mondjuk „A csodákért...” (Ál
hániszim...) kezdetû betoldást az ún.
„Tizennyolc áldásban” (Smóne
eszré) és az étkezések utáni asztali
áldásban (bencsolás), ugyanúgy,
mint hanuká napjaiban.
Elôírás, hogy púrimkor meg kell
ajándékozni legalább egy embertársunkat kétféle dologgal, olyannal,
amely rögtön alkalmas az elfogyasztásra. Ezt az ajándékküldést hívjuk a
közismert jiddis szóval sláhmónesznek (héberül: misloáh mánot). E
kedves figyelmességre, kötelességre
Eszter könyvében van utalás:
„...megülik ádár tizennegyedik napját (...) ajándékokat küldve (misloáh
mánot) egymásnak.”3
Azonban nemcsak egy ajándékot
kell küldeni, hanem a rászorulókat is
meg kell ajándékozni. Legalább
kettô embertársunknak kell adni
ajándékot, mely ez esetben lehet
pénz is. E fontos elôírást bölcseink
az alábbi mondatokra alapozzák:

Hámán (árur Hámán) és az áldott
Mordeháj (báruh Mordeháj) között!” – írja a Talmud6. Ez egy igen
különleges utasítás, mert oly törvényt már számtalant hoztak, hogy
mennyit szabad inni, de olyat, hogy
mennyit muszáj, még nem hoztak a
történelem folyamán. A lakomák
velejárója a bor, ám a púrimnak vannak különleges ételei is. Szokás ekkor valamilyen fôzeléket enni, amivel jelezzük, hogy Eszter megtartotta a rituális étkezés (kásrut) szabályait még a számûzetésben, a perzsa
királyi udvarban is. Gyakran tálalnak fel töltött káposztát, valamint a
levesbe krepláhot (jiddis) szokás
fôzni, amely egy darált hússal töltött
derelyeféle. Néhol pulykát (tárnegol
hodu) esznek, utalásul Áhásvéros
birodalmára, mely Indiától (Hodu)
Etiópiáig tartott7.
A sütemények között hagyományosan megtalálható a flódni (mákkal,
almával,
dióval
és
[szilva]lekvárral; vagy dióval, almával, mákkal és [szilva]lekvárral rétegezett „lepény”), a kindli (mákos
vagy diós tekercs „pólyásbaba” formában), a kráncli (tésztakarika,
tojásfehérjébôl készült habbal a tetején), a gyömbéres sütemény, a lékoh
(mézes, diós sütemény, melybôl meg
lehetett formázni a megilában szereplô személyeket), sok helyütt a
fánk. A legközismertebb púrimi étek
a hámántáska (homentás, ozné
Hámán).
A
mákkal
vagy
(szilva)lekvárral megtöltött háromszögletû sütemény alakjának és elfogyasztásának több magyarázata van.
Az egyik magyarázat szerint a német
mák (Mohn) és a táska (Taschen)
szavak összevonása, héber névelôvel
ellátva (Há-Mohn-Taschen), melyben így szerepel a Hámán (HáMohn) szó is. Van oly vélemény is,
hogy Hámán süvegének volt ilyen
alakja; mások szerint akkoriban levágták a halálra ítéltek fülét (ozné
Hámán = Hámán füle). Mások úgy
vélik, hogy a három szöglet a zsidóság három ôsatyját jelzi, mert az
ôsök: Ábrahám, Jichák/Izsák és Jákob érdemében jött púrimkor a segítség I.tentôl. A mákkal vagy

(szilva)lekvárral megtöltött háromszögletû sütemény jelképezheti a
púrim alaptörténetének, a megilának
az egyik jellegzetességét is, miszerint mindegyikben el van rejtve a lényeg: a süteményben a töltelék, a
megilában a mindenütt jelen lévô, de
ott nem említett I.ten neve.
A megilá olvasásának, a mistének,
a misloáh mánotnak és a mátánot
láevjonimnak ismeretes olyan megokolása is, hogy mivel Eszter könyve három különbözô kifejezést használ Hámán szándékára („elpusztítani, megölni, elveszíteni”), ezért tartozunk mi is háromféleképpen kifejezést adni hálánknak és örömünknek, amiért Hámán tervei meghiúsultak. Az „elpusztítani” alatt bölcseink azt értették, hogy Hámán
meg akarta gátolni a zsidókat a Tóra
tanulásában és parancsai betartásában, ezért olvassuk a megilát. A
„megölni” azt jelentette, hogy fizikailag kívánta Hámán megsemmisíteni a zsidókat, ezért készítünk lakomát (miste) és örülünk testileg-lelkileg. Az „elveszíteni” pedig a zsidók
vagyonának elvételét, az anyagi
tönkretételt foglalta magában, ezért
ajándékozzuk meg egymást (misloáh mánot) és segítünk a rászorulókon, a szegényeken, nincsteleneken
(mátánot láevjonim).
Púrimkor szokás maskarákba, jelmezekbe öltözni, másnak látszani,
mert ahogyan Eszter könyvében olvassuk: „...a bánat örömre, a gyász
ünnepre fordult.”8
E jelmezek voltak a kellékei a
púrimi játékoknak (jiddisül: püremspíl/púrimspiel), elôadásoknak is, a
kimondottan e napra írt tréfás színdaraboknak. A púrimi tréfák (stiklik) szinte elôírásszámba mentek e
napon. Ekkor választották a púrimi
rabbit is, ki egészen szokatlan módon magyarázta a közösségnek a
Szentírást. Egyszóval púrimkor
majdnem minden meg van engedve,
ami jólesik (böjtölni tilos e napon!),
még a kártyázás is bocsánatos bûnnek számít.
A púrim szó és a hozzá kapcsolódó események a zsidó történelem
oly szerves részévé váltak, hogy a
különbözô városok zsidó közösségei
saját megmenekülésük napját is
púrimnak
nevezték.
Például:
anconai púrim (megmenekültek a
földrengés pusztításától 1690-ben),
budai púrim (Páduában tartották annak emlékére, hogy 1684-ben a budai vár ostromának hírére a csôcselék megtámadta házaikat, de szerencsésen
életben
maradtak),
tripoliszi púrim (1793-ban a kalózok
rabszolgákká tették a zsidókat, de
csodásan kiszabadultak) stb.
Púrim és a zsidó történelem szorosan összefonódik, mert púrim napjában egy picit bent foglaltatik a zsidóság eddigi sorsa, történelme is.
Dr. Blau Lajos, az Országos
Rabbiképzô Intézet hajdani növendéke, tudós professzora, majd igazgatója írta: „Hámán vérfürdôjétôl a
zsidók megmenekültek, de hány
Hámán elôzte meg és követte, kikkel szemben a zsidók a rövidebbet
húzták? Hogy a szétszórtságban
hány zsidó esett a gyûlölet áldozatául, sehol sincs feljegyezve. Ezen üldözések folytán a zsidók erôsebb
összetartásra szorultak, mint más
népek, és bizonyos mértékben külön
világot éltek. E külön világnak szerves része a púrim örömünnepe is.”
Oláh János
1

Eszter IX,19.
M.II. XVII,8–16.
3 Eszter IX,19.
4 Eszter IX,22.
5 Eszter IX,17.
6 Talmud, Megilá 7b.
7 Eszter I,1.
8
Eszter IX,22.
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A februári kincs:
a Wahrmann-díj aranyérme
A Magyar Nemzeti Múzeum
egy ideje igyekszik erôsebben belehorgonyozni jelenlétét és fontosságát a köztudatba. Ennek egyik
eleme, hogy a Hónap Kincse kamaratárlatain a múzeum raktáraiban ôrzött, ritkán vagy sosem látott tárgyakat állítanak ki. A februári kincs igen különleges: a
Wahrmann-díj aranyérme, amelyet 1909-ben adományoztak
Bláthy Ottó Titusznak.
A tárgy történetéhez néhány ismert és sok kevésbé ismert személy
neve és tevékenysége kapcsolódik.
A díj névadójáról, Wahrmann Mórról Heisler András, a Mazsihisz elnöke beszélt a sajtónak.
Wahrmann Mór az évszázados feudális tiltások után a 19. század elején végre Pesten is megtelepedhetô
zsidó közösség elsô rabbijának,
Wahrmann Izraelnek az unokája.
1853-ban társalapítója lett a kereskedelmi érdekvédelemre szakosodott Pesti Lloyd Társulatnak. Pénzügyi tehetségét több jelentôs vállalat és bank létrehozásában kamatoztatta. Cikkeiben amellett érvelt,
hogy a magyar gazdaságot függetleníteni kell Ausztriától. Az írások
felkeltették Deák Ferenc érdeklôdését, aki az 1867-es kiegyezést,
illetve a zsidók egyenjogúsítását
követôen felkérte Wahrmannt, hogy
induljon az országgyûlési választásokon. Wahrmann 1869-ben a magyar országgyûlés elsô zsidó vallású képviselôje lett. 1872-ben ô terjesztette be a Pestet, Budát és Óbudát egyesítô törvényt, majd 1875ben pénzügyminiszternek is jelölték.
Számos reformkori arisztokratával és nagypolgárral egyetemben ô
is úgy vélte, hogy a mûvészeteket és
a kultúrát támogatni kötelesség. Pályáját ezért számos formában végigkísérte a mecenatúra: pártoló tagja
volt különbözô tudományos, gazdasági és mûvészeti társulatoknak.
Végrendeletében 50.000 forintot
hagyott közérdekû célokra, és ennek egy részét alapítvány formájában a Magyar Tudományos Akadémia kezelte. Ennek kamataiból adományozták 1897-tôl háromévente a
róla elnevezett díjat.
A kamaratárlat fôszereplôjét szintén Heisler András mutatta be. A
nyolc centi átmérôjû, súlyos aranyérem verôtövét egy neves bécsi mûvész, Anton Scharff készítette, elôés hátlapján finoman kidolgozott,
gyönyörû részletekkel. Maga az
érem abban a legendás Magyar Királyi Pénzverdében készült Körmöcbányán, ahol Károly Róbert
aranyforintját is készítették.
Elôlapján a Magyar Tudományos
Akadémia épülete látható, hátlapján
pedig az ókori mitológiából ismert,
az ipart és a kereskedelmet
jelképezô Vulcanus és Mercurius
alakja, a felsô szelvényben Buda és
Pest látképe, a két várost összekötô
Lánchíddal. „Egy aprócska múzeumi tárgy, ami véletlenek segítségével és kiváló szakemberek felismerésével kerülhetett közösségi emlékezetünk letéteményeseként a Magyar Nemzeti Múzeum gyûjteményébe” – fûzte hozzá a Mazsihisz
elnöke. (A múzeum az elmúlt évben
vásárolta meg.)
Kik kaphatták? A magyar kereskedelem és ipar területén kimagasló
eredményeket elérô tudósok, mérnökök, feltalálók nyerhették el,
1933-ig összesen tizenhárom alkalommal.
Az üvegtárlóban kiállított érem illusztris társaságban van: a lényegesen kisebb méretû, szintén a megbecsülést kifejezô érmek fölött egy
nagy méretû ezüst próbaveret látható, melyen még a végleges elôállítás
elôtt a vésnök ellenôrizhette munkájának minôségét. (Csak közel hajolva vagy a látogatásra hozott nagyítóval lehet megfigyelni, hogy az

Heisler: Wahrmann a magyar
országgyûlés elsô zsidó vallású
képviselôje lett
elôlapon a megjutalmazott neve is
kidomborodik, vagyis úgy tûnik,
minden egyes éremhez külön ún.
verôtô készült.)
A muzeológusok négy ilyen, névvel ellátott éremrôl tudnak, ugyanis
az említett tizenhárom kitüntetettbôl a többiek inkább annak ellenértékét kérték. Mivel a másik három
érem eddig nem került elô, ez az
unikális példány – Heisler András
szerint – szinte egy magyar „mauritius”.
A megjutalmazott Bláthy Ottó Titusz gépészmérnök munkássága kiterjedt az erôsáramú elektrotechnika csaknem egész területére. A budapesti Ganz Villamossági Gyár
mérnökkarában dolgozott, részt vett
a Déri–Bláthy–Zipernowsky-féle
áramelosztó rendszer kidolgozásában – ennek alkalmazása tette
lehetôvé számos európai nagyváros,
többek között Róma, Milánó, Luzern villamosítását.
Heisler András megnyitóbeszéde
végén szélesebb horizonton is bemutatta a reformkori zsidóság
kiemelkedô szerepét. Wahrmann
aktívan részt vett a zsidó közösségi
életben, és a világra nyitott, de felekezetéhez hû neológ értékrendet
képviselte. „Az nem igaz hazafi, ki
felekezetéhez nem ragaszkodik, az
nem jó polgár, ki felekezetét elhanyagolja. Lángoló honszeretetünk
kell, hogy karöltve járjon a felekezetünk iránti törhetetlen hûséggel és
odaadással.”
Maga Wahrmann, majd késôbb az
alap több díjazottja – és általában is
a magyar városi zsidóság – jelentôs
szerepet vállalt a honi iparfejlesztésben. Csak néhány példa: a szegedi Pick Márk és a soroksári Herz
Ármin szalámigyárai, Kotányi János, a világhírû fûszermester, a magyar paprika nemzetközi hírének
megteremtôje, Weiss Manfréd, az
Acél- és Fémmûvek alapítója,
Fischer Móric, a herendi porcelángyár alapítója, a Hatvany-Deutsch
család, a hazai cukoripar fellendítôi,
Richter Gedeon, a modern gyógyszeripar megteremtôje, vagy akár a
Gyáriparosok Országos Szövetségének alapítói, Chorin Ferenc és
Hatvany-Deutsch Sándor.
Minden területen fontos volt a
szerepük, még a bányászatban is
– pedig az a közvélekedés szerint
„nem zsidónak való szakma”, holott
a magyar szénbányászat elkezdôi, a
feltárandó terület elsô kutatói,
továbbépítôi, fejlesztôi között is
megtaláljuk ôket.
A múzeum fôigazgatója, L. Simon László egy kérdésre válaszolva
elmondta, hogy a Wahrmannhoz hasonló mecénásokra ma is nagy
szükség lenne, hiszen az adományozók márványtábláján évtizedek óta
nincsen újabb név – ezzel utalt arra
is, hogy a nagylelkû vagy bôkezû
adakozók eddig csak a sporttámogatások területén jeleskedtek.
BJI
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A kijevi fôrabbi szerint senki
sem hitte, hogy ez megtörténik
„Az emberek rettegnek, pánikszerûen futnak a légvédelmi szirénák
hallatán”, ahogy Oroszország háborúja Ukrajna ellen fokozódik, írja az
Arutz Sheva.
„Éppen az óvóhelyre tartok” – mondta Kijev fôrabbija, Jonatán Markovics
a Radio 103FM-nek, miközben a városban folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, a háttérben pedig robbanások hangjai hallatszottak. „Az emberek rohannak az utcákon, és látjuk, hogy füst száll fel.”
„Senki sem hitte, hogy ez megtörténhet” – tette hozzá. „Addig voltunk
nyugodtak, amíg a szirénák meg nem szólaltak. De most robbanások vannak,
és az emberek pánikolnak. Aki el tudott menni, már elment” – jegyezte meg.
„Az itt élô zsidók közül viszont sokan idôsek, fogyatékkal élôk, család nélküliek, ágyhoz kötöttek... Nem lehetett velük beszélni a távozásról, hiába próbáltuk rábeszélni ôket, hogy költözzenek az ország nyugati részébe, ahol kisebb az esélye egy támadásnak” – mondta a fôrabbi.
Lvivben légvédelmi szirénák és robbanások hangjai hallatszanak. „Az
internet hamarosan összeomlik” – mondta Mordecháj Slomó Bold, a város
fôrabbija a Radio 103FM-nek. „Akkor már csak a rádió marad. Az emberek
meg reszketnek a félelemtôl.”
Bold rabbi megjegyezte, hogy az Ukrajnában tartózkodó izraeliek közül sokan nem reagáltak hazájuk felhívására, hogy térjenek vissza. „A szirénák
megszólalása és a sok intézkedés mellett az izraeliek otthon érzik magukat”
– tette hozzá kissé gúnyosan.
Rosenberg Mátyás / Zsblog

Ukrajna
zsidó elnöke
Putyinnak:
Mégis hogy
lehetnék én
náci?
Putyin hadat üzent Ukrajnának
azzal a felkiáltással, hogy „nácimentesíti” az országot.
Nem tudni, hogy Putyin pontosan
mire gondolhatott, amikor lenácizta
Ukrajna egyébként nyíltan zsidó vallású miniszterelnökét. Zelenszkij pár
órával Putyin televíziós beszéde elôtt
szólalt fel, melyben erôs megfogalmazásokkal vágott vissza az orosz
elnöknek, aki közölte, hogy Ukrajnát
nácik irányítják.
Az ukrán elnök elôször anyanyelvén, majd oroszul is megszólalt, és
úgy fogalmazott, „a hírekben látható
Ukrajna és a valódi Ukrajna két teljesen különbözô ország”, utalva ezzel
arra, hogy az orosz média hamis
képet fest Ukrajnáról, és Putyin azt
erôlteti kommunikációjában, hogy az
országot „nácik irányítják”.
Az ukrán elnök talán az utolsó,
akit összefüggésbe lehet hozni a
nácikkal, miután egyrészt zsidó,
másrészt pedig nagyapja és az ô
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ért aggódnak – olvasható az izraeli
magyar nyelvû Új Kelet internetes
portál cikkében.
A tüntetôk óriási ukrán zászlók
alatt Putyin-ellenes szlogeneket kiabáltak orosz, ukrán és héber nyelven,
de voltak, akik „Putyin az új Hitler”
és „Állítsuk meg Putyint, állítsuk le
a háborút” feliratú plakátokkal jelen-

tek meg. A demonstráló tömeget a
villámlás és a viharos esô sem tartotta vissza.
A haifai orosz konzulátus elôtt hasonló megmozdulásra került sor.
Egyes tüntetôk felmásztak a bejárati
kapura, és paradicsommal dobálták
az épületet – közölte a héber nyelvû
Walla híroldal.

Nem zsidók is menedéket találnak
az ukrajnai zsinagógákban
Az ukrajnai rabbik szerint a nem zsidók azért keresnek a zsinagógákban menedéket, mert úgy vélik, az oroszok nem fognak merni hozzányúlni ezekhez az épületekhez, írja az Arutz Sheva.
Ukrajna-szerte nem zsidók is keresnek menedéket a háború elôl a zsidó közösségek zsinagógáiban, abban a hitben, hogy az orosz hadsereg nem fogja
bántani ôket.
A Jediot Áhronot szerint az ukrajnai harcok kezdete óta több ezer nem zsidó érkezett a zsinagógákba, hogy meghúzza magát.
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városának rabbija, Náchum Ehrentrau kiemelte, hogy mindenkit, aki menedéket kér a zsinagógában, szívesen fogadnak.
„Olyan területen vagyunk, ahol harcok folynak” – mondta. „A zsinagógában 350-400 ember van összezsúfolódva, többségük zsidó, de olyan nem zsidók is, akik könyörögtek, hogy nyissuk ki a zsinagógát, mert nálunk van óvóhely.”
„Ez nem egy hivatalos óvóhely, ez csak egy betonnal körbevett alagsori
szint” – magyarázta. „Ez egy zsinagóga, és az oroszok nem fogják bántani ezt
a helyet.”
Miriam Moskovitz rebbecen, a Chábád-Lubavics harkivi küldöttje kiemelte: a cél az volt, hogy minden ukránnak segítsenek.
„Egy nem zsidó család jött hozzánk, miután lángba borult az otthonuk, és
most nincs hol lakniuk” – mesélte. „A rabbi elhívta ôket a zsinagógába. A
nem zsidóktól is egész nap kaptunk kéréseket. Egy nô sírva hívott minket az
éjszaka közepén, és azt kérte: Vigyetek el a zsinagógába. Azonnal azt mondtuk, ahogy elcsendesedik a helyzet, elhozzuk, és ezt meg is tettük.”
Rosenberg Mátyás / Zsblog

Menedéket keresô emberek a kijevi metróban
Fotó: Reuters / Valentyn Ogirenko

Ukrajna tel-avivi nagykövetsége
izraelieket toboroz az orosz
invázió elleni harchoz
Az ukrán nagykövetség Izraelben közleményt adott ki, amelyben felszólította az érdekelteket,
hogy vegyenek részt Ukrajna védelmében, közölte a Walla híroldal. „Ha hajlandóak vagytok megvédeni Ukrajna szuverenitását,
kérjük, küldjetek nekünk üzenetet” – áll a közleményben, melyet
magyarul az ujkelet.live ismertet,
írja a Szombat.
„Sürgôs üzenet azoknak, akik
részt akarnak venni Ukrajna megvédésében az orosz agresszióval szemben” – olvasható a nagykövetség
Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.
„Honfitársak, testvéreink, törôdô
izraeli állampolgárok és más országok állampolgárai, akik jelenleg Izraelben vannak. A nagykövetség elkezdte összeállítani azon önkéntesek lis tá ját, akik érdeklôdnek
az orosz agresszió elleni küzdelemben való részvétel iránt. Ha készen
álltok megvédeni Ukrajna szuverenitását, küldjetek üzenetet erre

az e-mail-címre: defendUKRinISR
@gmail.com.”
„Az üzenetben tüntessétek fel a
személyi igazolvány számát, az állampolgárságot, a születési dátumot,
a külföldi útlevél számát, a katonai
szakterületet és a kommunikációhoz
szükséges elérhetôségeket. A további intézkedésekrôl a nagykövetség
ad majd tájékoztatást” – zárult a bejegyzés.
Izraelben több százezer Ukrajnából bevándorolt állampolgár él, akik
közül sokan szolgáltak az Izraeli
Védelmi Erôkben. Az izraeli média
interjút készített több ukrán állampolgársággal is rendelkezô izraelivel, akik jelenleg Ukrajnában tartózkodnak, és már önként jelentkeztek
harcra.
Az izraeli külügy ezt nem kívánta
kommentálni.
Mindeközben izraeliek százai
gyülekeznek Tel-Avivban, hogy tiltakozzanak Oroszország ukrajnai inváziója ellen. A 12-es csatorna szerint további ezrek várhatók.

Kimenekített zsidó árvák
az ukrán–román határon
Az ukrán–román határon fogadták az izraeli hatóságok azt
a több mint száz zsidó árvát,
akiket az ukrajnai Zsitomirból
menekítettek ki – idézte a DPA
nyomán a Maszol.ro az izraeli
külügy közleményét.
Jáir Lápid, Izrael külügyminisztere a Twitteren számolt be
arról, hogy a gyerekeket pokrócokkal és meleg ruhákkal fogadták a határon. A gyerekek
végsô úti célja Izrael.
Az árvákat Roni Shabtai, Izrael romániai konzulja is fogadta a határon, aki
továbbindulásuk elôtt boldogabb életet kívánt nekik.
Zsitomir mintegy 140 kilométerre nyugatra fekszik Kijevtôl. Az orosz támadók ostroma több áldozatot követelt a városban.
Az izraeli hatóságok becslése szerint körülbelül 200 ezer ukrán állampolgárnak van joga Izraelbe emigrálni zsidó származásának vagy vallásának
köszönhetôen. (Agerpess)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
közös sajtóértekezletet tart Andrzej
Duda lengyel és Gitanas Nauseda
litván államfôvel tárgyalásuk után
Kijevben 2022. február 23-án.
Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij
három testvére is életét vesztette a
holokausztban. Zelenszkij késôbb
feltette a két legégetôbb kérdést is a
háború kapcsán: miért harcolnak az
oroszok, és kivel harcolnak?
Kiemelte, hogy nagyon sok orosz
járt már Ukrajnában, sokuknak pedig
a családja is ott él, és a két nemzet
gyakran barátkozik egymással, ezért
nem tudja mire vélni az orosz reakciót, és ismételten felszólította
Oroszországot, ezzel együtt pedig az
orosz lakosságot is, hogy „hallgassanak a józan észre” – számolt be a
Politico.
Borbély Fanni / Liner.hu

Tüntettek az
orosz invázió
ellen
Tel-Avivban
és Haifán is
A tüntetôk óriási ukrán zászlók
alatt Putyin-ellenes szlogeneket kiabáltak orosz, ukrán és héber
nyelven. Voltak, akik „Putyin az
új Hitler” és „Állítsuk meg
Putyint, állítsuk le a háborút” feliratú plakátokkal jelentek meg –
írja az Új Kelet az izraeli demonstrációkról.
Több százan tüntettek a zuhogó
esôben Tel-Avivban az orosz nagykövetség elôtt, ily módon fejezve ki
tiltakozásukat a Vlagyimir Putyin elnök által indított ukrán megszállás
ellen. A 13-as csatorna esti riportja
szerint a demonstrálók közül sokan
ukrán gyökerekkel rendelkeznek,
vagy akár a háborús zárlat alatt álló
országban rekedt családtagjaik életé-

Irány Izrael!
Az ukrajnai zsidók szeretnének hazamenni
Oroszország ukrajnai inváziójáig a szervezet nem különösebben tapasztalta, hogy zsidók az orosz fenyegetés miatt megpróbálták volna elhagyni az országot, írja a Háárec.
A háború kitörése óta viszont a Szochnutot, azaz a Zsidó Ügynökséget (The
Jewish Agency For Israel) elárasztották az Ukrajnából Izraelbe menekülni
próbáló zsidók kérelmei – mondta több forrás is a Háárecnek. A legtöbb esetben olyan személyekrôl van szó, akik már kitöltötték alijakérelmüket, de még
nem kapták meg a bevándorlási vízumukat.
A Szochnut
jeruzsálemi irodáit azok az izraeli hadseregben
szolgáló
katonák hívják
fo lya ma to san,
akik egyedül
vándoroltak be
Izraelbe,
de
szüleik és testvéreik
még
mindig Ukrajnában vannak. Új ukrán bevándorlók érkeznek az izraeli Ben Gurion
A források sze- repülôtérre
Fotó: Moti Milrod
rint a katonák
könyörögnek a Szochnutnak és az izraeli kormánynak, hogy segítsenek
sürgôsségi repülôjáratokat szervezni a rokonaik számára.
Oroszország ukrajnai inváziójáig a Zsidó Ügynökség nem látott bizonyítékot arra, hogy zsidók az orosz fenyegetés miatt megpróbáltak volna kijutni az
országból.
A visszatérési törvény alapján alijázást kérvényezô személyeknek igazolniuk kell, hogy legalább egy zsidó nagyszülôjük van. Mivel az engedélyezés
jelentôs dokumentációt igényel, hosszadalmas lehet, akár több hónapig is eltarthat. A vészhelyzetre való tekintettel az izraeli kormány és a Szochnut tárgyalásokat folytat az eljárás rövidítésének bevezetésérôl, ami lehetôvé tenné
a zsidók számára, hogy gyorsabban elhagyhassák Ukrajnát.
A Zsidó Ügynökség és a Keresztények és Zsidók Nemzetközi Szövetsége
(Fellowship of Christians and Jews) külön forródrótot hozott létre, hogy reagáljon az Ukrajnában élô zsidók kérdéseire. Az Ukrajnából történô bevándorlás mintegy 85 százalékát az elmúlt években a Szövetségen keresztül bonyolították le, amely evangéliumi keresztényektôl gyûjt adományokat.
Becslések szerint 200 ezer ukrán jogosult a visszatérési törvény alapján Izraelbe bevándorolni. Csak mintegy negyedük számít háláchikusan zsidónak,
azaz zsidó anya gyermekének.
Az új helyzettel kapcsolatban Pniná Támáno-Sátá izraeli alijaügyi és integrációs miniszter azt mondta: „Készek vagyunk több ezer zsidó bevándorlót
befogadni Ukrajnából.”
Rosenberg Mátyás / Zsblog
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Az ukrán fôrabbi bírálja az
orosz bombázások csendes
cinkosait
„Soha, még a legroszszabb rémálmomban sem
gondoltam volna, hogy
Oroszországból
érkezô
bombáktól halhatok meg”
– mondta az Oroszországban született rabbi.
Mose Azman ukrán fôrabbi videóüzenetben bírálta az
orosz népet, különösen az
orosz zsidókat, amiért tétlenül nézik, ahogy Moszkva
Ukrajnát ostromolja.
„Ne feledjétek, hogy aki
nem törôdik, és aki csendben beleegyezik, az bûnrészes egy bûncselekményben. Egy háborús bûntettben! Egy emberiesség elleni bûntettben!” – fakadt ki a szentpétervári születésû Azman rabbi az orosz
nyelven elmondott videóüzenetben.
„Soha, még a legrosszabb rémálmomban sem gondoltam, hogy Oroszországból érkezô bombáktól halhatok meg. Onnan, ahol születtem. Onnan, ahol
iskolába jártam. A hely, ahol sok barátom van... akik hallgatnak. Az emberek
a világ minden tájáról telefonálnak. A világ minden tájáról. Zsidók és nem
zsidók. Még arabok is hívnak Izraelbôl és támogatnak” – mondta a rabbi.
A videóban Azman azzal vádolja az orosz hadsereget, hogy válogatás nélkül bombázza Ukrajnát Grad rakéta-sorozatvetôkkel, szemben azzal, ahogy
az izraeli hadsereg nagy pontosságú, precíziós rakétákat használ a terroristák
megölésére, „hogy – Isten ments – ne bántsák a békés lakosságot”.
„Itt? Nézd! Nézd meg a videókat. Lehet, hogy ezt nem mutatják meg neked. Grad rakétákkal lônek. A Grad nem egy nagy pontosságú fegyver.
Gradok, tankok, ballisztikus rakéták, repülôgépek. Mi folyik itt? Háború. Háború! Háború! – üzente a rabbi.
Egy tóratekercset tartva kezében Azman azt mondja, hogy átkozza azokat,
akik csendes cinkosai ennek a szörnyû bûnténynek. „A szent Tóra mellett állok. Ezt a Tórát a Mindenható adta nekünk. És én a Tórára mondom nektek”
– zárul a videó.
Times of Israel / Kibic

A világ zsidóságához fordult
támogatásért az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatásra
szólította a zsidókat, miközben azzal vádolta Oroszországot, hogy „el
akarja törölni” az
ukránokat, országukat és történelmüket – írja az
ujkelet.live.
„Most a világ
összes zsidójához szólok. Nem látjátok, mi történik? Ezért fontos nagyon,
hogy zsidók milliói szerte a világon ne maradjanak most csendben” – mondta Zelenszkij, aki maga is zsidó.
„A nácizmus hallgatásban születik. Szóval emeljétek fel hangotokat a civilek legyilkolása miatt! Emeljétek fel hangotokat az ukránok meggyilkolása
miatt!”
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Holokauszt120 ukrán zsidót fogadtak
túlélôk az orosz Magyarországon zsidó civilek
den egyes ember egy külön élmény, néha könnyfakasztó sorsok. A
támadásról: leg„Min
megrázóbbak a tekintetek... Sokszor egy többtagú család kis
bôröndbe zárt élete”, meséli az egyik résztvevô, Szabó György, a Mazsök
nemrég tért vissza az ukrán határról Budapestre.
Semmissé lett a elnöSzake,bóakiGyörgy,
a Mazsök elnöke
és baráti társasága összefogott,
hitünk
hogy segítsen az Ukrajnában bajbaA vészkorszakot túlélô magyar
polgárok eddig hittek abban, hogy
sorsuk és történetük alapján gyermekeikre, unokáikra s minden leszármazottjukra az európai országok közötti békét hagyják örökül.
E hitüket tette semmissé az Ukrajnát lerohanó orosz hadsereg támadása. Az alábbiakban a Nácizmus Üldözötteinek Országos
Egyesülete (NÜB) közleményét olvashatják.
Dr. Schiffer János, a Nácizmus
Üldözötteinek Országos Egyesülete
(NÜB) elnöke az alábbi közleményt
juttatta el a Mazsihisz.hu portálnak.
A szöveget változtatás nélkül közöljük.
„A második világháborút, a
holokausztot, a gettót, a koncentrációs táborokat túlélô Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete
(NÜB) tagjait mélyen megdöbbenti
és elkeseríti a Magyarországgal
szomszédos Ukrajnában dúló háború, mélységes fájdalmat éreznek a
háború minden ártatlan halottja, áldozata iránt, s együttéreznek minden
menekülttel.
A vészkorszakot túlélô magyar
polgárok eddig hittek abban, hogy
szenvedésük, áldozathozataluk nem
volt hiábavaló. Hittek abban, hogy
sorsuk és történetük alapján gyermekeikre, unokáikra s minden leszármazottjukra az európai országok
közötti békét hagyják örökül.
E hitüket tette semmissé az oroszok számos halálos áldozatot
követelô, nemtelen támadása a független Ukrajna ellen.”

jutottakon. Néhány nappal az elsô
bombázások után indultak útnak,
és végül fogadtak a magyar oldalon
egy buszt, amelyen 120 ukrán zsidó jutott át a határ túloldaláról Magyarországra.
Az akció mögött nem állt hivatalos szervezet, Szabó György „jó
emberek társaságaként” hivatkozik
arra a civil baráti körre, melynek
tagjai között akadnak magyar zsidók, izraeli egyetemisták és
görögkatolikus pap is, akik most
úgy döntöttek, segíteni akarnak a Szabó György útban Ukrajna felé
bajbajutottakon.
Számos kapcsolat kellett ahhoz, hogy fel tudják mérni az igényeket, ki kellett szûrni a hamis információkat, hogy eljussanak a valós helyzet közelébe.
De – mint mondja – elég nagy a hírek áramlása, és sokszor a kapcsolat sok áttéten keresztül jött létre, míg megtalálták azokat, akik most ezzel a busszal átjöttek a határon. „Nem mellesleg fel kellett mérni azt is, hogy mire van szükség a határ ezen az oldalán élelmiszer, mentô, szállítás, szállás stb. terén”,
mondja Szabó György a Kibic Magazin kérdésére.
A Mazsök elnöke szerint a határokon, fôleg az ukrán oldalon, nagyon lassú a haladás, a magyar oldalon jóval olajozottabban mennek a dolgok. „Minden egyes ember egy külön élmény, néha könnyfakasztó sorsok. A legmegrázóbbak a tekintetek... Sokszor egy többtagú család kis bôröndbe zárt élete”,
meséli.
A 120 zsidót mind sikerült elszállásolniuk, Szabó György szerint „szerencsére egyre nônek a szálláslehetôségek, hiszen a közösségeken belülrôl sok
lakhatási felajánlás érkezik”.
Az ideérkezôk sorsa többféle lehet. A többség folytatja az útját azonnal
vagy egy-két napon belül nyugatra vagy Izraelbe. Akiknek nincs hova menniük, maradnak Magyarországon, sokszor a határ közelében.

Petrôczi Éva
Sábát Anatevkában
Moshe Azmannak és a menekültek hitközségének

Ukrán pár
moldovai
esküvôje

Ép háztetô ugyan
már egyre kevesebb van
a közeli Kijevben,
de Anatevka mai népe,
a menekült sereg,
mégis sábátot ül,
nem mereng, s kesereg.
Jövôt és békesség-ígéretet
párállnak szombatjuk
szerényen terített,
szent asztalánál,
egy rom-rengeteg
ijesztô közelében,
a maceszgombócos húslevesek.
Ukrajnából menekült zsidó pár
esküvôje Kisinyovban 2022. február 27-én, vasárnap
Fotó: Synagogue.md
A kisinyovi Haj zsinagóga bejegyzése szerint immáron Moldovában
kötött házasságot két olyan fiatal,
akik az orosz támadások miatt nem
tarthatták meg az esküvôjüket Ukrajnában.
„Az
egyik
legszokatlanabb
esküvôi szertartás zajlik ma a zsinagógánkban” – nyilatkozta a közösség
rabbija. „Azt mondják, hogy néha
még a király és kísérete is utat enged
a menyasszonnyal érkezô autókonvojnak. Ez egy olyan fontos jel most,
hogy bármi is történik, az élet megy
tovább! Adjon az Örökkévaló békét
és boldogságot a fiataloknak! Mázál
tov!”
Rosenberg Mátyás / Zsblog

„Ha én gazdag lennék…
”
kezdem dúdolni magamban
Tevje, a tejesember
robajló, keserédes dalát;
de aztán másként folytatom:
„Anatevka népe,
elküldeném azonnal nektek
óriási Golde-kötényem
minden, de minden aranyát;
helyette csak legfeljebb
játékpénz-gyönge „Forintka néniket”
(ez még kislánykoromban
kitalált becenév!)
tudok hozzátok útnak indítani,
s kísérôül imát, imát, imát.”
*
„Szeretsz engem, szeretsz engem?”
Ezt a dalfoszlányt sem feledtem.
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Nusi

Portugália
Vivian Groisman, a portói hitközség elnöke bejelentette, hogy a 2019ben felavatott Zsidó Múzeumban
március 31-én, az inkvizíció áldozatainak nemzeti emléknapján az antiszemitizmussal foglalkozó új termet
nyitnak meg. Egy 110 nm nagyságú
területen a modern antiszemitizmus
különbözô megjelenési formáit (nézetek, nyilatkozatok stb.) kívánják
bemutatni. Groisman szerint „fontos, hogy a portugál diákok ne csak a
szkinhedekkel és a dzsihadistákkal
azonosítsák az antiszemitizmust”.
„A gyûlölet megtalálható a jobb- és
a baloldali szélsôséges csoportokban, az iszlámisták között, de nem
idegen a középosztály tagjaitól
sem.” Az elnök hangsúlyozta, hogy a
modern antiszemitizmus a zsidókkal,
a judaizmussal és Izraellel szembeni
elôítéletet jelent. A városban jelenleg mintegy 700 hittestvérünk él.
A közelmúltban a zsidó közösséget sorozatos támadások érték
Roman Abramovics multimilliárdos,
orosz-izraeli állampolgár portugál
útlevele miatt. David Liptak portói
fôrabbi üdvözölte a hatóságok vizsgálatát, ami bizonyíthatja, hogy a
szefárd felmenôkkel rendelkezôk a
honosítási engedélyeket nem hatalmas pénzekért szerzik meg. A
kérelmezôk a hatóságoknak az ügyintézésért és a hitközségeknek az
igazolások kiállításáért összesen
250-250 eurót fizetnek.

Indonézia
A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából múzeum és állandó
kiállítás nyílt a Celebesz szigeten
lévô
Tondano
város
Shaar
Hashamayim zsinagógájában, ami az
egyetlen mûködô zsidó templom a
273 millió lakosú országban. A
programot szervezô Jád Vásém elnöke, Dani Dajan hangsúlyozta: „örülünk, hogy megnyithattuk a soá emlékére ezt a kiállítást a világ legnagyobb muzulmán államában”. Jakov
Baruch, a zsinagóga rabbija elmondta, hogy azért szerepelt a tervei között a múzeum létesítése, mert családjának több tagja is a holokauszt
áldozatává vált. „Szeretném megismertetni az indonézekkel az antiszemitizmus és a gyûlölet súlyos következményeit” – emelte ki. A múzeumot és a kiállítást megnyitó Ina Lepel német nagykövet szerint „emlékeznünk kell arra a borzalmas bûntényre, amit a holokauszt jelentett”.
Több muzulmán szervezet a palesztinokkal való szolidaritás jeleként a
kiállítás betiltását követelte.
Indonéziában
mintegy
200,
Tondanóban 20 hittestvérünk él. Izrael és Indonézia között nincs diplomáciai kapcsolat.

Románia
Elôször emlékeztek meg hivatalosan a 770 zsidó menekültet, köztük
103 gyereket szállító Struma nevû
hajó nyolcvan évvel ezelôtti katasztrófájáról. A Konstancában tartott ünnepségen Mihai Panait ellentengernagy, a haditengerészet parancsnoka
és Florin Goidea, a kikötô igazgatója
koszorúkat dobtak a tengerbe a hajó
kikötésére használt egykori dokk
mellett. Az ellentengernagy kijelentette, hogy „nemcsak egy tragikus
eseményre emlékezünk, de fel akarjuk hívni a figyelmet a zsidóknak
okozott súlyos szenvedésekre is”.
„Harcolnunk kell az intolerancia, a
diszkrimináció és a rasszizmus minden formája ellen.” David Saranga
izraeli nagykövet méltatta a román
kormánynak a múlttal és a vészkorszakkal szembenézô szándékát. A
megemlékezésen mintegy nyolcvanan vettek részt.

Portugália. Portóban jelenleg mintegy 700 hittestvérünk él

Szigeti Imréné, Nusi az Új Élet szerkesztôségének egyik legszorgalmasabb munkatársa volt. Két évtized után is mint a szorgalom, a mindenkin segíteni akarás, a szeretet és a tisztelet példaképére gondolunk rá
vissza. A napjainkban egyre ritkábban fellelhetô bibliai erények: a jóság,
a családról való gondoskodás birtokosaként tartottuk számon. Így ôrizzük továbbra is emlékét.

Várjuk idén is

az Élet 24.
Menetén! 17:00
2022.

április

Indonézia. A Shaar Hashamayim zsinagóga hívei, középen Jakov Baruch
rabbi

Emlékezzünk ismét együtt!
Találkozó: az Újpesti rakpart és a Gogol utca sarkánál

Románia. A Struma modellje az egyetlen túlélô, David Stoliar fotójával
A Konstancából induló, 1867-ben
épített hajó túlterhelt volt, és az
egyik hajtómûve már az induláskor
meghibásodott. A hatóságok az utasokat nem engedték kiszállni az isztambuli kikötôben. Az angol diplomaták meg akarták akadályozni a hajó Palesztinába indulását. Tízhetes
várakozás után, élelem, víz és üzemanyag nélkül, a török parti ôrség az
üzemképtelen Strumát kivontatta a
nyílt tengerre. Az utólagos vizsgálat
megállapította, hogy egy szovjet tengeralattjáróból véletlenül kilôtt torpedó süllyesztette el a kihajózást
követô napon. A katasztrófának
egyetlen túlélôje volt.

Németország
Claudia Roth kulturális és médiaügyekért felelôs kormánybiztos 13
millió eurót biztosít az augsburgi
zsinagóga renoválására. Az épület
jelentôsége túlnô Bajorország határain, ezért támogatja a szövetségi
kormány a munkálatokat. A 26 milliós költség másik felét gyûjtésbôl
és szponzorok támogatásából kí-

Németország. 2028-ra felújítják az
augsburgi zsinagógát
vánják fedezni. A kormánybiztos
kiemelte: „ily módon szeretnénk
segíteni, hogy az augsburgi zsinagóga a jövôben is hozzájáruljon a
zsidó kultúra, a vallás és a hagyományok ápolásához”. „Az épület
legyen a helyszíne a multikulturális
rendezvényeknek és a megemlékezéseknek is” – tette hozzá. A felújítás során pavilon épül az augsburgi
Zsidó Múzeum elhelyezésére. A
munkálatok befejezése 2028-ra várható.
Kovács
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Bizonyítékot találtak „bibliai óriások létezésére”

SPÁNN GÁBOR

Információ, óh!
Elképzelésem szerint egy újságcikk (errôl majd késôbb) elevenítette fel
a most következô emléket. Agyam lassan sorvadó és pótolhatatlan hosszú
távú memóriasejtjei közül valamelyik haldokló lökte fel a képet. 1960ban a Foxi-Maxi (marxizmus-leninizmus esti egyetem, esztétika szak)
egyik óráján az elôadó tanárnô a Szovjetunióról mesélt, annak is korai
éveirôl. 1920-ban (!) elmondása szerint Lenin magához rendelte a Kremlbe agitprop szakembereit. Így szólt hozzájuk:
– Elvtársak! Tarthatatlan, hogy a hatalmas Szovjetunió perifériáján,
az apró falvakban élô emberek mennyire tájékozatlanok a politikánkat
illetôen. Nem jutnak el hozzájuk a híreink. Mostantól utasításba adom,
hogy a Pravda cikkeit készítsétek el rövidítve, olyan nyelven és megfogalmazásban, hogy mindenki megértse! Ezt nyomtassátok ki sok ezer példányban, az aktivisták pedig menjenek szét a szélrózsa minden irányába
és osztogassák a parasztjainknak, ha kell, a konyhájukon kopogtatva.
Zsdanov népbiztos, aki a kultúráért és így a propagandáért is felelt,
halkan megjegyezte:
– Lenin elvtárs! A falvakban élô orosz muzsikok több mint 60%-a
analfabéta.
– Nem baj, elvtársak, aktivistáink keressék fel a falvakban a pópát, a
tanítót, ha van, az orvost, és ôk gyûjtsék maguk köré az embereket, akiknek olvassák fel, mi mindent tesz értük a bolsevik párt! (Ezt a 60%-os
analfabétizmust mi még nem értük el, pedig évtizedekig a Szovjetuniót
kívántuk mindenben követni, ami közben megszûnt, de mi jó úton járunk ebben a számban is utolérni.)
Mindezt gondolom, az az újságcikk dobta fel bennem, amit a legnépszerûbb és legnagyobb példányszámú ellenzéki napilapban olvastam. Arról szólt, hogy a mai ellenzék (2022!) úgy döntött, hogy aktivisták segítségével zanzásított verzióban papíron eljuttatják a való világ híreit az apró falvak lakóihoz is. Mert ôk eddig csak a pártunk és kormányunk tenyerébôl evô megyei napilapokból meg az állami tévébôl, rádióból tájékozódhattak arról, amit valóságnak kell elfogadniuk. Az újság tudósítója és fotósa elkísérte az elsô ilyen aktivistát, aki az egyik 1000 lelkes községben osztotta szét ezeket a bonsai méretû újságokat. Kiderült, hogy
örülnek neki, de az is, hogy mennyire „tájékozottak” a mai belpolitikában. Egy idôs néni elmondta, hogy életében nem hallott arról, hogy mi az
a Pegasus, egyetlen ellenzéki miniszterelnök-jelölt nevét sem ismerte, és
nem tudta, hogy volt-e és mi volt az elôválasztás. A rácsodálkozó tekintetek láttán mentegetôzve ennyit mondott:
– Drágáim, én azért tudok a világ dolgairól, itt van ez a Kósa Lajos úr,
aki nemcsak képviselô, de ma már covidos is.
Ezt követôen két dologtól fájdult meg a fejem. Az egyik az, hogy a mi
Csipkerózsika ellenzékünk ma teszi meg azt, amit Lenin 1920-ban megtett
már. A másik az, hogy mennyire sikerült egy lombikban élô süketnéma Magyarországot kreálni a Budapest táblán kívül. És ezzel egy idôben ugyanez
az egy darab még élô memória-agysejtem fellökte az egykori zsidó viccet is:
1950-ben Kohnt behívatják az ÁVH-ra kihallgatásra. Egy szúrós szemû
tiszt ül vele szemben, aki nekiszegezi a kérdést:
– Kohn elvtárs! Ismeri ön a Grün Vilmost?
Kohn elfehérült ajakkal gyorsan válaszolt:
– Nem ismerek semmilyen Grünt!
– Jól van, akkor ezt jegyzôkönyvbe vesszük. És mondja, ismeri a
Schwartzot?
– Akkor inkább kérem a Grünt...

„Tényleges bizonyítékokat keresünk, valódi nyomokat, amelyek
nem csak a hiten alapulnak. Nagyon sok régészeti bizonyíték van,
amit fel kell tárni”, állítják a szakértôk. Egy hamarosan megjelenô
dokumentumsorozat izgalmas dolgokba avat be minket az egyik leginkább zavarba ejtô bibliai téma,
az óriások kapcsán.
A komoly kutatásokon alapuló sorozatot a The Inspiration Networks
sugározza „Angels & Giants, The
Watchers & Nephilim” címmel, tudtuk meg a Kibic cikkébôl.
„A Biblia több helyen ír az óriásokról, titánokról, többek között a
Genezis hatodik fejezetében” –
mondta Rudy Landa, a The
Inspiration Networks vezetô producere és rendezôje. „A titánok menynyei lények leszármazottai voltak,
akiknek az volt a dolguk, hogy vigyázzanak a földre. Ôk voltak a
mennyei birodalom fejedelmei.”
A Teremtés könyvének vízözön
elôtti hatodik fejezetében a Biblia azt
mondja, hogy „Elohim fiai” az emberek lányaival éltek együtt, és az ô
leszármazottaik voltak a nefilimek,
vagyis az óriások, akik a földön éltek, írja a jpost.com.
„A dokumentumsorozat bibliai forrásokra támaszkodik, de fontos, hogy
a nem vallásos nézôk számára is érdekes legyen” – mondta Landa. „Tényleges bizonyítékokat keresünk, valódi
nyomokat, amelyek nem csak a hiten
alapulnak. Nagyon sok régészeti bizonyíték van, amit fel kell tárni.”
A téma könnyen szenzációt kelthet, de Landa hangsúlyozta, hogy
nem akarta ezt a megközelítést alkalmazni. A projekt irányításához
Douglas Van Dorn író segítségét kérte, aki éppen errôl írt könyvet.

A keresés Izraelben
kezdôdik
A világ körüli keresés Egyiptomba,
Peruba és az Egyesült Államokba vezeti a kutatókat, de a legjelentôsebb
feltárás az izraeli Golán-fennsíkon
kezdôdik.

91 (!) éve házasok és még mindig rajonganak egymásért

ISSSN 0133-1353

„A nefilimek története Izraelben,
méghozzá a Golánon kezdôdött” –
hangsúlyozta Landa.
Az Énok könyve, egy i. e. második
századi apokrif forrás, amelyet a bibliai Noé dédapjának tulajdonítottak,
leírja a nefilimeket, és azt állítja,
hogy a Hermon-hegy neve a héber
cherem szóból származik, ami azt jelenti, hogy „számûzni kell”. Énok
könyve szerint a nefilimeket számûzték a mennybôl, és a Hermon-hegynél küldték a földre. A Básán néven
ismert vidék az a hely, ahol Óg király
kivonult a zsidók ellen, amikor beléptek az Ígéret Földjére.
Landa az igazság keresése során eljutott a Gilgal Refaimhoz (az Óriások
Kereke) is, egy rejtélyes sziklaalakzathoz a Golán-fennsíkon. A földrôl
nézve véletlenszerû sziklakupacoknak tûnnek. Fentrôl azonban igen
lenyûgözô, hiszen öt koncentrikus
gyûrûbôl áll, és a külsô gyûrû több
mint 500 láb széles. A középpontjában egy 65 láb átmérôjû és több mint
16 láb magas, laza kövekbôl álló halom található, amely egy szilárd sziklába vájt központi kamrát takar. A régészek az építkezés kezdetét általában i. e. 3500-ra teszik. A Gilgal
Refaim célja még mindig rejtély és
tudományos viták tárgya.
„Vannak olyan elméletek, amelyek
azt állítják, hogy Ógot Gilgal
Refaimban temették el” – mondta
Landa.

A film azt az elméletet vizsgálja,
amely szerint az építmény közepét
kamraként használták, ahol a testet
hagyták lebomlani. A csontokat
késôbb egy hatalmas, laza kövekbôl
álló, kígyószerû szerkezetbe temették
volna, amely mellett kôgyûrûk sorakoztak.
„Ez a kettôs elrendezés a világ számos helyén elôfordul” – magyarázta
Landa, aki szerint a Gilgal Refaim elrendezése fontos csillagászati jelenségekhez igazodik.
A központ bejárata a nyári napforduló napfelkeltéje felé néz. A falakon
lévô bevágások a tavaszi és az ôszi
napéjegyenlôséget jelzik. Más jelölések a csillagkelést mutatják. Ez
lehetôvé tette volna, hogy a helyszínt
az esôs évszak kezdetének elôrejelzésére használják.
„Egyértelmûen nagyon intelligens
tervezés állt a hely mögött” – jegyezte meg Landa.
A zsidó hagyomány azt tanítja,
hogy Óg még élt Noé idejében, és a
bárka oldalába kapaszkodva menekült meg az özönvíz elôl.
Ógot Mózes 5. könyvében (3:11)
úgy nevezik meg, mint az egyetlen
megmaradt embert a refáimok közül.
A méretét nagyjából meg lehet becsülni abból, hogy az ágyát kilenc ámot
hosszúnak és négy ámot szélesnek írják le. A bibliai ámáh szó jelentése: az
alkar hossza, Óg ágya tehát több mint
4 méter hosszú és 2 méter széles volt.

Gyógyszertámogatás
Az idônként szükségessé váló, átlagosnál drágább gyógyszer beszerzéséhez lehet támogatást igényelni. A támogatás felsô határa nincs rögzítve, de tájékoztatásul közöljük, hogy az eddigi gyakorlatunkban 50.000 Ft
volt a legnagyobb összegû támogatás.
Támogatási akciónk magánjellegû, az anyagi fedezete biztosított, és a
hozzánk beérkezett adatokat az elôírt titoktartással kezeljük. Várjuk a
rászorulók jelentkezését.
Részletesebb tájékoztatás a következô telefonszámon kapható: 06-1321-3497, lehetôleg az esti órákban.

A 90. életévet megélni már önmagában is nagy áldás, de ennyi esztendôt boldog házasságban élni valóban felbecsülhetetlen. Zechariah és
Shama’a jól tudják ezt: a páros 91
éve van együtt. Szerelmük nem lankad, sôt, erôsebb, mint valaha.
Jó ránézni erre a két idôs emberre,
akik korukat meghazudtolva aktívak
és szellemileg frissek, írja a
Senior.hu.
Mindketten árvaként nôttek fel, Jemenben születtek. A zsidó közösségben hamar megházasították ôket, hogy

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
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ne kerüljenek a hitüktôl és kultúrájuktól távol. Zechariah 12, míg Shama’a
10 éves volt a házasságkötéskor.
Rendkívüli szegénységben kezdték
közös életüket, abban az istállóban
laktak, amelyben a szamarak. 1948ban Izraelbe költöztek, és utána jöttek
a gyerekek is: szám szerint 11. Ma
már ma 64 unokával, valamint dédunokákkal büszkélkedhetnek.
A szerelem mellett a csipkelôdés,
egymás ugratása tartja ôket frissen.
„Ô az elsô és utolsó asszonyom” –
viccelôdött Zechariah egy felvételen,
majd hozzátette: „Sosem dobtam ôt
ki.” Végül neje felé fordult a kérdéssel: „Miért, kidobtalak?” Nem lehet
kibírni nevetés nélkül, ahogy a felesége csendre inti urát.
Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú
frigy titka, az idôs férj így felel: „Is-

ten küldte ôt nekem.” A kommunikatív Zechariah nem felejti megemlíteni, hogy valamikor falkában
sürgölôdtek körülötte a nôk, de
ôneki nem kellett más.
Nem csoda, hogy az internetezôk
nem bírnak betelni ezzel a hihetetlen, szívet melengetô szerelmi történettel.
Tudjuk, hogy egy házasságot életben tartani nem kis munka: mindkét
félnek folyamatosan dolgoznia kell a
közös célokért. Ha valamin közösen
munkálkodunk, az közelebb hoz és
szoros köteléket kovácsol.
A felvételek sokak számára inspirációt jelentenek. Noha a pár korai
évei küzdelmesek voltak, megérte a
sok erôfeszítés. Még azok számára is
tanulságos történet, akik már évtizedek óta élnek házasságban.

NAPTÁR
Március 18., péntek

Ádár II./15.

Gyertyagyújtás: 5.35

Március 19., szombat

Ádár II./16.

Szombat kimenetele: 6.40

Március 25., péntek

Ádár II./22.

Gyertyagyújtás: 5.45

Március 26., szombat

Ádár II./23.

Szombat kimenetele: 6.50

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban,
Vezér
u.
156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
képes levelezôlapot. 06-1/322-8439,
06-20/522-5690.
Mindennemû régiséget vásárolok
díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket, bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt, bronztárgyakat, órákat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, játékokat (retró tárgyak elônyben). Pintér Nikoletta, 06-1/466-8321, 06-30/9734949.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, hagyatékot stb.
Üzlet:06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

Szigetelés! Nyirkos, dohos, salétromos, talajvizes falak utólagos szigetelése. 06-20/228-0453.
Egyedülálló idôs ember gondozását vállalná szociális szférában dolgo-

zó hölgy. VII. ker. elôny. További információ személyes megbeszélés alapján. Érdeklôdni este 8 és 9 között: 0620-496-7252.
Régiségek-hagyaték, örökség
felvásárlása készpénzért. e-mail:
antik@antikbudapest.hu,
www.antikbudapest.hu, 06-20/
932-6495.

Órajavítás, faliórák felújítása
garanciával. Jung Péter, VII., Garay
u. 45. 06-70-505-5620, www.jungoras.hu

Hírek, események
röviden
– Elnézést kérünk Novák
Attilától, akinek az elôzô számunkban
közölt
Hámánok
Domonkos Miksa életében címû
cikke alól lemaradt a neve és az
írás elsô megjelenésének helye
(ludovika.hu). Szerkesztôség
– 1%. Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával a már igen
idôs (88 év feletti) Jád Vásém-kitüntetetteket, akik 1944-ben életük kockáztatásával mentették a zsidó üldözötteket. Köszönjük támogatását.
Igaz Emberekért Alapítvány. Adószámunk: 18040094-1-43.
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Két év után végre megtartják
a púrimi felvonulásokat és jelmezbálokat
Ezer alá csökkent a súlyos állapotban lévô Covid-19-es betegek
száma, két év után várhatóan szabadon megtarthatják majd a jelmezbálokat és a felvonulásokat a
púrim idején – jelentette az izraeli
egészségügyi minisztérium honlapja.
A
sú lyos
Covid-19-megbetegedések számának csökkenése
mellett tovább apad a koronavírusos
fertôzöttek száma is – közölte a tárca.
Eran Szegál, a Weizmann Intézet
biológiai statisztikus professzora elmondta a Ynet hírportálnak, hogy
számításai szerint a következô hetekben olyan mértékben visszaszorul a
járvány, hogy egy hónap múlva szabadon megtarthatók lesznek a púrimi
felvonulások és jelmezbálok. 2020
óta ezek a rendezvények elmaradtak,
vagy csak szigorú korlátozásokkal
lehetett ünnepelni púrimkor.
A kilenc nappal ezelôtti, a koronavírus megjelenése óta mért legmagasabb értékrôl már több mint húsz
százalékot apadt a kórházi ellátást
igénylô súlyos állapotú Covid-19-es
betegek száma; kedden 974 súlyos
esetet tartanak nyilván az összesen
2155, kórházban ápolt Covid-19-ben
szenvedô között. Lélegeztetôgép segítségére szorul 279 beteg, és 27 embert
pró bál nak
meg men te ni
mûtüdôvel.

Hétfôn több mint 120 ezer teszt
elvégzésével 23.555 új vírushordozót azonosítottak, 19,15 százalékos
pozitivitási aránnyal. Jelenleg összesen 178.118 aktív esetet tartanak
nyil ván Iz ra el ben, s mel let tük
35.854-en házi karanténban tartózkodnak, mert fertôzött személlyel
érintkeztek.
A koronavírus-járvány megjelenése óta 3.460.914 vírushordozót regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint a
mintegy 9,4 millió lakosú országban.

Kiemelkedô volt tavaly
a gazdasági növekedés
Az ország a jelentôs javulás ellenére sem lábalt ki még a koronavírus
okozta válságból.
Izraelben tavaly 8,1 százalékos, húszéves távlatban kiemelkedô volt a gazdasági növekedés; különösen jelentôs volt az utolsó negyedév, amikor 16,6
százalékos GDP-növekedést mértek az elôzô negyedévhez képest, ez a fejlett
országokat tömörítô Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) tagjai közül a legmagasabb érték, írja az MTI.
Az izraeli pénzügyminisztérium és jegybank (Bank of Israel) elôrejelzéseit
meghaladó meredek növekedés a lakossági fogyasztás jelentôs bôvülése, va-

Az R mutató, vagyis a fertôzési
mutató tovább mérséklôdött 0,7-re,
vagyis tíz fertôzött 7 embernek adja
át a vírust, s ez a járvány további
visszaszorulását jelzi. Az ötödik,
omikron vírusváltozat okozta járványhullám decemberi csúcspontján
ez a mutató 2,12 volt.
Izraelben szinte valamennyi, szám
szerint 269 település továbbra is
„erôsen fertôzött” kategóriában van,
mindössze 5 helységet jeleznek a
közepesen fertôzött „narancssárga”
színkóddal, öt helységet a „sárga”, s
mindössze egy települést soroltak az
alig vagy egyáltalán nem érintett
„zöld” kategóriába.
Ta valy de cem ber vé ge óta
6.696.058 ötévesnél idôsebb embert
– az ország lakosságának 72,01 százalékát – oltottak be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4.456.018-an már három oltást
kaptak, és 699.505-en adatták be
maguknak a negyedik – azaz a második emlékeztetô – oltást.
A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 9624en, az utóbbi hét napon 259-en haltak meg. (MTI, hirado.hu)

Izraeli kutatás igazolja a D-vitamin
koronavírus elleni hatását
A D-vitamin koronavírus elleni hatásának eddigi legerôsebb bizonyítékát szolgáltatja egy korábbi kutatásokat is alátámasztó, új izraeli tanulmány – jelentette a Times of Israel címû angol nyelvû izraeli hírportál.
A dolgozat szoros összefüggést mutatott ki az Izraelben igen elterjedt D-vitamin-hiányos állapot és a Covid-fertôzöttek elhalálozása vagy súlyos megbetegedése között, és azt állítja, hogy a megnövelt D-vitamin-szint javíthat
ezen a helyzeten.
A Bár Ilán Egyetem és a Galileai Orvosi Központ kutatói szerint ennek a vitaminnak olyan jelentôs hatása van a betegség súlyosságára, hogy az emberek
életkora és D-vitamin-szintje alapján elôre lehet jelezni a fertôzés kimenetelét.
A D-vitamin-hiány jelentôsen növeli a kockázati szintet – állapították meg
az izraeli orvosok a PLOS One folyóiratban közzétett tanulmányukban. A
méréseket a vírus elsô két izraeli hullámának idején, még a vakcinák széles
körben elérhetôvé válása elôtt végezték. Az orvosok azonban hangsúlyozták,
hogy a vitaminkészítmények nem helyettesítik a védôoltásokat, csak az immunitás csökkenésének megakadályozását szolgálhatják.
Izraelben – ahogy az egész Közel-Keleten – igen elterjedt a D-vitamin-hiány, egy 2011-es tanulmány szerint ötbôl csaknem négy embernek alacsony
a vi ta min szint je. Az új iz ra e li ta nul mány sze rint azok, akik
táplálékkiegészítôket szednek, még ha meg is fertôzôdnek, elkerülhetik a
Covid-19 legsúlyosabb következményeit.
„A D-vitamin segít a fertôzötteknek, mert hatékonyan erôsíti az immunrendszert a légzôrendszert megtámadó vírusos kórokozók elleni küzdelemben” – mondta a Times of Israelnek Ámiel Dror, az egyik kutató. „Ez ugyanúgy vonatkozik az omikronra, mint a korábbi változatokra” – tette hozzá.
Izraelben és számos más országban az egészségügyi hatóságok már régóta
javasolták a D-vitamin szedését a koronavírus-járványra válaszul, de eddig
kevés adat állt rendelkezésre ennek hatékonyságáról.
Júniusban a kutatók már közzétették az elôzetes eredményeket, amelyek
szerint a nem sokkal a kórházi kezelés elôtt D-vitamin-hiányban szenvedô ko-

Képünk illusztráció. Az adagolásról mindenkinek orvosától kell érdeklôdnie

ronavírusos betegek 26 százaléka halt meg, szemben a normális D-vitaminszintû fertôzöttekkel, akik közül csak 3 százalék vesztette életét.
Azt is megállapították, hogy a kórházban kezelt D-vitamin-hiányos betegek
átlagosan 14-szer nagyobb valószínûséggel kerültek súlyos vagy kritikus állapotba, mint mások.
A kutatás június óta két évre visszamenôleg is górcsô alá vette a betegek
korábbi vitaminszintjének adatait, és megállapította, hogy továbbra is erôs a
korreláció a betegség súlyosságával, vagyis nem a betegség megjelenése
okozta a D-vitamin szintjének csökkenését.
Shiri Zsuzsa/MTI

Guinness-rekordot ért az izraeli ültetvényen
termesztett óriáseper

Az izraeli jegybank épülete
lamint az exportnak a pandémia végével összefüggô megugrása és a kormány
lezárásokat elkerülô politikája révén következett be. A helyi központi statisztikai hivatal emlékeztetett arra, hogy egy évvel korábban, 2020-ban 2,2 százalékkal csökkent a GDP a koronavírus-járvány következményeként.
Korábban – a hivatalos adatok nyilvánosságra kerülése elôtt – a jegybank
6,5 százalékra, a pénzügyminisztérium pedig 7,1 százalékra becsülte a 2021.
évi gazdasági növekedést. Ekkora fejlôdést egy év alatt utoljára 2000-ben, a
technológiai ipar ugrásszerû fejlôdésének idején észleltek, amikor 8,1 százalék volt az éves GDP-emelkedés. A következô évben, 2001-ben a dotkom válság beköszöntével szétdurrant a technológiai buborék, és nulla volt a növekedés.
A tavalyi utolsó negyedévben meredeken csökkent a munkanélküliség,
megszûnt a 45 év felettiek járvány miatti segélyezése, és teljes mértékben
helyreállt a gazdasági aktivitás Izraelben. Éves szinten Izrael 2021-es 8,1 százalékos teljesítménye az OECD-országok élmezônyében van. A tavalyi adataikat eddig közzétevô OECD-országok átlagos növekedése 5,3 százalék volt.
Az egy fôre jutó GDP növekedése az OECD átlagához képest magas izraeli népességnövekedés miatt viszonylag csekélyebb, 2021-ben 6,3 százalék
volt, de ez is több a fejlett országok egy fôre jutó ötszázalékos átlagos tavalyi
GDP-növekedésénél.
Az ország a jelentôs javulás ellenére sem lábalt ki még a koronavírus okozta válságból, és nem pótolta a 2020-as visszaesést. Az egy fôre jutó bruttó hazai termék 2021-ben 155.000 sékel (mintegy 15 millió forint) volt, de a Bank
of Israel elôrejelzésében a válság elôtti trendvonal alapján azt jósolta, hogy az
idén már eléri a 161.000 sékelt. Jelenleg úgy látják, hogy csak 2023 végén éri
utol Izrael a válság elôtti prognosztizált növekedési ütemet.
A tavalyi jelentôs növekedést elsôsorban a lakossági fogyasztás ugrásszerû
emelkedése okozta, miközben az állami fogyasztás, az állami kiadások és az
állami szervek költségei viszonylag mérsékelt ütemben nôttek, valószínûleg a
segélyprogramok júliusi leállítása miatt. Tovább szárnyalt, 13,6 százalékkal
nôtt tavaly az izraeli technológiai export.

Az izraeli Ariel család által ter- mölccsé nôjön össze. A szamóca a
mesztett szamóca egy japán eper virágzástól számítva több mint 45
hét évvel ezelôtti rekordját döntöt- napig lassan fejlôdött, ami a teljes
érési szakaszban a nagy méretét
te meg.
Egy Izraelben termesztett, 289 okozta.
Az Ariel család – apa és négy fia –
gram mos, óri á si mé re tû eperrôl
megerôsítették, hogy új Guinness- idén négy túlméretezett epret tervilágrekordot állított fel, mint a vala- mesztett, de csak az egyik verte meg
ha volt legnehezebb szamóca, errôl a korábbi 250 grammos rekordtartót,
adott ki közleményt a kiemelkedô amelyet a japán Fukuokában mértek
tel je sít mé nye ket nyo mon követô meg 2015. január 28-án. A Ynetnek
szervezet, írja a Times of Israel nyo- nyilatkozva az Ariel testvérek elmondták, hogy ez volt a legnagyobb
mán a Kibic.
A látványos méretû gyümölcsöt az szamóca, amire emlékeznek a gyüAriel család által üzemeltetett ültet- mölcstermesztéssel töltött több mint
vényen fedezték fel a Kadima-Zoran négy évtized alatt.
Megnézték a Guinness Rekordok
mezôgazdasági közösségben, Izrael
központi részén. A
re kor der eper a
közlemény szerint
18 centiméter hoszszú, négy centiméter vastag és 34
centiméteres kerületû volt.
Az eper az Ilan
fajtából származik,
amelyet eredetileg
Nir Dai nemesített
ki az Iz ra e li
Mezôgazdasági
Ku ta tá si Szer ve zet nél, és amely
arról ismert, hogy
nagy méretû termést ad. Dai szerint
a
hi deg
idôjárás
mi att
késôn kezdôdött
az eper szezonja,
ami lehetôvé tette,
hogy több bogyó
egyetlen nagy gyü- A világrekorder izraeli szamóca

Könyvét, és megállapították, hogy
van egy új versenyzôjük a legnagyobb eper címért. Bejelentették az
igényt a Guinness honlapján, másnap pedig közjegyzôt hívtak, hogy
tanúi lehessenek a hivatalos mérlegelésnek, mielôtt a gyümölcs elkezdett volna romlani és veszíteni a
méretébôl. A testvérek a mérlegelésrôl egy rövid videót is készítettek,
amelyben az epret egy iPhone XRhez hasonlították, amely alig feleakkora súlyú.
Az Ariel testvérek azt nem árulták
el, hogy mi lesz a díjnyertes gyümölccsel, illetve azt sem, ha megkóstolták, milyen volt az íze.

Fotó: Guinness

