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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A csodák nyolc napja
Mi a chanukka?
A Talmud erre így válaszol:
Kiszlév 25-én, amikor (miután) a
görögök bementek a (jeruzsálemi)
Szentélybe, megszentségtelenítették
az ott lévô égôolaj-készletet. És amikor felülkerekedtek a hasmóneusok
és legyôzték ôket (a görögöket), kerestek, de nem találtak csak egy kis
korsó olajat, mely érintetlen volt, és
rajta a fôpap pecsétje. Nem volt ebben a korsóban csak annyi olaj,
amely egy napra elég, de csoda történt, és (a meggyújtott menóra)
nyolc napig égett. Egy évre rá (kiszlév 25-ét és az ezt követô 8 napot)
ünnepnek nyilvánították, hálaimával
és dicshimnusszal. (Sábbát 21)
A zsidó történelem tele van csodákkal. Itt is, ahol egy maroknyi nép
elutasítja a rákényszerített hellén
kultúrát, nemet mond az erôszakos
szekularizációra, végül fellázad az
önkényuralom ellen.
Matitjáhu, a modiini pap és öt fia,
köztük Jehuda (Júdás), a makkabeus
– akik gyôzelemre vitték a zsidók
szabadságharcát – nem születtek
hôsnek, csak a körülmények tették
azzá ôket.
A csoda azzal folytatódott, hogy
ennek a szabadságharcnak a tanulsága 2000 év múltán is érezteti hatását,
s nemcsak abban, hogy mindmáig
megünnepeljük, hanem annak szellemisége is tovább él.
Bölcseink az ünnep szellemi részét, a csodát – miszerint az egy napra elegendô olaj nyolc napig égett –
emelik ki, ezt állítják az emlékezés
középpontjába. Hiszen katonai vereségek, gyôzelmek a feledés homályába süllyedhetnek, de a nyolc napig égô menóra – melyet több mint
kétezer év óta minden évben meggyújtunk – látványa belevésôdik az
emberi lélekbe.
Felvetôdik a kérdés, miért mondjuk azt, hogy a csoda nyolc napig tartott, holott egy napra elég volt az
olaj, tehát a csoda csak hét napra vonatkozik?

Ennek az a magyarázata, hogy ha
egyáltalán találtak olyan, nem megszentségtelenített olajat, amit használhattak, ez már maga is csoda volt,
s így már érthetô a nyolcnapos ünnep. Egy másik magyarázat szerint a
talált kis mennyiségû kóser olajat,
amit a görögök keze nem érintett,
felosztották nyolc részre, hogy legalább minden nap egy keveset égjen.
A csoda abban rejlett, hogy a kis
mennyiség, a nyolcad-olaj, a teljes
idôt kitöltve égett.

Mint általában a zsidó ünnepek, ez
is bensôséges, családi ünnep, de van
egy különleges jellege. Kötelezôvé
teszi a csoda közhírré tételét
(pirszum hánész), ezért a menórát
szokás kitenni az ablakba. Csak amikor a tûzimádók terrorjától féltek –
vagy az ÁVH-tól –, akkor gyújtottak
a belsô szobában vagy a pincében.

A szent lángok fényénél
Chanukka, a zsidó szellemiség
szabadságharcának ünnepe posztbiblikus, azaz a bibliai idôk utáni
ünnep. Ezt az ünnepet a Misna nem
említi, aminek több magyarázata is
lehetséges.
Az egyiket a zsidó ünnepi szokásokat magyarázó gyûjteményben találhatjuk. Ezt a magyarázatot egyébként Chátám Szófer, a neves pozsonyi rabbi adja, aki szerint Jehuda, a
Fejedelem, a Misna szerkesztôje Dávid király leszármazottja volt, a hasmóneusok pedig, akik a szír-görög
elnyomók elleni felkelést vezették –
és késôbb dinasztiát is alapítottak –,
leviták voltak, akik nem tartoztak az uralkodó Júda törzshöz. Ilyeténképpen Jehuda, a
Fejedelem, trónbitorlóknak tekintette ôket, és úgy tett, mintha nem is léteznének.
Ez persze nem von le semmit a chanukka mint ünnep
fontosságából és a szabadságharc jelentôségébôl.
Matitjáhut és fiait, a zsidó
szabadságharc hôseit hasmóneusoknak nevezi a hagyomány. Mibôl ered ez az elnevezés?
Kimchi a zsoltárokra írott
kommentárjában azt állítja,
hogy ez a név a chásmánim
szóból ered, jelentése: tiszteletteljes
nagyurak. Mások szerint ez nem
más, mint egy összetett szó, ami a
vallásüldözés idején használt szavakból és fogalmakból tevôdik öszsze. Megint mások azt hangoztatják,
hogy Mátitjáhu nagyapját Hasmonájnak hívták. A legészszerûbb
magyarázat szerint a pap családja
egy – a Jehuda törzsének területén
található – Chasmon nevû városból
származott. Ezt a helységnevet Jósua
könyve is említi (15,27).
***
Chanukkakor a gyertyagyújtást
követôen különbözô társasjátékokat
szoktak játszani, néha kártyáznak is.
Ez még olyanoknál is elôfordul, akik
egyébként a játékot felesleges
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idôtöltésnek tartják, mert elvonja
ôket a tanulástól.
J. L. Majmon rabbi szerint ez a
szokás onnan eredhet, hogy a görög
elnyomás idején Jeruzsálemben sokan élvezték a hellén kultúra megjelenését. A makkabeusok könyvében
is megtalálható annak leírása, miszerint a görögök stadiont építettek, és a
zsidó ifjúságot tanították-kényszerítették az olimpiai játékokra. A
hasmóneusok gyôzelme után a
kényszerítô törvényeket hatályon kívül helyezték, de emlékeztetôül szokássá vált az egykori görög társasjátékok imitálása.

Mit mond a halacha?
Chanukka az egyetlen nem bibliai
eredetû ünnep.
1. Az ünnep nyolc napig tart. Ezalatt minden nap gyertyát gyújtunk,
méghozzá minden nap eggyel többet. Általában színes faggyú- vagy
viaszgyertyákat használnak, de például a chászidok az olívaolajat részesítik elônyben, ezzel is emlékezve a
Szentély kis olajkorsójára. A gyertyagyújtást különleges módon végezzük, a gyertyákat nem közvetlenül, hanem a kisegítô ún. sámesszel
gyújtjuk meg. A gyertyákat mindig
az est beálltakor kell meggyújtani.
2. Szokás a gyertyákat az ablakba
kitenni, hogy az egykor megtörtént
csodát közhírré tegyék.
3. Chanukkakor olajban sült pogácsát szoktak enni, ezáltal is emlékezve az olaj által létrejött csodára.
4. Minden nap elmondjuk a hálaadó Hállél zsoltárciklust. A 18 áldásba (Smoné eszré) és az étkezés utáni
imába betoldjuk a Csodákra (Ál
hániszim) imát, amelyben dióhéjban
a chanukkai történés van leírva.
5. Chanukka napjaiban nincs
kötelezô munkaszünet. Rendszerint
az alatt a kb. fél óra alatt, amíg égnek
a gyertyák, nôk nem szoktak munkát
végezni.
6. Pénteki napon a chanukkagyertyákat a pénteki gyertyák elôtt kell
meggyújtani, és ügyelni kell arra,
hogy a szombat beállta után legalább
még egy fél órát égjenek. Szombaton
pedig a szombat kimenetele, a
Hávdálá ima elmondása után gyújtjuk meg.
A halacha szerint akinek nincs
pénze chanukkagyertyára, az akár
menjen el kéregetni, mert sok más
micvét – jobb híján – gondolatban is
meg lehet tartani, de a chanukka csodáját csak valóságos, égô lánggal.
Naftali Kraus

A Mazsihiszt távol kell tartani
a pártpolitikától
A Mazsihiszen belül létezik két egymástól alapvetôen eltérô, markáns
irányzat. Az egyik zártabb formában, a tradíciókhoz, vallási elôírásokhoz erôsebben kötôdve próbálná vezetni a közösséget, mert úgy gondolja, hogy ezen a módon lehetne megôrizni a magyarországi neológia értékeit. Létezik egy másik irány, amelyik egy sokkal nyitottabb szervezeti
formát képzel el – nyilatkozta a 24.hu portálnak Heisler András, a
Mazsihisz elnöke.
A 24.hu hírportálon megjelent interjúban Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét többek között a magyar zsidókat érintô közbiztonsági helyzetrôl, a magyar zsidóságnak a menekültekkel kapcsolatos álláspontjáról, valamint a kormánylapokban az elmúlt hónapokban ellene indított cikksorozatról s az abban
megszellôztetett belsô ellentétekrôl faggatták.
A Szövetség világi vezetôje a biztonsági helyzetrôl szólva azt mondta: Nem
hiszem, hogy ostromlott vár lennénk, inkább ellenkezôleg, itt mindenki biztonságban érezheti magát. Hála az égnek, az elmúlt években közvetlenül bennünket nem érintett olyan esemény, ami miatt a rendôrségnek komolyabb dolga
akadt volna.
A krízismenedzsmentrôl szólva az elnök kifejtette: Jött a járvány, ami teljesen új kihívást jelentett, nem erre treníroztuk szervezetünket, mégis voltak
már begyakorolt döntési mechanizmusaink, amelyekre alapozhattunk. Az
egészségügyi biztonság, a védekezés, a szociális ellátás, az étkeztetés, a közös
imádság megszervezése mind olyan feladat volt, amelyeket a kizökkent helyzetben helyre kellett állítanunk.
A kormánylapok támadó hangvételû cikkeivel kapcsolatban Heisler András
azt nyilatkozta: a Mazsihiszen belül létezik két egymástól alapvetôen eltérô,
markáns irányzat. Az egyik zártabb formában, a tradíciókhoz, vallási elôírásokhoz erôsebben kötôdve próbálná vezetni a közösséget, mert úgy gondolja,
hogy ezen a módon lehetne megôrizni a magyarországi neológia értékeit. Létezik egy másik irány, amelyik egy sokkal nyitottabb szervezeti formát képzel
el. A cél azonban itt is ugyanaz: 25 vagy 50 év múlva a Dohány utcai zsinagógában még mindig ugyanazok az imák és ugyanúgy hangozzanak fel, mint
most. A Mazsihisz közgyûlése, amelyik a vezetôket is választja, ez utóbbi
irányt jelölte ki számunkra.
Hozzátette: tudom, lehet akár a kisebbségnek is igaza, hiszen volt már ilyen
a világtörténelemben, de tényszerûen az a helyzet, hogy a Mazsihisz elnökeként a többség által képviselt nyitottság szerint kell dolgoznom, ezzel lettem
megbízva. A két irányzat közötti rés viszont tele van közéleti aknákkal, konfliktusokkal. Ezt a feszültséget lovagolta meg számos egyoldalú újsághír.
Mint Heisler András elmondta: az általunk képviselt magyar zsidó közösség, a nemzetközi kapcsolataink, a belsô demokráciánk erôssé teszi ernyôszervezetünket. Például az elsô koronavírus-hullám kezeléséért egészen magas kormányzati szintrôl kaptunk elismerést. A vallási szervezetek közt
kiemelkedô a gazdálkodásunk transzparenciája. Biztos, hogy mi is hibázunk,
de az összes jelentôs közbeszerzéssel csontra el tudtunk számolni.
Felidézte, hogy amikor nem oly régen a kormánytámogatásból megújult
Rumbach utcai zsinagógában körbevezetett egy magas rangú delegációt, akkor egyikôjük odasúgta neki: András, látom, ebben a felújításban benne van
a pénz. Az elnök az interjúban ehhez azt fûzte hozzá: szerintem erre a bizalomra lehet alapozni.

A náciktól a koronavírusig
mindent túlélt a 100 éves asszony
100. születésnapját ünnepelte a közelmúltban Joy Andrew, aki túlélt
egy merényletet, felgyógyult a rákból, és még a koronavírus sem tudta legyûrni.
Miután idén májusban pozitív lett Joy Andrew koronavírus-tesztje, a 99
éves brit asszony családja már a legrosszabbra készült. Andrew azonban rácáfolt az érte aggódókra, és felgyógyult a fertôzésbôl. Most pedig 100. születésnapját ünnepelte, ebbôl az alkalomból még a királynô is felköszöntötte.
A német zsidó családból származó Andrew nem most elôször nézett szembe halálos fenyegetéssel. 1920-ban született Londonban, a második világháborúban csatlakozott a Nôi Kisegítô Légierôhöz (WAAF), és abban a mûveleti egységben teljesített szolgálatot, amely kulcsfontosságú volt Németország stratégiai jelentôségû bombázása idején.
A háború után Düsseldorfba küldték, ahol egy helyi sofôr szállította egyik

Joy Andrew unokahúgával és lányával egy korábbi felvételen
helyrôl a másikra. Az egyik útján a sofôr szándékosan karambolozott, hogy
megölje Andrewt. A férfit letartóztatták, és utólag kiderült róla, hogy egy náci volt. Andrew azóta is az arcán viseli a merénylet okozta sebhelyet.
Az asszony ezek után az elsô légiutas-kísérôk között csatlakozott a BOAC
légitársasághoz, ám ez a repülôs idôszak sem telt kaland nélkül. Az egyik út
során kifogyott az üzemanyag, a gép pedig lezuhant Líbiában. A személyzet
túlélte a balesetet, egy utas azonban életét vesztette. A sivatagban rekedt
túlélôket végül beduinok mentették meg.
A 70-es években aztán mellrákot diagnosztizáltak nála, de sikerült felépülnie a betegségbôl. Férje viszont rákban halt meg 2013-ban.
A demenciában szenvedô Andrew jelenleg egy yorki idôsotthonban él, itt
lett pozitív a tesztje, de lassan a Covid-fertôzésbôl is meggyógyult. A lánya,
aki a járvány márciusi kitörése óta nem találkozhatott vele, most abban reménykedik, hogy nemsokára viszontláthatja édesanyját, és együtt is megünnepelhetik a 100. születésnapját.
Kibic
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A Szövetség
nem hagyja magára
a szociálisan rászorulókat
A Mazsihisz és a BZSH számos
civil szervezettel, alapítvánnyal és
intézménnyel szoros együttmûködésben fejt ki szociális, segítô tevékenységet a rászoruló hittestvérek
és szervezeti dolgozók támogatására. Kétrészes cikksorozatunkban
ezt az erôs szociális láncot, támogató védôhálót mutatjuk be a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
intézkedések szemszögébôl.
Az elmúlt hónapokban nemcsak a
Mazsihisz taghitközségei és dolgozói, hanem a hazai zsidó közösségi
szervezeti élet minden szereplôje értesült arról, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben milyen háttérmunka indult meg a pandémia miatt anyagilag nehezebb helyzetbe ke-

rekben. Az alelnök kiemelte Verô
Tamás fôrabbi Zoom-elôadásait,
Radnóti Zoltán fôrabbinak az ôszi
nagy ünnepekre létrehozott honlapját, Frölich Róbert fôrabbi és Gábor György professzor Dési János
újságíróval folytatott beszélgetéssorozatát, és még lehetne folytatni a
sort sokakkal, akik az internet révén
fantasztikus energiával segítették és
szolgálták a zsidó közösséget. Szerinte nagyon lényeges volt a
Mazsihisz pszichovonalának elindítása, hiszen a pszichológus szakemberekkel folytatott beszélgetések szó
szerint életmentôk lehetnek. Pécsi
lévén megjegyezte azt is, hogy a baranyai megyeszékhelyen a pandémia
alatt hetente jelentkezô internetes

rült rászorulók megsegítésére. A háttérmunkából kiveszi a részét a
Mazsihisz Zsidó Közösségi Szolgálata, a Mazsihisz-BZSH szociális
osztálya, a Magyarországi Zsidó
Szociális Segély Alapítvány (Mazs),
részt vesz a munkában több hazai
zsidó civil szervezet – többek között
a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány (Mazsök) – szakértôje, és megmozdultak a közösség önkéntesei, köztük pszichológusok és
szociális szakemberek.

könyvklubot hozott létre a közösség,
hogy az együttlét átsegítse az embereket a hétköznapok rendkívüli nehézségein.
A szakember a jövôre vonatkozóan ugyanakkor megjegyezte: a társadalmi krízisek tapasztalatai azt jelzik, hogy – bármikor lesz is vége a
járványnak – már most eljött az ideje a felkészülésnek a posztpandémiás
helyzetre.
Hozzáfûzte: ezt a munkát nem lehet megspórolni, hiszen amilyen
gyorsan képesek a közösségek szétesni, olyan lassan alakulnak újra.
Goldmann Tamás úgy fogalmazott:
rabbik, tanárok, pszichiáterek,
közösségszervezôk, szociális munkások bevonásával minél elôbb meg
kellene kezdeni azt a munkát, amelyet a zsidó közösségek regenerálása, újraindítása érdekében kell elvégezni. A járvány után a zsidó közösségi életet újra helyre kell állítani,
be kell indítani, és ez nem megy
egyik napról a másikra, s mivel
hosszú munka lesz, mielôbb hozzá
kell fogni.

Goldmann Tamás: Készülni
kell a posztpandémiás
idôszakra
A zsidó közösséget nemcsak szociális, de érzésem szerint pszichés
szempontból is nagyon súlyosan
megviselte a járványhelyzet. Ahhoz
szoktunk hozzá, hogy rendszeresen
együtt vagyunk, összejövünk, ünnepeket tartunk, közösségi életet élünk,
ezzel szemben hónapok óta egymástól izoláltan kell léteznünk. Ez roppant megterhelô – mondta megkeresésünkre Goldmann Tamás, a
Mazsihisz alelnöke, a Pécsi Szeretetotthon vezetôje, aki szakmája szerint
maga is szociális munkás, így komoly rálátása van erre a területre
mind szakmai szempontból, mind a
hazai zsidó közösséget érintôen.
Mint kifejtette, szociális szakemberként tapasztalatból tudja, hogy a
személyi mentálhigiénéhez mennyire szorosan hozzátartozik a közösségi lét, a másokkal való kapcsolattartás belsô igénye. Goldmann Tamás
szerint a hazai és izraeli híreket mindig szorosan nyomon követô magyar
zsidóságon belül jelentôsen érzékelhetô a vírusjárvány okozta szorongás, ami súlyosbítja a pandémia
amúgy is nehezen elviselhetô hatásait, következményeit, az izoláltság érzése ráadásul csökkenti a szervezet
ellenálló képességét.
A szakember hozzátette: a zsidó
közösségen belüli, általános szorongás következménye az lett, hogy az
emberek egyrészt szinte minden jelenséget negatív szûrôn át ítélnek
meg, az egyes egyéni és közösségi
problémákat pedig jelentôsen eltúlozzák és felnagyítják.
Ennek kapcsán a közösségi
vezetôk felelôsségét és munkáját
hangsúlyozta, mert – mint mondotta
– az elmúlt hónapokban több rabbi
és prominens zsidó személyiség
igyekezett tartani a lelket az embe-

Krízisalap a kisgyermekes
munkavállalóknak
A szociális szférában dolgozókkal
beszélgetve kiderült: óriási szükségletet elégítenek ki, ugyanis közösségünkben több száz olyan családról
tudni, amely a vírushelyzet miatt
anyagi gondokkal küzd. Mint ismert,
a turisztikai bevételek drasztikus
csökkenése, voltaképpeni megszûnése miatt a Mazsihisz és a BZSH dolgozóinak idén csökkenteni kellett a
fizetését, hogy el lehessen kerülni a
nagyobb tragédiát, azaz a csoportos
leépítést.
Mivel a bércsökkentés érzékenyen
érintette a kisgyermekes családokat,
idén a Mazsihisz és a BZSH közös
krízisalapot hozott létre 5 millió forintos induló összeggel. Az idei év
végéig meghirdetett alap fejenként
legfeljebb 100 ezer forintos támogatást nyújt. Az igényléseket egy négytagú bizottság bírálja el.
Az elôkészítô munkában részt
vesz Kádár György, a Szövetség
szociális osztályának vezetôje, akitôl
megtudtuk: a krízisalap idén összesen háromszor hirdetett pályázatot,
kettôt nyáron, egyet pedig most, év
végén. Azzal kapcsolatban, hogy
mennyien igényeltek és mennyien
kaptak támogatást, a szociális osztályvezetô elmondta: nem nagy szá-

mokról beszélünk, hiszen eleve leszûkíti a pályázók körét, hogy csak
dolgozói állományban lévô munkatársak, s azon belül is kisgyermeket
vagy kisgyermekeket nevelô családok jelentkezhetnek.
Elmondása szerint az elsô, júniusi
körben tizenhárom, míg a második,
augusztusi körben tizenkét budapesti
családot támogattak. Júniusban 1
millió 240 ezer forintot, augusztusban pedig 1 millió 100 ezer forintot
osztottak ki.
Nem minden esetben ítélték oda a
családonként maximálisan kiadható
100 ezer forintot. Szinte mindenki
kapott támogatást, aki jelentkezett,
mindkét körben mindössze néhány
pályázatot utasítottak el. A számokból az következik, hogy az 5 millió
forintos összeggel létrehozott krízisalapból még rendelkezésre állnak
források. Arra a kérdésünkre, hogy a
megmaradt összeggel mi a terv, Kádár György azt mondta: ez egyelôre
egyeztetés tárgya, több elképzelés
született már, valószínûnek tûnik,
hogy a pénzt valamilyen formában
rászorulók megsegítésére fogják felhasználni.
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Jelentôs veszteségekkel mûködik
az EMIH vágóhídja
A 24.hu szerint a cég ellen idén novemberben végrehajtást rendeltek el.
Az EMIH-nél ennek ellenére optimisták, abban bíznak, az idei lesz a vágóhíd elsô nyereséges éve.
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) 2017-ben indította be kóser vágóhídját a Csongrád megyei Csengelén. A 2,8 milliárd forintos
beruházás az állami Eximbank 1,75 milliárdos hitelének, valamint közel 400
millió forint vissza nem térítendô állami támogatásnak a segítségével valósult
meg. A vágóhídon az eredeti tervek szerint leginkább exportra szánt kóser libamájat állítottak volna elô.
A 24.hu most utánanézett annak, hogyan alakult a vágóhíd eddigi mûködése, és komoly mínuszokat talált a húsfeldolgozót mûködtetô Quality Poultry
(QP) Kft. pénzügyi beszámolóiban. A lap arra jutott, hogy a 2017 és 2019 közötti idôszakban a kóser vágóhíd mínusz 1,12 milliárd forint adózott eredményt produkált. Emellett a cég még több mint 3,6 milliárdnyi adósságot is
felhalmozott, valamint több mint egymilliárd forintos beszállítói tartozása
van. A QP ellen ráadásul 2020. november közepén végrehajtást rendeltek el.
A cikkben arról is szó esik, hogy a veszteségek egy részét az EMIH pótolja ki, a hitközség eddig saját erôbôl több mint 1,1 milliárd forintot tolt be a
cégbe. A 24.hu szerint azonban nem világos, hogy ezt az összeget milyen forrásból teremtette elô.

Kéz a kézben: amerikai
gyorssegély a rászorulóknak
Az idôsek körében legendás hírû
Joint támogatásával jöhetett létre a
JadbeJad, a Kéz a kézben program.
Az amerikai Joint Distribution
Committee (JDC) eddig négy alkalommal biztosított 45 ezer dollár (jelenlegi árfolyamon mintegy 13-14
millió forint) keretösszeget arra,
hogy a Mazsihisz támogathassa a koronavírus-helyzetben anyagi gondokkal küszködô hittestvéreinket és
a zsidó intézmények munkatársait. A
jóváhagyott támogatás minden esetben családonként 90 ezer forint,
amelyet két egyenlô részletben folyósítanak két hónap alatt.
A szakmai háttérmunkát a
JÁHÁD, a Mazsihisz Zsidó Közösségi Szolgálat igazgatója, Kósa Judit végzi az adminisztratív feladatokban segítô kollégával, Szalay Paulával. A kommunikációban munkatársa, Szenthe Antónia segíti.
Kósa Judittól megtudtuk, hogy a
JDC támogatásával a Mazsihisz idén
négy alkalommal hirdette meg a pályázatot, legutoljára éppen ezekben a
napokban. A negyedik kör elbírálása
hamarosan lezajlik. Az igazgató hozzátette: az elsô három körben összesen mintegy 600 pályázat érkezett
be, s egy-egy forduló keretében – a
JDC feltételeinek megfelelôen – 150
család részesülhetett a támogatásban, azaz az összes beérkezô igény
nagyjából 80 százalékát ki tudták
elégíteni.
Ezt a jó arányt azért is tudták megtartani – mondta Kósa Judit –, mert a
harmadik felhívásra ugyan majdnem
kétszeres volt a túljelentkezés, ám a
JDC egyszeri pótkeretet biztosított
további 50 fô részére.
Azzal kapcsolatban, hogy kik kaphatnak támogatást, Kósa Judit elmondta, hogy a programnak három
célcsoportja van: az elsô csoport
azon zsidó családoké, amelyekben
veszélybe került a gyermekek megszokott taníttatása. A második csoport az egyedül élô hittestvéreké,
akiknek nincs velük élô gyermekük,
még nem nyugdíjasok, és leapadt jövedelmük miatt átmenetileg anyagi
gondjaik vannak. A harmadik csoportba pedig a zsidó vallási vagy civil szervezetekben, kulturális és ok-

David Lau, Izrael askenázi fôrabbija, Köves Slomó, az EMIH vezetô rabbija
és Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter a csengelei kóser vágóhíd
átadásán 2017-ben
Fotó: MTI/Ujvári Sándor
A csengelei modell úgy néz ki, hogy egy nyereségorientált társaság milliárdos veszteségeit egy állami támogatásra jogosult és a kormánnyal jó viszonyt
ápoló egyház foltozza be – írja a lap, amely kérdéseket küldött az EMIH-nek
a vágóhíddal kapcsolatban.
A Köves Slomó rabbi által vezetett hitközség válaszából az ugyan nem derül ki, hogy milyen forrásból származnak a fentebb említett pluszbefizetések,
az viszont megtudható, hogy nem aggódnak az eddigi veszteségek miatt, mivel a piacépítés az üzleti tervüknek megfelelôen zajlik, és 2020-ra sikerült az
abban foglaltakat megvalósítaniuk. Ennek megfelelôen az idei lehet az elsô
nyereséges éve a cégnek.
Idén a csengelei vágóhíd a csirke és a pulyka vágására állt át. Ez egyrészt
annak köszönhetô, hogy a koronavírus-járvány nyomán bezárt éttermek miatt
csökkent a kereslet a kóser libamájra. Másrészt a járvány tavaszi, elsô hullámában több európai kóser vágóhíd is leállt, így az EMIH üzeme próbálta pótolni az onnan kiesô kóser húsmennyiséget. A magyar kormány még külön
engedélyt is adott a hitközségnek arra, hogy a vágóhídra a tradicionális kóser
vágást végzô sakterek érkezhessenek a határzár idején.
Hogy mennyire jött be az EMIH vágóhídjának az átállás, az legkorábban az
idei pénzügyi beszámolók megjelenésekor fog kiderülni. Mindenesetre a
csengelei vágóhíd mûködését segítheti az a trend, hogy az európai országokban állatvédelmi okokból sorra tiltják meg a kóser vágást. Legutóbb éppen
Lengyelországban jelentettek be ilyen intézkedést.
Kibic
tatási intézményekben dolgozók tartoznak, akiknek lecsökkent a jövedelmük vagy elvesztették állásukat.
Mindhárom csoportban elônyt élveznek azok, akik tevékenyen részt vállalnak a zsidó életben.
Fontos volt, hogy a támogatás híre
eljusson a rászorulókhoz, ezért a pályázatot nemcsak a Mazsihisz–BZSH hitközségeiben és taghitközségeiben, hanem a szervezetek, intézmények között, a zsidó társegyházak, valamint civil szervezetek
körében is publikálták.
Az igazgató hangsúlyozta: a
JadbeJad egyszeri krízissegély,
odaítélésérôl független jóváhagyó
testület dönt, amely a MazsihiszBZSH, a társegyházak és a zsidó civil szervezetek delegáltjaiból áll.
Mint fogalmazott, sok esetben nehéz
a döntéshozók munkája, hiszen megszabott keretösszeggel és meghatározott támogatotti létszámmal kell
dolgozniuk.
Arra a kérdésre, hogy a novemberben meghirdetett támogatási felhívás
miért mindössze egy hét határidôt

enged a jelentkezésre, Szenthe Antónia, a közösségi szolgálat munkatársa azt mondta: a határidôket a
Mazsihisz-BZSH vezetése állapítja
meg szociális szakemberek bevonásával, és a legutóbbi felhívás határidejét azért voltak kénytelenek rövidre szabni, hogy a támogatást minél gyorsabban ki lehessen osztani.
A segítségre szorulók számára
ugyanis a téli hónapok kritikusak –
tette hozzá Szenthe Antónia –, ebben
az idôszakban jelentôsen növekednek a rezsiköltségek, pluszkiadással
jár a chanukka is, így mindenkinek
az az érdeke, hogy a pénz minél hamarabb eljusson a segítségre szorulókhoz.
Mint mondta, a rövid határidô nem
jelenti azt, hogy a felhívás nem hatékony, hiszen az összes budapesti és
vidéki hitközség, Mazsihisz-BZSH
intézmény és minden zsidó civil
szervezet kapott értesítést, beleértve
az ortodox és reformközösségeket,
valamint az EMIH-et is.
Kácsor Zsolt/Mazsihisz
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Mesterséges
megtermékenyítés pró és kontra
A fôrabbi válasza
A mesterséges megtermékenyítési eljárások olyan orvosi beavatkozások, amelyek során mesterséges úton, külsô beavatkozások,
technikák alkalmazásával teszik
lehetôvé, hogy egy terhesség létrejöjjön. A mesterséges megtermékenyítési, más néven asszisztált
reprodukciós technikák (ART) alkalmazása során közösülés nélkül,
külsô segítséggel valósul meg a petesejt megtermékenyítése. A
divany.hu kérésére Frölich Róbert
fôrabbi a zsidó vallás neológ irány-

zatának álláspontját fejti ki a mûvi megtermékenyítés erkölcsi
kérdéseirôl.
A mesterséges megtermékenyítés
a zsidó vallásjog szempontjából igen
összetett és bonyolult kérdéskör,
mely meghaladja e cikk kereteit.
Ugyancsak nem térhetünk ki a mesterséges megtermékenyítés minden
módozatára, csak általános vallási
kérdésekre szorítkozunk, és csak a
teherbe esni természetes úton nem
képes nô esetét vizsgáljuk. A válaszok a felvetett kérdésekre nem az
egyedül üdvözítôek, zsidó vallási

irányzattól függôen más és más feleletekhez jutunk. Ez az írás a neológ
irányzat véleményét képviseli.
1) Mózes I. könyvében áll a hiábavaló magvesztés tilalma. A mesterséges megtermékenyítés során kérdéses, hogy a procedúra aktív és
passzív résztvevôi áthágják-e ezt a
tilalmat. Mivel azonban a folyamat
vége egy gyermek születése, így e
kérdésre viszonylag nyugodtan nemet mondhatunk. Ebbôl a szempontból nincs akadálya a processzusnak.
2) A következô problematika a

mag összegyûjtése. Itt beleütközhetünk az onánia tilalmába, avagy egy
óvszerbôl kinyert mag esetében a hiábavaló magvesztés törvénye sérül.
A hiábavaló magvesztés véleményünk szerint itt sem áll fenn, hiszen
a cél egy gyermek nemzése, s ha ezt
annak minôsítenénk, mit mondanánk
azokra a párokra, akiknek akár hoszszú évek természetes próbálkozása
ellenére sem születik gyermekük?
3) Egyedülálló nô esetében a legtöbb szaktekintély megtiltja az eljárást, hiszen nincs férj, s így a gyermek törvénytelennek, az anya pedig

erkölcstelennek számítana. Az is érv,
hogy a Szaporodjatok és sokasodjatok! parancsa a férfira vonatkozik,
így a nô nem köteles betartani azt.
Véleményünk szerint a törvény száraz betûje ez esetben szemben áll a
szellemiséggel. A Biblia lapjain sok
olyan esetrôl olvasunk, ahol gyermektelen asszonyok mindent elkövetnek a gyermekáldásért, olvassuk
fájdalmukat, megértjük reménykedésüket. Ha egy asszony gyermeket
kaphat a tudomány segítségével, s
nem történik fizikai aktus, úgy nem
lehet törvénytelenségre vagy erkölcstelenségre hivatkozni. A Szaporodjatok és sokasodjatok! hiába a
férfihoz intéztetett, azért csak kell a
nô is hozzá, e szempontból tehát a
parancsot kapó személye irreleváns.
4) A legnagyobb vallásjogi probléma, ha a donor személye ismeretlen.
Nem csupán a rokonok közötti
incesztus veszélye áll fenn, de egyéb
gondokat is generál, nevezetesen:
– a férjes asszony más férfitôl esik
teherbe;
– a donor esetlegesen kohanita,
akire külön vallási szabályok vonatkoznak;
– az örökösödési jog érvényessége;
– noha a zsidó jog szerint zsidó nô
gyermeke zsidó, de bizonyos zsidó
rituális kérdéseket is felvet.
Ne feledjük, a donor is élô ember,
s a megszületett gyermek az ô utóda
is, még abban az esetben is, ha
anonim.
Mint a fentiekbôl is kiviláglik,
igen komplex kérdéskörrel állunk
szemben. Túl sok a szempont egy rövid cikkben való válaszhoz. Amenynyiben azonban valóban ez az egyetlen esély, hogy egy asszonynak
gyermeke születhessen, állhat-e jogunkban meggátolni azt? Meggyôzôdésünk szerint nem.
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Maszkadomány
Több száz maszkot adott át Jákov Hadas-Handelsman nagykövet a
Mazsihisz Újpesti Szeretetotthona számára.
A nagykövet az átadáskor hangsúlyozta, hogy bármennyire nehéz idôket
élünk, fontos, hogy mindig készek legyünk támogatni egymást. Ez egy szimbolikus cselekedet és ajándék az izraeli emberektôl a magyar emberek számára, amely része a Magyarország és Izrael közötti összefogásnak a koronavírus
elleni küzdelemben, legyen szó kutatásokról vagy lélegeztetôgépek gyártásáról. Hozzátette: egy biztos, az, hogy a járvány elleni védekezésben már az oltóanyag szintjére léptünk, még egy ok arra, hogy a két ország folytassa az
együttmûködést.

Deutsch Márta, Heisler András és Jákov Hadas-Handelsman
Fotó: Szentgyörgyi Ákos
Az átadáson jelen volt Heisler András, a Mazsihisz elnöke is, aki elmondta: ez egy apró ajándék, ami számunkra rendkívül fontos, mert azt szimbolizálja, hogy Izrael Állam figyel a diaszpóra zsidóságára.
A maszkokat Deutsch Márta, az otthon vezetôje vette át.

Gyógyszer- és MRI-támogatás
Továbbra is igényelhetnek esetenkénti (tehát nem állandó) támogatást
szociálisan rászoruló betegek az alábbiakhoz:
– Átlagosnál drágább gyógyszerek beszerzése. Például átlagosnál drágábbnak tekinthetô egy 5000 Ft árú gyógyszer is kb. havi 100.000 Ft nettó munkabér vagy nyugdíj mellett. A támogatás összegének felsô határa
nincs rögzítve, de tájékoztatásul közöljük, hogy az eddigi gyakorlatban
50.000 Ft volt a legnagyobb gyógyszertámogatásunk.
– Magánorvosi MRI-vizsgálat elvégeztetése rosszindulatú daganat kiderítése céljából. Ehhez támogatást akkor lehet igényelni, ha az állami
egészségügy csak túl késôi idôpontra tudja vállalni az MRI-vizsgálatot.
Részletesebb tájékoztatás és az igényléshez szükséges adatlap a következô telefonszámon kérhetô: 06-1-321-3497, lehetôleg az esti órákban.

Csak öngyilkossággal lehetett megúszni a nürnbergi pert
75 éve kezdte meg Nürnbergben a Nemzetközi Katonai Törvényszék a náci Németország háborús bûnökkel vádolt 24
vezetôjének perét. A történelem során elsô
alkalommal minôsítették az agressziót a legsúlyosabb háborús bûncselekménynek, s elsô
ízben vontak felelôsségre háború kirobbantásában és háború okozta szenvedésekben
vétkes állami, katonai és pártvezetôket.
Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a
Szovjetunió 1943. október 30-án egyezett meg
a háborús bûnösök felelôsségre vonásában,
majd – Franciaországgal kiegészülve – 1945.
augusztus 8-án írták alá a Nemzetközi Katonai
Törvényszék létrehozására vonatkozó megállapodást, amelyhez késôbb még 19 állam csatlakozott. A Törvényszék a Harmadik Birodalom
azon vezetôinek és szervezeteinek felelôsségre
vonására jött létre, akiknek bûncselekményei
nem kapcsolódtak egyetlen országhoz, illetve
földrajzi helyhez, írja az MTI.
A bírói testületet a négy hatalom által delegált tagok és azok helyettesei alkották. Az
ügyészeket is a szövetségesek adták, az egyes
jogrendszerek közötti ellentmondások miatti
vitákat Robert Jackson amerikai fôügyész simította el. A vádlottak 27 fô- és 54 segédvédô
közül választhattak. A vádirat négy vádpontból
állt: 1. béke elleni bûncselekmények (támadó
háború elôkészítése, megindítása és folytatása
nemzetközi egyezmények és megállapodások
megsértésével); 2. emberiesség elleni bûncselekmények (kivégzések, deportálások, népirtás); 3. háborús bûncselekmények; 4. közös
terv vagy összeesküvés az elôzôekben felsorolt
bûncselekmények elkövetésére. A törvényszék
dönthetett arról is, hogy azon szervezetek vagy
csoportok, amelyekhez valamely bûnösnek talált személy tartozott, maguk is bûnös szervezeteknek tekintendôk-e.
A bíróság állandó székhelye Berlinben volt,
de a tárgyalások helyszínéül Nürnberget választották – a döntésnek szimbolikus jelentôsége volt, mert Hitler uralma idején itt rendezték a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt pártnapjait, s itt születtek meg a zsidóság
jogfosztását szentesítô törvények is. A per
1945. november 20-án kezdôdött az Igazság-

A vádlottak a tárgyalóteremben, amerikai katonai rendészek gyûrûjében
ügyi Palota 600-as termében. Az 1946. október
1-jéig tartó, angol, francia, német és orosz
nyelven zajló eljárás során 218 tárgyalási napon 407 ülést tartottak, 236 tanút hallgattak ki,
a törvényszék mintegy negyedmillió írásbeli
vallomást tanulmányozott át. A tárgyalásokon
15 ezer oldalnyi jegyzôkönyv, nagy mennyiségû hang- és képfelvétel készült, a dokumentumokat 22 vaskos kötetben tették közzé. A foglyoknak háton, arccal az ajtó felé fordulva, kezüket a takaró felett tartva kellett aludniuk zárkáikban. Naponta egyszer mosakodhattak, és
hetente egyszer zuhanyozhattak.
Háborús bûncselekmények elkövetésével 24
nemzetiszocialista vezetôt vádoltak meg (a
felelôsségre vonást elkerülte a Harmadik Birodalom vezére, Adolf Hitler, Joseph Goebbels
propagandaminiszter és Heinrich Himmler, az
SS vezetôje, akik a háború végén öngyilkosságba menekültek). A vádlottak padján azon-

ban csak 21-en ültek, mert Martin
Bormannról, Hitler helyettesérôl akkor úgy
hitték, hogy szökésben van (késôbb kiderült,
hogy 1945. május 2-án ô is öngyilkosságot követett el), Robert Ley, a Német Munkafront
vezetôje a per kezdete elôtt öngyilkos lett, a
Krupp konszern tulajdonosa, Gustav Krupp ellen pedig egészségi állapota miatt szüntették
be az eljárást.
A vádlottak mindvégig a német bíróság kizárólagos illetékességét hangoztatták, eredménytelenül. A törvényszék elutasította a védelem
állítását, mely szerint háborús bûnöket csak államok követhetnek el, kimondva: azokat emberek hajtják végre, akik felelôsségre is vonhatók. Elvetették azt az érvelést is, hogy a tetteket ex post facto, vagyis visszamenôleges hatállyal minôsítették volna bûncselekménynek,
mert ezeket korábban is jogellenesnek tekintették. A bírák a tettek mögött álló elveket is ku-

tatták, és nem fogadták el a parancsra tettem
védekezést.
Az ítéletet 1946. október 1-jén hirdették ki:
12 vádlottat (Hermann Göring, Joachim von
Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl,
Wilhelm Frick, Ernst Kaltenbrunner, Alfred
Rosenberg, Hans Frank, Fritz Sauckel, Arthur
Seyss-Inquart, Julius Streicher, Martin
Bormann) kötél általi halálra ítéltek, három
(Rudolf Hess, Walther Funk és Erich Raeder)
életfogytiglani, négy (Albert Speer, Baldur von
Schirach, Konstantin von Neurath és Karl
Dönitz) 10–20 év börtönbüntetést kapott. Három vádlottat (Hans Fritzsche, Hjalmar
Schacht és Franz von Papen) felmentettek. A
kivégzéseket október 16-án a nürnbergi fegyházban hajtották végre tíz vádlotton (Bormann
nem volt jelen a per során, Göring pedig a kivégzés elôtt cellájában öngyilkos lett).
A törvényszék bûnös szervezetnek mondta
ki a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt
vezetô testületét, a párt védelmi osztagát
(Schutzstaffel – SS), biztonsági szolgálatát és a
politikai rendôrséget (Gestapo). Ezek tagjait a
londoni egyezmény aláírói úgy állíthatták bíróság elé, hogy a vádlottnak kellett ártatlanságát
igazolnia. Ugyanakkor a háborús felelôsség
eltérô értelmezése miatt nem nyilvánították bûnösnek egészben véve a német kormányt, a
hadsereg vezérkarát és fôparancsnokságát.
A nürnbergi ítéleteket az ENSZ Közgyûlése
1946. december 11-én jóváhagyta, és a nemzetközi jog szintjére emelte a bíróság gyakorlatát. 1946 és 1949 között Németországban további 12 hasonló pert folytattak le a náci diktatúra mintegy 170 magas rangú képviselôje,
köztük embereken kísérleteket folytató orvosok, katonai parancsnokok, gyárosok és bankárok, a nemzetiszocialista gyakorlatot támogató
bírák, jogászok, kormányzati tisztviselôk ellen.
A japán háborús fôbûnösök perét 1946. május
3. és 1948. november 12. között Tokióban tartották: 28 ember ellen emeltek vádat, közülük
hetet ítéltek halálra. A nürnbergi pert számos
bírálat érte, ennek kapcsán mondta az amerikai
fôvádló, Robert Jackson: a perbe fogottak vétke nem az volt, hogy a háborút elvesztették,
hanem az, hogy elkezdték.
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Testvéri torzsalkodás
a csodarabbi sírja felett
A sátoraljaújhelyi zsidó temetôben ôrzik a híres szatmári rabbi,
Teitelbaum Mózes földi maradványait. Szellemi örökségén kései
utódai marakodnak, sírját biztonsági ôrök vigyázzák.
Két rendôr mászik át a kerítésen,
másik hat-nyolc a kapuban áll, mellettük egy kipát viselô férfi és egy fekete ruhás nô, odébb a parkolóban
négy rendôrautó sorakozik – ez a különös kép fogadta a máskülönben álmos és zúzmarás Sátoraljaújhelyen
nemrégiben azokat, akik a dohánygyárral szemközti zsidó temetô elôtt
elsétáltak. A sajátos eseménysor egy
két éve tartó küzdelem része volt,
amely két New York-i zsidó közösség között tört ki annak eldöntéséért,
kihez tartozik a sátoraljaújhelyi zsidó temetô, s ki kezeli azt a szent zarándokhelyet, amely az 1841-ben itt
eltemetett csodarabbihoz, a szatmári
haszid közösséget alapító Teitelbaum Mózeshez köthetô. Az újhelyi
rebbét övezô csodák – mások szerint
városi legendák – egyike, hogy a
gyermek Kossuth Lajost is meggyógyította, amikor édesanyja elvitte
hozzá, s azt is elôre megjövendölte,
milyen jövô vár a késôbbi államférfire. A rabbi sírjához minden évben
ezrek zarándokolnak, a hívek pedig
adományokkal segítik a kegyeleti
hely fenntartását.
A lapunk birtokába került iratokból kiderül, hogy a sátoraljaújhelyi
zsidó temetô korábban a Mazsihiszé
volt, majd 1999-ben a tulajdoni hányad 95 százalékát egy megállapodás keretében átadták a Chevre
Kadishe of Congregation Yetev Lev
D’Satmar szervezetnek. Ennek szellemi vezetôje a csodarabbi egyik
dédunokája, Leopold Teitelbaum
fôrabbi, akinek hivatalos címe New
Yorkban található. A szervezet címe
fontos szerepet játszik a történetben,
aminek megértéséhez szintén a tengerentúlra kell gondolatban elutaznunk. Az amerikai szatmári haszid

Fotó: Béres Márton / Népszava
ortodox irányzatban ugyanis a csodarabbi unokájának halála után utódlási vita és egyházszakadás történt,
mert II. Teitelbaum Mózes a halálos
ágyán nem elsôszülött fiát, Aront,
hanem Leopoldot jelölte meg szellemi örököseként, akit a legfiatalabb
fiú, a brooklyni szervezetet vezetô
Zalman Leib is támogat, s ezzel rájuk bízta a sátoraljaújhelyi temetô és
a csodarabbi örökségének gondozását is. A legidôsebb fiú azonban ezt
az utódlást nem fogadta el, s ugyanazzal a névvel – Chevre Kadishe of
Congregation Yetev Lev D’Satmar –
2006-ban saját közösséget alapított,
székhelyüket pedig New Yorktól
száz kilométerre, Monroe városában
jegyezték be: korábban tehát a cím
alapján egyértelmûen megkülönböztethetô volt a két szervezet.
A sátoraljaújhelyi temetô gondnoki feladataival még a kilencvenes
évek elején a városban élô Varga
Elek Istvánt bízta meg a brooklyni
szervezet, s ô majd három évtizeden
át békében tette is a dolgát, egészen
2018 augusztusáig. Kolléganômmel,
Igri Katalinnal takarítani jöttünk a
temetôhöz, amikor azt láttuk, hogy a
Monroe-ban bejegyzett egyesület

Így látja a náci háborús bûnös fia
75 évvel ezelôtt kezdôdött a
nürnbergi per, ahol 24, még
életben maradt náci vezetôt állítottak egy nemzetközi katonai
bíróság elé a második világháború alatt elkövetett bûneik miatt. A Deutsche Welle stábja
túlélôkkel és szemtanúkkal találkozott, köztük egy náci háborús bûnös fiával, aki a mai napig küzd édesapja emlékével.
Peter Gardosch alig 14 éves
volt, amikor 1944-ben édesanyjával és testvérével együtt az Niklas Frank az apja fotójával
auschwitzi koncentrációs táborba
deportálták. Egy évvel késôbb, a nürnbergi per során, többeket is felismert
azok közül, akik ôt és családját a gázkamrába küldték. Csak a szerencsén
múlt, hogy ô túlélte.
Figyeltem a pert, és megnyugvással töltött el, hogy legalább a fôbûnösöket
felelôsségre tudták vonni a szövetséges hatalmak, és legalább ôk megkapták
a nekik járó büntetést – nyilatkozta Gardosch a Deutsche Wellének.
Niklas Frank számára is váratlanul ért véget a gondtalan gyerekkor. Édesapja, Hans Frank a megszállt lengyel területek Hitler által kinevezett fôkormányzója volt, egyben a nürnbergi per egyik fôvádlottja, akit csak Lengyelország mészárosának neveztek. Niklas akkor még csak hatéves volt. Az iskolában csúfolták a családja miatt.
Az iskolában a gyerekek olyan versekkel gúnyoltak, mint például „Miniszter, miniszter, gázkaniszter”, hiszen egy egykori birodalmi miniszter fia voltam. A legdurvább persze az volt, amikor valaki utánam kiabált, hogy „Nicki,
Nicki, apukádat nemsokára felakasztják?” Erre igennel válaszoltam – emlékezett vissza Frank.
A háborús bûnösök egészen a végsôkig tagadták a zsidók módszeres kiirtását.
Mindent tagadni próbáltak, és azt mondták, hogy nem tudtak semmirôl. A
per során filmfelvételeket is mutattak a koncentrációs táborokban felhalmozott holttestekrôl, és ettôl még Göring is zavarba jött – mondta Peter
Gardosch holokauszttúlélô.
Niklas Frank is megerôsítette ezt: egyik nürnbergi vádlott sem ismerte be a
tetteit, egyszerûen a feletteseikre hárították a felelôsséget, és azt hajtogatták,
hogy csak parancsot teljesítettek. Mindenért Hitlert és Himmlert hibáztatták,
akik addigra már mindketten halottak voltak.
Niklas Frank édesapját végül halálra ítélték. Az ítéletet, tizenegy másik kivégzéssel együtt, 1946. október 16-án hajtották végre.
Niklas mindig magánál hord egy fotót az édesapjáról. Amikor sajnálatot
érez iránta, Auschwitzra gondol, és ez megerôsíti benne, hogy a nürnbergi per
ítélete igazságos volt.
atv.hu

képviselôje és biztonsági ôrök jelenlétében ismeretlen személyek épp
fúrják a zárat a kapun. Rendôrt hívtunk, a kiérkezô járôröknek pedig a
monroe-iak képviselôje bemutatta a
brooklyniak azonos nevén lévô tulajdoni lapot, így igazolva „jogosultságát” a temetôhöz – idézi fel a két éve
történteket Varga Elek István. Az
intézkedô járôrök ezt a dokumentumot elfogadták, s felszólították a
gondnokot, hogy adja át a kulcsokat.
A monroe-iak ezt követôen egy másik gondnokot jelöltek ki a tetemtô
ôrzésére, a zárakat lecseréltették, és
biztonsági ôröket bíztak meg a
temetô felügyeletével.
A brooklyniak birtokvédelmi eljárást indítottak, a sátoraljaújhelyi
jegyzô pedig ennek még 2018 októberében helyt is adott, megállapítva,
hogy a két szervezet címe különbözik, a Mazsihisszel kötött megállapodás pedig egyértelmûsíti, hogy a
brooklyni szervezet a terület többségi tulajdonosa. A monroe-iak a
jegyzô határozatát bíróságon megtámadták, tavaly azonban a pertôl elálltak, így elvileg a birtokvédelmi
határozat jogerôre emelkedett, annak
végrehajtását azonban idén októberig nem sikerül elrendelni. Ennek
egyik oka az volt, hogy a monroe-i
szervezet idôközben bejegyeztette
magát a New York-i (brooklyni)
Chevre Kadishe of Congregation
Yetev Lev D’Satmar címére. Ezzel
azt a látszatot keltették, hogy azonosak azzal a szervezettel, amelynek javára a hatóságok döntöttek – mondta el lapunknak Jámbor Igor, a
brooklyniakat képviselô miskolci
ügyvéd, hozzátéve: az amerikai jogban tudomása szerint nincsenek meg
az európai joghoz hasonló olyan jogelvek, mint a névkizárólagosság elve, s nem szükséges egy civil szervezet bejegyzéséhez a székhely használatát igazolni. Jelenleg látszólag
két, azonos névvel és címmel megjelölt szervezet áll szemben egymással,
így a hatóságok számára is komoly
nehézség eldönteni a kérdést, melyikük az ingatlan jogos tulajdonosa –
mondta.
Ezt a hosszadalmas procedúrát
zárta le elvileg a rendôrség, amikor
karhatalommal biztosították Varga
Elek Istvánnak és Igri Katalinnak,
hogy bejussanak a temetôbe, s birtokon belülre kerülhessenek. A történetnek azonban vélhetôen nincs vége. A monroe-iak gondnoka, Matusz
Miklós – aki a helyszínen nem kívánt lapunknak nyilatkozni – ugyanúgy ott maradt a posztján, jelenleg
pedig két biztonsági cég osztozik a
temetô felügyeletén. Kerestük a
monroe-iakat képviselô magyarországi ügyvédet, aki azt mondta, csak
ügyfelei engedélyével nyilatkozhat,
késôbb azonban már nem sikerült ôt
elérnünk.
Varga Elek István gondnok és
Jámbor Igor ügyvéd szerint most
újabb jogi lépések következnek annak érdekében, hogy a birtokbavételi eljárás valóban a jog szerint érvényesüljön. Mindez pedig azt vetíti
elôre, hogy Teitelbaum Mózes csodarabbi sírja még jó ideig nem a
megbékélés, hanem a háborúság
helyszíne lesz Sátoraljaújhelyen.
Doros Judit / Népszava
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New York: bírósággal a járvány ellen?
Az amerikai legfelsôbb bíróság átmeneti idôre felfüggesztette Andrew
Cuomo, New York állam kormányzója rendeletét a templomok korlátozott látogathatóságáról, amelyet a politikus a koronavírus-járvány miatt
rendelt el.
Az alkotmánybíróság szerepét betöltô szövetségi legfelsôbb bíróság 5:4
arányban hozta meg döntését. A három liberális bíró és a konzervatív John
Roberts fôbíró nem értett egyet a döntéssel.
A testület leszögezte: a kormányzó rendelete kipécézte a templomokat a különösen kemény bánásmóddal.
Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója októberben adott ki rendeletet, amelynek értelmében a koronavírus-járvány miatt az
állam egész területén korlátozták a nyilvános rendezvényeken és az imaházakban az emberek létszámát.
A kormányzói rendeletet többen éles kritikával illették. A Fox televízió
idézte a brit Economist amerikai tudósítójának kommentárját: nos, akkor a
kormányzó szerint templomba menni nem biztonságos, miközben rendben van
újabb üveg borért bemenni a boltba, új kerékpárt vásárolni (...) ugyan ki gondolta volna, hogy a közegészségügy ilyen tökéletesen alkalmazkodik a
szekuláris kényelemhez? – tette fel a kérdést Steven Mazie újságíró.
A brooklyni római katolikus egyházkerület és a szintén brooklyni Agudat
Israel ortodox zsidó kongregáció pert indított a kormányzó rendelete ellen. A
bírósági meghallgatáson a katolikus egyházkerület képviselôje azzal érvelt,
hogy a korlátozásokkal tisztességtelen módon kiszemelték a templomokat, az
Agudat Israel pedig azt állította, hogy híveik hátrányosan megkülönböztetett
célpontoknak érzik magukat.
New York állam jogi képviselôje úgy vélekedett, hogy az állam tavasszal a
koronavírus-járvány
egyik
amerikai gócpontja volt, a kormányzó a járvány terjedésének
visszaszorítása érdekében hozta
rendeletét, és ez nem a templomok ellen irányult, hiszen több
világi rendezvényt, köztük például koncerteket is betiltottak.
A szövetségi legfelsôbb bíróság konzervatív bírái szerint a
korlátozás sértette az amerikai
alkotmány elsô kiegészítésében
garantált vallásszabadságot.
John Roberts konzervatív Agudat Israel zsinagóga, Brooklyn
fôbíró – a The New York Times
címû lap szerint – elutasító döntése indoklásában azt írta, nem szükséges,
hogy pillanatnyilag ilyen komoly és nehéz kérdésben döntést hozzunk.
A templomokat érintô hasonló korlátozások vannak érvényben a szintén
demokrata párti kormányzók irányította Kaliforniában és Nevadában is. A bírák azonban korábban visszautasították, hogy ezekben a tagállamokban feloldják ezeket a korlátozásokat.
Andrew Cuomo sajtókonferencián reagált az alkotmánybírósági döntésre.
Jelentéktelennek minôsítette, és kiemelte, hogy nem lesz gyakorlati hatása. A
kormányzó szerint a határozat lényegében csak közlemény arról, hogy új öszszetételû az alkotmánybíróság. Hozzátette, hogy néhány korlátozást felold.
A demokrata párti politikus ezzel arra célzott, hogy az új, konzervatív alkotmánybírót, Amy Coney Barrettet október végén iktatták be a korábban elhunyt Ruth Bader Ginsburg liberális bírónô helyett.
Közleményt adott ki New York Állam Katolikus Konferenciája is, amely a
tagállam katolikus püspökeit tömöríti.
Az egyházi vezetôk a vallásszabadság érdekében hozott fontos döntésként
értékelték az alkotmánybíróság határozatát. Leszögezték ugyanakkor, hogy
továbbra is együttmûködnek az állam hatóságaival a koronavírus-járvány
visszaszorítása érdekében.
(MTI, Járai Judit)

Ilan Mor a fasiszta üdvözlés
betiltását kéri
A 2016-ig Budapesten szolgálatot teljesítô Ilan Mor izraeli nagykövet azt mondta, itt az ideje, hogy
teljesen betiltsák a második világháborús horvátországi fasiszták,
azaz az usztasa mozgalom ellentmondásos üdvözlését, A hazáért
készen! (Za dom spremni) mondatot. A diplomata egy vandál cselekményre reagált, amelynek során egy holokausztemlékmûvet rongáltak
meg az észak-horvátországi Varasdon: festékszóróval horogkeresztet és az usztasa jelképét fújták fel rá.
Mor
sajtóközleményében úgy fogalmazott,
biztos benne, hogy a
horvát hatóságok továbbra is mindent megtesznek az elkövetôk
azonosítása érdekében,
és amint lehet, bíróság
elé állítják ôket.
Ez egyúttal megfelelô idô arra is,
hogy teljesen betiltsák a hírhedt A
hazáért készen! üdvözlés használatát
– tette hozzá.
Mor elmondta, hogy mélységesen
megdöbbentette és elszomorította az
általa olvasott szomorú hír
Varasdról, ahol megrongálták a
nemrég felállított emlékmûvet, amit
a holokauszt áldozatainak tiszteletére emeltek a zsinagógával szemben.
Az emlékmûvet olyan téglákból
építették, amelyek az usztasák által
üzemeltetett jasenovaci haláltáborból származnak.

Az izraeli nagykövet úgy vélte, a
megbékélés új pozitív szellemisége,
amiért Horvátországot dicséret illeti,
megállítja a társadalom azon szélsôséges elemeit, akik továbbra is tagadják a holokausztot és kisebbítik a
rémtetteket, amelyeket az usztasa rezsim a zsidók, a szerbek, a romák és
az antifasiszták ellen követett el a
hírhedt jasenovaci táborban.

Szerinte a varasdi vandál cselekmény egyértelmûen megmutatta,
hogy még mindig vannak olyanok
Horvátországban, akik nem tanultak
semmit a történelembôl és az emberiség legnagyobb tragédiájából, amit
a nácik és kollaboránsaik okoztak a
zsidóknak Európában és Horvátországban.
A helyi rendôrség nem tudja, hogy
az emlékmûvet egy vagy több
elkövetô rongálta-e meg. Csak arról
tudtak beszámolni, hogy a rongálás
valamikor november 20-a és 22-e
között történt.
balk.hu
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IZRAELI SZÍNES
A koronavírus-járvány következtében elhunytak emlékére gyújtanak meg
LED-es mécseseket Jeruzsálemben esténként.

Hogyan lett a Siratófal
a zsidóság legszentebb helye?
A Siratófalnál imádkozó zsidók
látványa ma már ugyanúgy hozzátartozik Jeruzsálem városképéhez,
mint a Sziklamecset aranykupolája vagy a Szent Sír-templom. Ez
azonban nem mindig volt így.
Nyáron emlékezett meg a világ
zsidósága a jeruzsálemi Szentély
pusztulásáról. A tisa beávkor, azaz
áv hó kilencedikén megtartott gyásznap központi eseménye idén is a Siratófal elôtti téren zajlott. Amikor
bárhol a világon a zsidók legszentebb helyérôl esik szó, száz emberbôl valószínûleg kilencvenkilencnek
rögtön a Siratófal jut az eszébe.

Ez a megmaradt fal állt ugyanis a
legközelebb a létezô legszentebb dologhoz, és csodával határos megmaradása csak megerôsítette ebben a
minôségében. A Szentély nyugati fala legkésôbb a 7. századig állhatott,
ekkor építették fel ugyanazon a helyen a muszlimok a Sziklamecsetet.
A Szentély nyugati falának pusztulása után maradt tehát a Templomhegy nyugati támfala, ami viszont
nem az egyetlen fal, amely fennmaradt az óvárosban. A déli és a keleti
támfal ugyanis szintén áll még Heródes hatalmas építményébôl. Csak az
északi fal nem maradt meg teljes

ról, hogy a zsidók a Siratófalnál
imádkoznak. Elôször csak magányos
imádkozókról, késôbb már csoportos
imákról is írtak. A zsidók kezdetben
csak ritka alkalmakkor, leginkább
tisa beáv idején látogatták a Siratófalat, majd egyre népszerûbb lett ott
imádkozni az egész zsidóság számára.
De miért pont a nyugati fal lett a
nyerô, ha a többi fal is áll még? Erre
a kérdésre a blog szerzôje két válaszszal is szolgál. Az egyik ahhoz a már
fentebb említett, a midrásból származó idézethez vezethetô vissza,
amelyben a nyugati fal szentségérôl
írnak a vallástudósok, akik valószínûleg még nem a nyugati támfalról,
hanem a Szentély megmaradt nyugati faláról értekeztek.
A másik pedig egy ennél sokkal
prózaibb ok. A 15. században a jeruzsálemi zsidók elhagyták a Sion-hegyen lévô lakónegyedüket, és új
helyre költöztek, nevezetesen az
óváros dél-keleti csücskébe, a mai
zsidó negyedbe. Ehhez pedig a Siratófal volt a legközelebbi megmaradt
támfal, ami nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez legyen a helyi
zsidók kedvelt imahelye. Egy 16.
századi földrengés következtében
pedig újabb részek váltak elérhetôvé
a Siratófalból, így kialakítva a ma is
ismert helyszínt.
A Siratófalnál való imádkozás
szokásai folyamatosan változtak. A
ma népszerû cetlidugdosás a kövek
közé csak a 19. században jelent
meg, és akkor lett széles körben elfogadott, amikor a britek megtiltották,
hogy az imádkozók magukba a kövekbe véssenek üzeneteket. De az is
változott például az oszmán idôszakhoz képest, hogy az ortodoxok körében már nem elfogadott, hogy nôk és
férfiak együtt imádkozzanak a Siratófalnál.
Kibic

aszfalt alatt húzódó töltôt foglal magában. Ez egy két kilométeres útszakaszon járó elektromos busz erre a
célra kifejlesztett akkumulátorait
fogja újratölteni. A jármû a Tel-avivi
Egyetem vasútállomástól a Klatzkin
utcai buszpályaudvarig közlekedik
majd.
A szükséges technológiát az
ElectReon elnevezésû izraeli cég
biztosítja, amely korábban már
Svédországban több kilométeren helyezett el elektromos buszok és tehergépkocsik töltéséhez alkalmazható eszközöket. Karlsruhében pedig
Németország elsô vezeték nélküli
elektromos útrendszerét valósítja
meg az év végére.
Amennyiben a teszt eredményes
lesz, több utat is ellátnak majd a felszín alatti rendszerrel, és akkor TelAviv lehet az elsô olyan település a
világon, ahol széles körben alkalmazzák ezt a technológiát. A városvezetés a jövôben megvizsgálja
majd, hogy kiterjessze-e az így tölthetô jármûvek körét teher-, illetve
személygépkocsikra is.

A tech no ló gia elô nye az
ElectReon szerint az, hogy a légszennyezettség csökkentésén túl az
elektromos utaknak köszönhetôen
nem lesz szükség annyi töltôállomásra. A rendszer ugyanis úgy mûködik, hogy réztekercseket fektetnek az aszfalt alá, hogy átadják a
villamosenergia-hálózat által gerjesztett energiát az útnak, és kommunikáljanak az áthaladó jármûvekkel.
A vevôegységeket a jármûvek aljá ra erô sí tik, ame lyek a fel vett
energiát közvetlenül a motornak és
az akkumulátornak adják át. A különbözô egységek között felhôtechnológián keresztül zajlik a kommunikáció.
További elôny, hogy kisebb akkumulátorokra van szükség, ezáltal a
rendszer lehetôvé teszi, hogy a buszokban több utasnak legyen hely. A
töltôket már meglévô utakba építik
bele, és nem kell idôt áldozni arra,
hogy a jármûvek a töltôállomásokon
vesztegeljenek.
Kibic

Repülôtéri labort adtak át
Izraelben
A SARS-Cov-2 koronavírussal fertôzötteket gyorsan kiszûrô laboratóriumot adtak át a tel-avivi Ben Gurion repülôtéren.
A Ben Gurionon a közelmúltban avatták föl a külföldre repülés és az Izraelbe történô belépés elôtti vizsgálatokat szolgáló laboratóriumot. Az eseményen Benjámin Netanjahu miniszterelnök, Miri Regev közlekedési miniszter, Juli Edelstein egészségügyi miniszter, valamint a repülôtér vezetô tisztviselôi vettek részt.
Ez lehetôvé teszi számunkra, hogy visszatérjünk a gyorsabb és hatékonyabb
repülési szokásokhoz. Határozottan lenyûgöz az itt tett nagy erôfeszítés, és te-

Energia
az aszfalt alól
Zsidók imádkoznak a Siratófalnál 1870-ben
Ez azonban nem mindig volt így.
Az izraeli nemzeti könyvtár blogján
nemrég megjelent írásból az is kiderül, mikor és hogyan lett a Siratófal a
zsidó nép legszentebb helye.
A Siratófal, héberül hakotel
hamaaravi (nyugati fal) nem más,
mint egyike azon négy támfalnak,
amelyeket Heródes építtetett a
Templom-hegy és a rajta lévô szentélykomplexum kibôvítése idején.
Arról, hogy Júdea uralkodója menynyit fektetett a templom építésébe, a
Babilóniai Talmud következô sorai
árulkodnak: „Aki nem látta Heródes
építményét, nem látott még szép
építményt életében.”
Az idôszámításunk szerinti 70.
esztendôben azonban a rómaiak felgyújtották a Szentélyt, miközben leverték a római–zsidó háborúként ismert felkelést és elfoglalták Jeruzsálemet. A Szentélybôl a pusztítást követôen nem sok minden maradt, csak
az épület nyugati fala állt még felismerhetô formában. Ezt a falat valószínûleg még azok a zsidó vallástudósok is láthatták, akik a midrásban
a Szentély nyugati faláról oly módon
értekeztek, hogy azt nem lehet elhagyni. Általában erre a szövegre
szokás hivatkozni a Siratófal szentségét illetôen.

egészében. A déli és a keleti fal pedig beleépült magába az óvárost körülvevô falba, az Arany kapu például, ahol majd egyszer a messiás belép a városba, a keleti falban lett kialakítva.
Különféle régi szövegek említik a
Templom-hegyen és környékén
imádkozó zsidókat. Egy 11. századi
forrás például konkréten a nyugati
falnál történô imádkozásról szól, de
az ima a leírás alapján a Siratófal egy
másik részén történhetett, és nem
azon, amelyet ma szent helyként
tisztelnek. Egy másik, 12. századi
szöveg szerzôje szintén zsidókat vélt
látni a nyugati falnál imádkozni, de
valamiért azon a helyen az Arany kaput is beazonosította, ami pedig a keleti falban található. Akkoriban ráadásul alig éltek zsidók Jeruzsálemben.
Egy 14. századi utazó már arról
számolt be, hogy zsidók imádkoztak
az összes fennmaradó támfalnál, tehát nem csak a Siratófalnál. Ezt támasztják alá azok a kôbe vésett üzenetek is, amelyek az összes támfalban megtalálhatók. Korábban ugyanis ez volt a szokás a szent helyekre
zarándokló zsidók körében.
Csak a 17. századtól kezdenek
egyértelmû beszámolók születni ar-

Tel-Aviv–Jaffa önkormányzata
bejelentette, hogy jó irányban halad abból a szempontból, hogy a
jövôben a világon elsôként egy
olyan úthálózattal rendelkezzen,
amely képes tölteni a rajta éppen
közlekedô elektromos jármûveket.
A cél érdekében hamarosan tesztjáratot indítanak városi buszokkal, amelyeket egy szakaszon az

gyenek még többet, mert Izraelt vissza szeretnénk kapcsolni a világhoz –
mondta Netanjahu a 3. terminálon található létesítménynél. Általános koronavírus-helyzetünk a világhoz képest jó, de még többet akarunk. Minden szabályt be kell tartanunk, és mindig maszkot kell viselnünk – tette hozzá az izraeli kormányfô.
A reptéri gyorsteszt 135 sékelbe, az utazás elôtti napokban végzett korai ellenôrzés pedig 45 sékelbe kerül. A laboratórium üzembe helyezésével a Ben
Gurion csatlakozott a világ többi olyan légikikötôjéhez, ahol koronavírustesztelô helyet létesítettek.
atv.hu/MTI

Együtt nyugodhatnak zsidó
és nem zsidó hôsi halottak

Kábelfektetés
aszfalt alatt végighúzódó rendszer
fog menet közben feltölteni.
A tervek szerint néhány hónapon
belül elindulhat a tesztjárat, amely
egyelôre egy 600 méter hosszú, az

Vége annak a megkülönböztetô gyakorlatnak, hogy az izraeli hadsereg
nem zsidó hôsi halottait nem lehet zsidó katonák mellé, zsidó temetôben
eltemetni. Most már ôk is ugyanott kapják meg a végtisztességet, mint
zsidó bajtársaik. A francia Alliance zsidó portál szerint az izraeli tábori
fôrabbinátus irodavezetôje a WhatsAppon közölte a hírt a tábori rabbikkal.
Az izraeli tábori fôrabbinátus irodavezetôje, Udi Schwartz ôrnagy a tábori rabbik WhatsApp-csoportjában közölte a döntést, miszerint magas rangú
fôrabbik engedélyt adtak arra, hogy az izraeli hadsereg nem zsidó hôsi halottait is el lehet temetni zsidó katonák mellé.
Udi Schwartz a francia lap szerint azt írta: már mintegy két éve megszületett a döntés, de eddig nem hozták nyilvánosságra, csak az érintett rabbikkal
közölték. Schwartz ôrnagy hozzátette: a halachikus döntést írásban a
következô rabbik támogatták: Slomo Aviner, Jákov Ariel, Jichák
Zilberstein, Avigdor Nevencal, Slomo Fischer és Arie Stern. Szóban jóváhagyta Jichák Joszéf izraeli fôrabbi is.
A téma már évekkel ezelôtt napirenden volt, az izraeli sajtó meglehetôsen
sokszor foglalkozott az üggyel. Az új szabályok szerint is lesznek elôírások a
nem zsidó katonák nyughelyére vonatkozóan, de a legfontosabb, hogy a nem
zsidó katonák sírját nem kell a zsidókétól teljes mértékben elkülöníteni.
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Titkosszolgálati jelentés az éneklô rabbiról
Shlomo Carlebach Budapesten –
egy budapesti izraeli diplomatára
ráállított ügynök szemével (1966)
Izrael hatnapos háborúja elôtt,
amikor is még teljes (bár közel sem
baráti) diplomáciai kapcsolatok álltak fenn a zsidó állam és a keleti
tömb országai között, a budapesti izraeli külképviselet is teljes spektrumában mûködött. A Gorkij-fasorban
mûködô, szoros megfigyelés alatt álló budapesti követségen – melynek
élén David Giladi ügyvivô állt – több
diplomata is dolgozott.[1] Ezek közé
tartozott Hanan Akavia is[2], aki
Jakobovits (vagy Jakobovicz) Lipótként látta meg a napvilágot Szigeten
(Máramarossziget) 1927-ben.[3]
Akavia Auschwitz túlélôje volt, és
Svédországon keresztül érkezett
(késôbbi feleségével, Miriammal
együtt) az Ifjúsági Alijával Palesztinába (Marseille-bôl) 1945 júliusában. A Degánia Bét kibucban voltak,
majd többedmagukkal megalapították a Náchsolim kibucot (Zichron
Jákov mellett, a tengerparton), ott éltek 1948-tól 1952-ig.[4] Akavia
késôbb diplomata lett, a fiatal Izrael
külügyminisztériuma ugyanis örömmel alkalmazta azokat (s ilyenek sokan voltak), akik jól beszélték a
célország nyelvét. Hanan Akavia
1964. július 6-án kezdte meg (elsô
diplomáciai) szolgálatát Budapesten
mint kereskedelmi attasé, s egyben a
követség másodtitkára.
A jó modorú, tájékozott diplomata
kitûnô kapcsolatokat épített ki a hitközséggel, illetve a budapesti gazdasági és kulturális élet számos kiválóságával. Mindamellett többekkel
voltak konfliktusai, így Schück Jenô
ortodox fôrabbival, az Országos Ortodox Rabbitanács vezetôjével
(1895–1974) is, akit óvott a Kárpátaljára szánt ima- és kegytárgyak
kivitelétôl, amit Schück beavatkozásként értékelt, és ezért nem is vett
jó néven. Hasonlóan ehhez, több hitközségi vezetô – legalábbis az állami
emberek számára észrevehetôen –
kritizálta azt, hogy Akavia a budapesti zsidó múzeumot magyar állami
intézménynek tartotta, és gyûjteménye számára Jeruzsálemet vélte a
legméltóbb helyszínnek, nem a magyar fôvárost. Akavia amúgy sorra
próbálkozott a két ország közötti
gazdasági kapcsolatok intenzívebbé
tételével, de legtöbb próbálkozása
(így az izraeliek által már egy ideje
tervezett, a Malévvel létrejövô közvetlen Budapest–Tel-Avivi légi járat
terve) nem sikerült. Igaz, nem rajta
múltak a dolgok, a központi pártállami (sôt szovjet) eredetû bizalmatlan
magyar hozzáállást csak közvetítették számára az alacsonyabb beosztású hivatalnokok.
Akaviát – hasonlóan más izraeli
diplomatákhoz – ügynökök vették
körül Budapesten, például 1966
ôszén legalább négyen „foglalkoztak” vele[5], ezenkívül pedig egy
külkereskedelmi minisztériumi osztályvezetôi kapcsolatát – melyet
„Lendvai” ügynöknek, jelentésünk
forrásának köszönhetett – le is hallgatták, éppen „Lendvai” javaslatára.[6]
A dokumentum arról számol be,
hogy 1966. augusztus 2-án Akavia
Dózsa György úti lakásán (86/b)
vendégül látta a híres Shlomo
Carlebach amerikai „énekes rabbit”,
a zsidó világ egyik nagy egyéniségét. A követségen elôadó Carlebach
jelenléte egyben a Kádár-rendszer
nyitottságát is hivatva volt jelezni a
szûkebb környezet számára.[7]
Carlebach – bár már sokan ismerték
– nagy zenei világkarrierje elején
állt, a zsidó hagyományt és a modern
(könnyû)zenét vegyíteni akaró
elôadásmódja pedig forradalminak
hatott, fôleg Budapesten.[8]
A mai olvasó számára „Lendvai”
ügynök (aki Kôszeg Ferenc szerint
régi erdélyi cionista volt, azonkívül
az 1960-as években az egyik buda-

pesti gyár vezérigazgatója, mindezen
kívül pedig Hanan Akavia fô kapcsolata és besúgója) idegenkedése a
„négerekkel”
együtt
éneklô
Carlebachtól furcsának tûnik, ám
mindezt csak a korízlés ismeretében
lehet értékelni (a politikai korrektség
„forradalma” elôtti idôkben vagyunk). Ráadásul egy ún. titkos (tehát nem nagyközönségnek szánt) állambiztonsági dokumentumban olvasható az ügynöktôl ez a kitétel,
akit egyébként érezhetôen megérintett az elôadó karizmatikus személyisége, valamint a számára is jól azonosítható közös kulturális-vallási
háttér.
A koncert, majd a rákövetkezô látogatás a Scheiber Sándor vezette
Rabbiszemináriumban persze csak
egyik témáját jelentette az ügynök
érdeklôdésének, aki végül is helyén
kezelte Carlebach pár napos vizitjét,
kulturális eseményként tartva számon azt. A jelentést tartalmilag-han-

gulatilag ezért nem uralja el a korábbi évtizedben még oly magától
értetôdô paranoid ellenségkeresés:
nem tartják az énekest amerikai vagy
amerikai/izraeli ügynöknek, a magánkoncert csupán egy átfogóbb
helyzetjelentés egyik elemét képezi.
A koncert utáni eszmecserében részt
vevô gazdasági vezetô ügynök és a
kereskedelmi diplomata társalgása
érintette a gazdasági mechanizmus
reformját, a piaci viszonyoknak a
szocialista gazdaságba történô
ellenôrzött bevezetését, amelyrôl
amúgy az MSZMP Központi Bizottsága – többéves folyamat eredményeként – éppen 1966 májusában
döntött, 1968. január 1-tôl kezdôdôen kívánva bevezetni azt.[9] Az izraeli diplomaták amúgy is élénken
érdeklôdtek az ár- és bérviszonyok,
az új munka törvénykönyve
elôkészületei iránt (ezt végül 1967ben adták ki), a lehetséges munkanélküliség és minden más olyan potenciális társadalmi változás iránt,
amely a szocialista ország addigi viszonyait némileg megváltoztat(hat)ta, és a kereslet-kínálat szabályainak
ha nagyon erôsen kontrollált formában is, de utat engedett a gazdasági
életben. Nyilván ettôl is remélték
azt, hogy a politikai kapcsolatok is
jobbá válhatnak a két ország között,
és még csak nem is sejtették, hogy
rövidesen a budapesti külképviselet
bezárására kényszerülnek.
Az alábbiakban olvasható a dokumentum, melyet szöveghûen közlünk.
– BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZIGORUAN TITKOS!
III/II.Csfség.4.a.Alo.
kézzel: Dékány ets! Utasítás szerint.
Adta: „Lendvai” fn.ü.
Vette: Gyulavári r.ôrgy.
Idô: 1966.aug.3.
Hely: „Vár” fn.K lakás
Tárgy: Akávia izr.diplomata
JELENTÉS
Budapest, 1966. augusztus 3.
F. Hó 2-án Akáviáéknál voltunk,
miután elôzô nap felhívtak és közölték, hogy keresnek bennünket, kérték, fogadjuk el meghívásukat. Meglepetésünkre ott voltak még
Grosszék, akik elhozták két távoli

rokonukat: Farkas Juditot, és Zsuzsát, akik Debrecenben laknak, és
nemrég fedezték fel a rokonságot valahogy
unokatestvéri
szinten
Grosszal.[10] A követség alkalmazottai Giladi és Shaviték kivételével
ott voltak és ott volt az a házaspár,
akik Shavitékat jelenleg helyettesítik, miután ôk szabadságon vannak.
Ilánné azon a címen jött el, hogy a
követséget nem lehet egyedül hagyni
és ezért az uj házaspár helyett vállalta a szolgálatot. Ott volt a Gergely
házaspár, és további három magyar
házaspár, akikket névszerint nem
imserünk, de Akáviáéknál találkoztunk mikor valamilyen ünnep alkalmával szélesebbkörü meghívásuk
volt.
(Kézzel:
olvashatatlan,
ellenôrzést kér a két debrecenire…
NA)
Akávia elmondta, hogy meglepetést tartogat a számunkra, mert meghívta Shlomo Carlebach-t, akit éneklô, és táncoló rabbinak nevezett. El-

mondta, hogy magánemberként van
Budapesten és igen nagy sikere van
az egész világon, állandóan utazik és
egyébként Amerikában él.
Shlomo Carlebach kb. 35 év körüli, jó megjelenséü, mosolygós, nagyon müvelt és kulturált ember benyomást keltette, aki hamar kellemes
légkört teremtett magakörül és saját
gitárkisérettel egy kissé a néger spirituálé és régi héber dalokhoz hasonló számokat énekelt. Az egyes számokhoz összekötô szövegeket adott,
erôsen talmudi jellegü példákkal. Az
elôadás alatt feltünt, hogy Ilán
erôsen figyelte a hatást és miután a
legutóbb kapott hanglemezekbôl néhány dalt én is ismertem és dudoltam
hozzá, Ilán sokat jelentôen kacsintott
Akáviára.
A magyar vendégek néhány kivételével elôször tartózkodóak voltak a
tetszésnyilvánítással, de késôbb ôk is
tapsoltal, sôt tapssal kísérték a melódia ütemét. Shlomo Carlebach sajnálta, hogy el kell mennie, de közölte, hogy a Rabbiképzôbe van még
meghívása, és azzal bucsuzott, hogy
biztos fogunk még találkozni, majd
mindenkit megölelt egy kicsit azzal a
pátosszal, ahogy a „szentemberek”
szokták. Bemutatott néhány gramafon felvételt is. Többek között olyat,
ahol a négerekkel együtt énekel. Itt
elég vegyes volt a siker, bár kétségkivül müvészileg ezek voltak a
legjobb számok...”
Akávia negyedórára félrehivott és
a teraszon beszélgettünk, miután ô
jelezte, hogy be akar számolni az izraeli utjáról. Elmondta, hogy tárgyalt
az illetékesekkel és kérdezte megkaptam e a meghívólevelet, mert ha
még nem érkezett volna meg, a napokban meg kell jönnie. Az ismert
levél szöveg csak abban módosul
hogy összefogóan az elektróiparról
beszél. Hozzátette, hogy a kereskedelmi államtitkár hobbya az elektrónika és miután Izraelben nagyon
sok gazdasági probléma van, és sok
változás van, kétségkivül keresik
azokat az ipari területeket ahol nagyobb lehet a felfutás. Említettem
neki, hogy Giladiéknál találkoztunk
Rozumbaunnal, akinek nyilvánvalóan Giladi említést tett a tervezett
utunkról, mire Akávia közbeszólt,

hogy Giladi nem ismeri a hátteret és
a körülményeket, és jobb vele
ezekrôl a dolgokról nem beszélni.
Megjegyeztem nyilvánvalóan Rozumbaunt akkor Giladi informálta,
mire Akávia azt mondta, hogy ez
nem titok, de a felsôbb szervek elképzelése nem fog mindenben tetszeni az egyes vállalkozóknak, miután most már csak pénzt kívánnak
szerezni minél kevesebb rizikóval.
Megkérdeztem milyen jellegüek a
változások amikrôl beszélt. Akávia
elmondta, hogy le kivánják törni az
indokolatlanul magas béreket és
most a szakszervezetek is ezekben a
kérdésekben melléjük álltak.
Amikor azt a megjegyzést tettem,
hogy a szakszervezet általában a
munkások szempontjait tartja szem
elôtt elsôsorban rögtön riposztozott
és megkérdezte, hogy akkor nálunk,
hogy néz ki a szakszervezetek érdekvédelmi képviseletének a helyzete.
Azt is tudta, hogy a Magyar Szakszervezetek politikai megerôsítését
célozta, hogy Gáspár elvtárs[11] került a szakszervezet élére.
Megkérdezte, hogy nálunk örültek-e a munkások amikor az árakat
emelték, a munkabéreket leszorították és ammikor elmondtam neki ami
Csepelen törtrént, akkor a mi
vezetôink elég hamar megértették
mirôl van szó, bár nem csinálunk mi
se titkot abból, hogy nem könnyü
minden kérdésben megmagyarázni,
hogy végeredményben a közösség
érdeke, amikor egy-egy ilyen irányu
intézkedésre sorkerül. Akávia elmondta, hogy több izben hallotta azt
a kijelentést magyaroktól, hogy nem
is zavarja az embereket, ha itt-ott
lesz kisebb munkanélküliség, – majd
hozzátette, hogy náluk Izraelben az
építkezések visszahuzása miatt az
építôiparban 30-40.000 munkanélküli van.
Akávia megkérdezte tôlem, hogy
elv-e Magyarországon, hogy a külföldi szállításaikhoz az illetô országban keresnek vállalkozót, mert ennek minden bizonnyal csak az lehet
az okja, hogy a magyarok nem akarnak bérvonatkozásu összetûzéseket.
Hozzáfüzte, hogy ezt azzal kapcsolatban kérdezi, hogy ôk most bányafeltárási munkákhoz egy kb. kétmillió dolláros verseny pályázatot hirdetnek, melyen a magyarok is
valószinü résztvesznek, annál is inkább, mert tudomása szerint a bányagépipar nincs ellátva megfelelô
munkával. ô nagyon szeretné, ha ezt
az üzletet a magyarok kapnák, bár
meg kell mondani, – füzte hozzá – a
Technoimpex elég lassan mozog és
most amikor a „Feltét füzetet”[12]
100 dollárért meg kellett vásárolni
akkor állítólag erre nem volt dollár.
Megjegyeztem, hogy ez szamárság.
ô is annak tartja, de intézkedett, hogy
adják oda ingyen a magyaroknak.
Hozzátettem, hogy ez minden bizonnyal egy kisebb vállalati besoztottnak a bátortalansága. Ezt ô is annak tartja, mert a felsôbb szerveknek
igen jó az utóbbi idôben a hozzáállásuk, ugy a Külkereskedelmi Minisztériumban, mint a Nemzeti Banknál.
Néhány szót váltottam Ilánnal[13]
is, aki elmondta, hogy mostmár készülnek haza és a feleségével majd
megbeszélik mikor jöjjünk össze.
„Lendvai”
Értékelés: „A jelentés értékes adatokat tartalmaz. Bizonyítja, hogy
Akávia mind jobban érdeklôdik gazdasági és politikai kérdések iránt. Érdekes az a kijelentése, amit
„Lendvai”-nak mondott izraeli utazásával kapcsolatban, miszerint
Giladival errôl nem kell beszélnie,
mivel az „nem ismeri a hátteret és a
körülményeket”.
Az „éneklô és táncoló rabbi”-ról
tájékoztatjuk a hitközségi vonalat.
Feladat: Az ügynök tartsa továbbra is a kapcsolatot Akáviával, és Ilán
elutazása elôtt még egyszer keressék
ôt fel.

(*Aláírás)
Gyulavári Sándor r.ôrgy.
L. Pinke(?) Gy. (?)
K: 2 pld-ban
1.sz.pld.SZD.
2.sz.pld.M.D.
G. Vné
Nytsz: 5-12/945/66.
In: ÁBTL 3.1.5. O-13610 (Akavia
Hanan)
Jegyzetek
[1] Pl. Eytan Bentsur is (1938 –),
aki késôbb az izraeli külügyminisztérium igazgatója is lett.
[2] Róla és „Lendvai” ügynökrôl
magyarul Kôszeg Ferenc Kovács
András könyvérôl szóló recenziójában olvashatunk: http://koszegferenc.hu/kpzelt-valsg-fogsgban-73
[3] A dokumentum szerint 1925ben született Szigeten, de valójában
1927-ben: http://www.wertheimer.
info/family/GRAMPS/Haapalah/ppl/
4/e/bd68b04a25b61697ee4.html), a
Sziget valószínûnek tûnik, mert egyik
szerkesztôje volt egy Szigettel kapcsolatos emlékkönyvnek: „Ha’ir shebalev – Sziget hayehudit” („A város,
mely a szívünkben lakozik – a zsidó
Sziget), szerkesztette: Yitzhak Alfasi,
Anna Salai, Eli Netzer, Hanan
Akavia. Sziget Organization in
Israel, 542 pages).
[4]

Köszönöm Szalai Annának, hogy
rendelkezésemre bocsátotta ezt az
1996-ban adott életútinterjút. (Budapest, 2020. november 1.)
[5] Dékány István r.százados
1966. október 20-i jelentése. Lásd:
ÁBTL 3.1.5. 0-13610 (Akavia
Hanan)
[6] Lásd: Kôszeg Ferenc már említett írását.
[7] Raj Ferenc beszámol
Carlebach látogatásáról, de 1967-re
datálja azt: https://www.szombat.
org/politika/19-eve-halt-meg-shlomo-carlebach-a-hippirabbi
Vári Györgynek adott interjújában
is beszél errôl: http://nol.hu/kultura/a-rabbi-nem-predikal-a-rabbitanit-1559853
Valószínû, hogy ugyanarról a látogatásról van szó.
[8] Egy másik jelentés is beszámol
errôl. „Harangozó István” ügynök
jelentése, melyet Srankó András
ôrnagy (III/II. 4.a.) vett fel 1966. augusztus 19-én: „Egy hétfô estére volt
megbeszélve az összejövetel nálunk,
azonban A.felhívott telefonon, hogy
inkább mi menjünk hozzájuk kedden,
mert nagyszerü élményben lesz részünk, aztán ôk jönnek legközelebb.
Másnap este elmentünk. Kiderült,
hogy az Amerikában élô híres
ismerôsük /Slomo Carlebach/ ad
koncertet, vagyis gitározik és énekel
a vendégeknek.” In: ÁBTL 3.1.5. O13610 (Akavia Hanan)
[9] 1966. május 25–27. között zajlott az értekezlet, Nyers Rezsô nagy
expozéját pedig a május 29-i Népszabadság leközölte.
[10] M. Gross amerikai diplomata
volt, magyar zsidó származású.
Hanan Akavia jó kapcsolatot ápolt
vele.
[11] Gáspár Sándor (1917–2002),
aki 1965 júniusától a Szakszervezetek Országos Tanácsának fôtitkára,
amúgy az MSZMP PB tagja.
[12] A Pallas Lexikona szerint a
vasúti építkezések végrehajtásakor
hasz ná lan dó anya gok át vé te lé re
vonatkozó szabályokat, a megtartandó próbák módozatait, a jótállási kötelezettségeket, a végzett munkák leszámolását, szóval az általában érvényes és mindig azonos eljárásokat tartalmazó füzeteket nevezik ennek.
[13] Izraeli diplomata volt, a teljes
nevét nem tudjuk.
Novák Attila/Szombat
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Az OLAM platform, ahol a kínaiak
megismerik a zsidó kultúrát
13 évesen, turistaként jutottam el
Budapestre. Nagyon különlegesnek és
szépnek találtam a magyar nyelvet. Tanultam is egy kicsit magyarul: örülök,
hogy megismertem; köszönöm; csütörtök, csütörtökön; mezôgazdaság stb.
Önök el tudják hinni, hogy ez a hibátlan kínait beszélô férfi, aki magyarul is tud egy kicsit, valójában egy izraeli tudós?
Amit Elazar 2009-ben jött elôször
Kínába, ahol megtanult kínaiul. Tolmácsként és médiaszakemberként
dolgozott, közben pedig idônként
elôadásokat tartott a zsidó és az izraeli kultúráról.
Bizonyos értelemben úgy érzem,
egy olyan híd szerepét játszom, amely
összeköti a kínai és a zsidó kultúrát.
Késôbb arra gondoltam, hogy talán
még jobban eljátszhatnám ezt a szerepet, ha lenne egy platformunk, ahol az
összes információt összegyûjtjük –
magyarázza Amit. Így hozta létre kínai partnerével közösen az OLAM
zsidó kultúramegosztó platformot.
Az olam héberül világot, világegyetemet, örökkévalóságot jelent. A zsidó
kultúra szerint minden egyén egy mikrovilág, egy mikroolam, míg a nagyvilág sok ilyen mikrovilágból áll – magyarázza Amit.
A kínaiak számára általában két
szempontból érdekes a zsidó kultúra.
Az egyik az, hogy a zsidók nagyon jól
tudnak üzletelni és pénzt keresni – legalábbis a sztereotípiák szerint. A másik az, hogy a világon náluk van a legjobb oktatás, sok Nobel-díjas származik zsidó családból. Emellett vannak
olyanok is, akik egyszerûen csak arra
kíváncsiak, vajon mi tette a zsidókat
Isten választott népévé.
Zou Yunpeng, az OLAM kínai
társalapítója évekig szakértôként dolgozott Kína egyik legnagyobb kiadói
csoportjánál. Elmondja, hogy eredetileg miért hozták létre az OLAM platformot:
Az volt a munkám, hogy idegen kultúrákat mutassak be az olvasóinknak.
Azt hiszem, hogy az iskolapadból kikerülve az embereknek további
lehetôségekre van szükségük, hogy
megismerjék a világ kultúráit. Hiszen
minél jobban megértik a külvilágot,
annál jobban megérthetik a saját életüket is. Az olvasóinkkal folytatott beszélgetések révén rájöttem, hogy a
különbözô kultúrák iránti kíváncsiság
még messze nincs kielégítve. A könyveinken kívül más forrásokból is igyekeznek ismereteket szerezni, például
filmeken, zenéken és utazásokon keresztül. Vagyis megértettem, hogy az
emberek leginkább háromdimenziós
csatornákon szeretnék tájékozódni a
világ kultúráiról.
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Kiadói múltja révén Yunpeng számos olyan kutatóval és tudóssal áll
kapcsolatban, akik szerzôként a zsidó
kultúrával foglalkozó könyveket jegyeznek. Ezeket a kapcsolatait hozta
magával Amittel közös projektjükbe
is, ahol azonban a tudósok már nem
mint szerzôk, hanem mint az OLAM
platform szakértôi jelennek meg, akik
elôadásokat tartanak az izraeli
népzenérôl, a héber nyelvrôl, zsidó
népszokásokról, történelemrôl és legendákról. Az OLAM tartalmait
különbözô felületeken lehet követni: a
honlapjukon kívül két WeChatoldaluk, valamint néhány csoportjuk

ôket a héber nyelv vagy a nemzetközi
történelem. Érdekes módon szombaton nem osztanak meg semmit, valószínûleg a zsidó sábbáti nyugalomnak
megfelelôen – igaz, a csoport fôleg kínaiakból áll.
A [személyes média mûködtetésének] legnagyobb kihívása az, hogyan
lehet folyamatosan felkelteni az olvasók figyelmét, hiszen nagyon heves
verseny van a különbözô felületek között, mindegyik kategóriában óriási
számú profil készít tartalmat, amelyek
közül nagyon nehéz választani. Ilyen
körülmények között rendkívül nehéz folyamatosan fenntartani a követôk fi-

Mojzes Ivrat rovata
Chagall
mert olyan szép dolog elgondolni, ahogy chagall szerelmeseiként széttárt karokkal repülünk egymás mellett a város fölött, de hát hiába, ilyenkor mindkettônkben megszólal a vészcsengô (a tiédet én egy kicsit hangosabbnak hallom), hogy „hé, elvtársak, még nem járt le a munkaidô,
maguk meg csak ott röpködnek?!”. és tényleg, a munkaidô még nem járt
le, mert az folyamatos, mi meg idônként kiszaladunk („fônök úr szabad
lesz, kimennék egy kicsit...”, „na jó, de aztán!”), meglopva a múló idôt,
a fontos dolgokat, kötelezettségeket, s szippantunk a friss levegôbôl, egymás leheletébôl, illatából, aztán vissza, mert vár a munka, ami el nem
fogy soha, hisz mi magunk termeljük azt is, a fônökeink is mi magunk
vagyunk, de mégis néha szükségünk van arra, hogy érezzük, még megy
a repülés, mert az is kell a napi robothoz, az emlék, amint szállunk, alattunk a házak kéményei, a gyerekek a játszótéren (akik még látnak minket), és kiabálják is, „nézd anyu, ott fönn az égen, az a néni meg a bácsi,
de szépen repülnek!”, mi azonban csak elôre nézünk (meg egymásra, lefelé sose, mert akkor bíz könnyen lehet, hogy lepottyannánk!), ügyelve,
hogy a mutatóujjaink végig összeérjenek, és hagyjuk, hogy a feltámadt
szellô szétborzolja jól fésült hajunkat, idônként talán egy kicsit könnyezünk is (nyilván a régi bérházak udvarairól felszálló káposztafôzelék szaga csípné szemünket...), végül pedig szépen leszállunk (mindig talpra!),
és megy mindegyikünk a maga dolgára, ahogy komoly emberekhez illik.
azért jó volt, ugye?

Ipari ólomszennyezés nehezítette
a vaskori Izrael lakóinak életét

van, illetve egy applikációjuk, amelyen online leckéket tesznek
elérhetôvé. Így az érdeklôdôk számára sokkal könnyebben befogadhatóvá,
érdekesebbé teszik az Izraelrôl szóló
információkat.
Sok kínait lenyûgöz Izrael, amelyet
egy kifejezetten kreatív nemzetnek tartanak. Szeretnék megérteni, hogyan
lehet egy ilyen alacsony népességû,
kisméretû ország ennyire kreatív és innovatív, hogyan indulhat náluk ilyen
sok startup. Az OLAM platformon keresztül megérthetik a zsidó társadalom
sokszínûségét, ami inspirációt nyújthat számukra is – magyarázza Amit.
A járvány elôtt az OLAM szinte havonta szervezett különbözô kulturális
eseményeket Pekingben és más városokban. A kultúrával foglalkozó szalonokban nemcsak elôadásokat tartottak, filmeket vetítettek, de rendeztek
könyvklubot és hasonlókat is. Ezenkívül néhány tanulmányutat is szerveztek Izraelbe. Azt, amelyik az oktatásra fókuszált, pekingi és sanghaji iskolák igazgatóinak szánták – ezt még
idén kellett volna megvalósítani. Ennek keretében Kína legnagyobb városaiból utazott volna el néhány iskolaigazgató Izraelbe, tapasztalatcserét
folytatni ottani kollégáikkal az innovatív iskolai rendszerrôl, megbeszéléseket tartani más iskolaigazgatókkal
és oktatási szakemberekkel. A másik
projekt keretében kínai gyerekmûvészeti csoportokat vinnének Izraelbe,
hogy elôadásokat tartsanak, így segítve a kínai–izraeli kulturális cserekapcsolatokat – amit jelentôsen támogatnak az izraeli önkormányzatok is.
Ezeket a terveket azonban egyelôre
fel kellett függeszteni a járvány kitörése miatt, de várhatóan jövôre folytatják ôket. Mivel az offline kulturális
élet nagy része szünetel, továbbá a
korlátozások következtében nehézkessé váltak a nemzetközi utazások,
az emberek kénytelenek lassítani az
életmódjukon, a tempójukon, és idejük nagy részét otthon tölteni. Ebben a
helyzetben gondolkodott el Yunpeng
és Amit azon, hogyan láthatnák el az
érdeklôdôket jó minôségû kulturális
tartalommal, és egyébként is hogyan
ôrizhetnék meg a kapcsolatot a külvilággal?
Felkerestek sok szakértôt és tudóst
– olyanokat, akik évek óta kutatják Izrael történelmét, nyelvét, társadalmát
és mûvészetét – azért, hogy hétfôtôl
péntekig minden este ugyanabban az
idôpontban hangüzenetek formájában
osszák meg meglátásaikat a WeChat
csoportokban. A megosztásokat pedig
általában valós idejû vita is követi. A
közönség fôleg olyanokból áll, akik
valaha eljutottak már Izraelbe, érdekli

gyelmét. A kapcsolattartás ezen új
módjának az az egyik nagy elônye,
hogy nagymértékben csökkentette a
közönség elérésének költségeit. Hiszen
elég csupán az, ha az érdeklôdôknek
van mobiltelefonjuk, és azon keresztül
is meg tudják hallgatni a világ másik
felén élô szakértôk gondolatait és meglátásait, ami korábban elképzelhetetlen volt – magyarázza Zou Yunpeng.
A Covid-járvány hatására úgy tûnik, hogy lassulnak a globalizációs
folyamatok, és mivel az emberek
jelentôsen másként tekintenek különbözô kérdésekre, egy olyan új világ
elôtt állunk, ahol egyre nagyobb szakadék tátong a nemzetek között.
Egy kínai szólás szerint a népek közötti barátság a kulcsa az államok közötti szilárd kapcsolatok kiépítésének.
Szerintem minden elidegenedés a
megértés hiányának következménye,
ezért a kulturális cserekapcsolatokkal
foglalkozó szervezeteknek hatékonyabb csatornákat kell létrehozniuk,
hogy közelebb hozzák az embereket.
És hogyan hozhatjuk közelebb az emberek szívét és elméjét? Ez próbára
teszi ezeket a platformokat – mondta
Yunpeng.
2021-ben, ha a világ felépülhet a
járványból, az OLAM platform továbbra is teljesíti kulturális csereküldetését. Yunpeng és Amit a jövô évi
kilátásukról beszél:
Yunpeng: A nyelvi képzési programnak köszönhetôen már több mint
száz kínai érdeklôdô képes egyszerû
párbeszédet folytatni és kommunikálni héberül, ami fantasztikus haladás.
Várakozással tekintünk a folytatás elé.
Amit: Az izraeli tanulmányutakon
és online elôadásokon kívül reméljük,
hogy más országok kultúráira vonatkozó tartalmat is biztosíthatunk, így
az emberek különbözô civilizációkkal
és gondolkodásmódokkal ismerkedhetnek meg, ami inspirálhatja ôket és
gazdagíthatja az életüket.
Az OLAM-hoz hasonló civil kultúramegosztó platformoknak köszönhetôen okunk van azt hinni, hogy a
nemzetek közötti szakadék talán mégis egyre kisebbé válhat.
CRI online

Ipari eredetû ólomszennyezôdést találtak a vaskorban Izrael földjén élt
emberek maradványaiban – jelentette a Háárec címû újság honlapja alapján az MTI.
A bibliai kori, 3000 évvel ezelôtti városias települések temetôiben elhantolt
csontvázak fogainak vizsgálatából kiderült, hogy már abban az idôben is környezetszennyezés sújtotta az embereket, elsôsorban ólom került a szervezetükbe.
A fogminták vizsgálata alapján az eltemetett emberek harmada gyermekkorában, esetleg már az anyaméhben ki volt téve a mérgezô nehézfémekkel való találkozásnak, állapították meg izraeli geológusok és régészek a Journal of
Archaeological Science címû régészeti folyóiratban közzétett tanulmányukban.
A jelenség valószínûleg összefügg a vaskor virágzó fémkereskedelmével a
Földközi-tenger térségében, valamint a városokban egyre nagyobb számban
megjelenô vasolvasztómûhelyekkel.
A kutatócsoportot vezetô Jigal Erel professzor, a jeruzsálemi Héber Egyetem
geokémikusa szerint a fogakban észlelt ólomszintek nem voltak elég magasak
ahhoz, hogy kiváltsák az ólommérgezés hatásait. A Római Birodalom ipari központjaiban ennek négyszeresét, a modern kori városközpontokban az ólommentes üzemanyagok elôtt a többszörösét mérték ezeknek a szinteknek.
31 egykori ember 41 fogát elemezték, akik i. e. 1200 és i. e. 332 között különbözô településeken éltek a mai Izrael északi és középsô részein. A csontvázak etnikai meghatározása gyakran bonyolult kérdés, feltételezhetôen voltak köztük a
vaskor helyi lakossági csoportjaiból filiszteusok, kánaániták, izraeliták, arameusok, föníciaiak és mások is.
A fogzománc az emberi test egyik legtartósabb anyaga, az emberélet elsô két
évtizedében alakul ki, és tartalmazza a táplálékban, vízben és levegôben lévô
anyagokat. Ezért információkat nyújthat a tudósoknak a hajdani környezeti hatásokról.
A 31 személy közül kilencnél átlagosan huszonötször magasabb volt az ólomszint, mint amit a kohászat feltalálása elôtti, újkôkori csontvázak fogaiban mértek.
Kérdéses, hogy mennyire tekinthetô reprezentatívnak a mindössze 31 ember
fogait tartalmazó minta, de mindenképp meghatározó, hogy a korábbi korokban
nem találtak ólomszennyezôdést fogzománcban, noha a vaskort megelôzô rézés bronzkorban is használtak már fémeket.
A vaskori emberek egy részénél megjelenô ólmot a kutatók az olvasztómûhelyek elhelyezkedésével magyarázzák, ugyanis az ásatások alapján a településeken nem különült el ez az ipari tevékenység, a mûhelyek gyakran a városok közepén voltak.
Az ezüstkereskedelem növekedése is emelhette az ólom szerepét, mert az
ezüstbányászatnak többnyire az ólom a mellékterméke, tehát az ezüst kitermelése általában ólomáradattal járt a piacon. A kutatók megvizsgálták a fogakban
szintén lerakódó stronciumot is, mert különbözô izotópjainak aránya minden helyen más, és ezáltal a stroncium vizsgálata elárulhatja, hogy az emberek ugyanazon a területen nôttek-e fel, vagy esetleg vándoroltak.
A stroncium elemzésébôl arra a következtetésre jutottak, hogy az ólommal
nem szennyezett emberek egy helyben éltek, akár szárazföldön, akár a tengerparton. Ezzel szemben akiknek magas volt az ólomszintje, azok mind a part
menti vidékekre jellemzô stronciumjegyeket mutattak, bárhol is laktak, tehát helyet változtattak, esetleg kereskedelemmel, ólomtárgyak szállításával is foglalkozhattak.
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A Breuer
Egy név, egy ember, talán már
azt is lehet mondani, egy intézmény. Furcsa, amikor valakit már
életében lehet akár intézménynek
is gondolni, de most tényleg ez történik. Breuer Péter a Heti Tv tulajdonosa és fôszerkesztôje, mellette
a Hall jad, Iz ra el! rá dió mû sor
szerkesztôje. Volt már minden,
csak akasztott ember nem, ahogy a
pesti zsargon tartja. Három évtizedes ismeretségünk okán természetes a tegezôdés.

igyekeztem a magyar mellett héberül
is megjelenni cikkeimmel. Miután
egy idô után már elég jól megtanultam a nyelvet, egymás után jöttek politikusok, mûvészek, akár volt magyar kötôdésük, akár nem. Rónai
Andrástól kezdve Teddi Kolleken,
Zeéven, Kishonon át Jichák Samirig
– és még sorolhatnám a többi szereplôt, akik késôbb nemcsak újságíróként, hanem tolmácsukként is
megismertek. Egyszer egy egyiptomi
béketárgyaláson voltunk, a kollégáim

– Kolléga úr, kezdjük egy olyan
kérdéssel, ami valóban sokakat
foglalkoztat. Melyek voltak a pályafutásod legszerethetôbb részei?
– Elôször is jó zsidó ember módjára a kérdésre kérdéssel felelek. Ilyen
rosszul néznék ki, hogy a régmúltról
beszéljek? Ennyire azért nem vagyok öreg. De a tréfát félretéve, nem
tudom, hogy melyik részét emeljem
ki a pályafutásomnak, az izraelit
vagy a magyarországit.
– Kezdjük akkor Izraellel, bár
úgyis csapkodsz majd ide-oda.
– Legyen, bár ezt sem úgy fogom
megválaszolni, hogy rögtön az elején felsorolást tartok. Tény, hogy Izraelben is újságíróskodtam, de a kezdet hova máshova kötôdne, mint Budapesthez? Szegény anyám mindig
csúnyákat mond, ha azt hallja tôlem,
tréfásan persze, hogy a neve Ratkó
Anna, de nem tehetek róla, én egy
igazi Ratkó-gyerek vagyok. Ráadásul a születésem után nyolc hónappal
derült ki, hogy heine–medines is lettem, így például egyebek mellett a
válogatott focista és a parkett-táncos
karriert buktam.
A szokásos állami iskolák után az
áldott emlékû Scheiber professzor
„elkövette azt a hibát” – az Örökkéva ló biz tos kü lön meg di csér te
ezért –, hogy felvett a rabbiképzôbe.
Elôtte voltam könyvesbolti, könyvkiadói dolgozó, sok mindent csináltam, csak asztal mögé nem akartam
beülni. Szép volt, jó volt a rabbiszeminárium, még is le lép tem,
hogy Izraelbe utazzak.
Félúton, amikor Rómába értem,
szakemberek kérdeztek, mert nem
értették, hogy miért akar 1973-ban
egy fiatal férfi Izraelbe menni, s nem
Ame ri ká ba. Meg jegy zem, ek kor
még csak két nyelven nem beszéltem, angolul és héberül.
Megérkeztem, az izraeliek valamiért felkaroltak, mert akkor ez még
így ment, Az Új Kelethez kerültem,
Benedek Pál fôszerkesztésével lett
belôlem újságíró. Az igaz, hogy legnagyobb sajnálatomra nem rögtön a
vezércikk írásával kezdhettem, de
elég hamar megkaptam az utolsó oldal szerkesztését, megírását. Kóved
is volt, de abból nehéz hó végéig kijönni, én pedig bizony élni, tanulni
akartam. Mihez értettem a legelején?
Például emberekkel kommunikálni.
Szállodás lettem, egyetemre iratkoztam be, és persze közben maradtam
újságíró is.
Furcsa módon ekkor nemcsak Izraelben, de másutt is nagy szó volt, ha
valaki a sajtónál dolgozik, pláne egy
napilapnál, ezért sokan és örömmel
álltak kötélnek, amikor interjút kértem tôlük, nem beszélve arról, hogy

az amerikai és izraeli politikusokat
hajtották, én egy kis idôre elmentem,
hirtelen szembejött velem két riportalany, az egyikük éppen az izraeli
miniszterelnök. Tán kevesen mondhatják el magukról, hogy egészen különleges helyszínen készíthetnek interjút. Nekem sikerült.
– Tudomásom szerint a Szabad
Európa Rádió is egy állomás volt.
Miért is?
– Mert nem tudtam nyugton maradni. No meg azért is, mert azt
mondták, aránylag jó a mikrofonhangom, persze nem annyira, mint
Moshe Sterné. Sok jelentkezô közül
választottak ki s lehettem befutó.
Miután nem vesztettem el magyarországi kötôdésemet, és az izraeli rádió nem is tudni miért, de még nem
tudósított Magyarországra és Magyarországról, lett ennek létjogosultsága. Nagyon élveztem, egy ideig én
voltam „Pesti Péter”, aki a rádiót tudósította Jeruzsálembôl.
Eljutottam Moszkvába is, az olimpiáról közvetítettem a látnivalókat.
Bekerültem az izraeli miniszterelnököket kísérô újságírócsapatba. Így
eljutottam a világ több pontjára, volt
szerencsém Jordániába is utazni, ide
tovább tartott a repülôút, mintha autóval mentünk volna. Petrában az
egyik televízió kamerája „lefejelt”,
így már a jordán király is tudta, van,
lehet egy fontos ember a csapatban –
ezt követôen a látogatást az ô Land
Roverjén tettem meg. Este az uralkodó arabtudását „teszteltem”, természetesen volt tolmácsom is, Jichák
Rabin, aki a magyar akcentusom miatt segített ki.
– A Pesti Péterrôl a hallgatók
biztosan tudták, hogy álnév.
– Szerintem is, talán ez vezetett
oda többek között, hogy az egyik bejelentkezésem elején még Pesti Péterként mutatkoztam be, a végén pedig úgy köszöntem el: Breuer Péter
tudósította a Szabad Európa Rádiót
Izraelbôl. És mielôtt kérdeznéd, nem
érte ezért semmiféle hátrányos megkülönböztetés a családom itthon maradt tagjait. Bár mint a rendszervál-

tozás után megtudtam, engem a derék Népköztársaság titkosrendôrsége
mint veszélyes cionista embert tartott nyilván. Röhögnöm kell: amikor
kimentem 1973-ban, még azt sem
tudtam, hogy a cionizmust eszik-e
vagy isszák. De azért itt is jó volt, itt
is sikerült mindenféle emberekkel
beszélgetni, példának okáért a titokban Izraelbe látogató magyarokkal,
politikusokkal, gazdasági szereplôkkel, 56-os kivándorlókkal.
– Hazajöttél, voltál kisebb-nagyobb lapoknál, majd jött a rendszeres rádiómûsor, kisebb tévék.
Ezek mind izgalmasak, de engem
mégis a Heti Tv érdekel.
– Hazajöttem, bepótoltam közel
harminc évet, megismertem a magyar politika szereplôit. A kérdésedre azt tudom mondani, ezzel nem
vagy egyedül, barátaim és ellenségeim mindegyike arra kíváncsi, hogyan
lett nekem egy saját televízióm.
Roppant egyszerû a válasz: mert nagyon akartam. Már nem kevés ideje
foglalkoztatott ez a történet, így hát
gondoltam egy merészet, és ahogy
eddig életem során mindig, belevágtam. Kicsiben, nagyon-nagyon kicsiben kezdtük, csak interneten lehetett
követni minket. Olyan igazi barkács
jellegû volt az egész. De mégis, az
alapötlet nagyon bejött, ami tulajdonképpen a Heti Tv szlogenje is:
Zsidókról nem csak zsidóknak. Mert
annyi mindent mondanak rólunk,
annyi mindent tudnak rólunk, annyi
mindent beszélnek rólunk, hogy úgy
éreztem, kell egy igazi zsidó hang,
aki valamennyire rendet tesz a fejekben. De ez így önmagában igen kevés, egy igazi televíziónak tényleg
úgy kell mûködnie, ahogy azt egy
nézô megszokta. Legyenek benne jó
és izgalmas beszélgetések, legyen
benne híradó, legyen benne egy kis
kultúra, egy kis fôzôcske, egy kis zene, szóval legyen teljes. Ma már
büszkén mondhatom, hogy megcsináltam. Mûködik. Még mindig kicsik vagyunk, de az induláshoz képest sokat léptünk elôre, már a
barkács jelleg is megszûnt. Egymásnak adják a kilincset a szereplôk,
tudják, itt is el kell mondani a véleményüket. Én közben ôrzöm az objektivitást, de az is igaz, és ezt minden alkalommal elmondom: nekem
van egy speciális zsidó szemem, zsidó szemüvegem, amin keresztül nézem a világot. Ezt az interjúalanyok
elfogadják, tényleg szívesen jönnek.
Vannak, akiket már igen régóta hívogatok, de még nem jöttek el, és persze vannak olyanok is, akik ide nem
jöhetnek. Mondtam, ez az én speciális zsidó szemüvegem. És ami a legfontosabb: néznek minket. A beérkezett véleményekbôl, a barátaim, no
meg az ellenségeim visszhangjából
tudom, néznek minket, már nemcsak
itthon, hanem külföldön is. Egyik
mûsorvezetô kollégám mondta, egy
vidéki zsidó temetô mellett járt, szeretett volna bemenni, nem lehetett,
de szerencséjére a helyi hitközségi
elnök éppen ott volt, és csak azért
engedte be a kollégámat körbenézni,
mert felismerte a Heti Tv-bôl. Kell
ennél több? Nem hiszem. Minden
ilyen történet után azt mondom, érdemes volt felkelni, érdemes csinálni
ezt az egészet.
– Köszöni a beszélgetést:
gáljuli

...és ideje van a nevetésnek
– Katona! Fel tudna váltani egy ezrest?
– Persze, haver.
– Katona, így nem beszélünk egy tiszttel! Szóval fel tudja váltani?
– Nem, uram!
***
Szergej és Szerjózsa járôrözik a 20 órától életbe lépô kijárási tilalom idején. Szergej meglát egy sötét alakot, elôkapja a fegyverét és lelövi.
– Te marha! – mondja Szerjózsa –, még csak 10 perc múlva lesz 20 óra, miért lôtted le?
– Ismerem, messze lakik, úgysem ért volna haza...

SPÁNN GÁBOR

Zimme-Zoom
Sólem Áléchem csodálatos Tóbiás, a tejesember c. novellájának elején (ebbôl készült a Hegedûs a háztetôn világhírû musical) a fôhôs, Reb
Tevje az ég felé fordul, és így szól: Édes Istenem! Tudom, hogy mi, zsidók vagyunk a Te kiválasztott néped, de egyszer az életben már nem
választanál másikat?! Itt jegyzem meg, hogy az 1800-as években játszódó keserédes történet Anatevkájában a Covid szót még kimondani sem
tudták.
Mi ma még azt sem mondhatjuk el, hogy ez a szörnyûség csak bennünket, zsidókat sújt. Mert úgy látszik, a Teremtô most úgy döntött,
hogy félig teljesíti Tevje imáját, és kiválasztotta szinte az egész világot
büntetése színteréül.
A vallásos zsidók tudják, hogy halachikus elôírásainknak a
születéstôl a halálig szinte mindenre van bróchéja, áldóimája. Ez több
évezrede így van, hiszen a már említett tejesember történetében még a
szegény szabó Motl használtan vett Singer varrógépére is brochét mondanak. Még a diaszpórában élô neológ zsidók is – már a vallásosabbja
– áldást mondanak ételre, italra, lakásra, utazásra, és fôleg szeretteikre. Nagyszüleink még péntek esténként a zsinagógából jövet otthon áldást mondtak gyermekeikre a fejükre tett kézzel, és ez olyan természetes volt, mint az elôírásszerû sábeszköszöntô vacsora.
Most ugyebár itt van nekünk ez a karantén. Abba jócskán belefér olvasás, tévézés, home office, gyereknevelés, de még az ima is. Itt kell elmondanom, hogy azt a kegyelmi állapotot, amikor a „régi szép idôkben” péntek este elmentünk zsinagógánkba, ahol idônként imádkoztunk, de jórészt smúzoltunk, ami néha folytatódott ima után az utcán
is, el kell felejteni. Megváltozott a világ, de az imáink azonosak maradtak. Nálunk ha én éppen a szobámban olvasok, és a másik szobában feleségem tévézés közben kettônél többet tüsszent, már rohanok oda a
hômérôvel, és felteszem neki a teljes kérdéssort, amit kórháztól az illemhelyig mindenütt a kezünkbe nyomnak. Nem mondjuk ki, de az
egymásért való aggódásban azonnal benne van, hogy jaj Istenem, ha
valami baja van szeretteinknek, legyen bármi, csak AZ ne!
Tudom, hogy minden hasonlat sántít, de amikor kitört a járvány ún.
elsô hulláma, na meg az országos pánik, nekem a holokauszt jutott
eszembe. Mégpedig azért, mert ez legalább akkora csapás, két különbséggel: az egyik az, hogy míg a holokauszt leginkább a zsidókat sújtotta, ez a nyomorult Vírus Ilus demokrata, és felekezetre való tekintet
nélkül mindenkibe beköltözhet. A másik, hogy míg a holokauszt alatt
legalább arca volt az ellenségnek, s tudtuk, kik elôl kell bujkálni (csak
épp azt nem, hogy hová), addig ez a Covid egy arctalan fantomszörny,
hisz már az utcán sétálva sem tudhatjuk, hogy elôttünk ki lehelte ki az
utcánkban.
Évszázadokon át az volt a divat, hogy a betörôk viseltek álarcot, ma
viszont a lakástulajdonosok. A kesztyû valamikor úri hölgyek és sportoló férfiak kiváltsága volt, ma nem ártana, ha hordanánk.
Most éppen családtagjaimon kívül legkedvesebb kártyapartneremért is imádkozom, mert teljesen ártatlanul és véletlenül bekapta a vírust, és jelenleg élet-halál között lebeg. Többször leírtam már, hogy egy
zuhanó repülôn sosincsenek ateisták, de például ebben az esetben említett barátom lányának hiába tanácsolom, mikor arról panaszkodik,
hogy legnagyobb baja a tehetetlenség, hogy imádkozzon édesapjáért,
nem olyan nevelést kapott.
Mikor e sorokat írom, már közeledik a péntek este, és azon töröm karanténba zárt fejemet, hogy vajon miféle brochét kell mondanom a közös imát biztosító, ezerszer áldott Zimme-Zoomra.

