
Ára: 200 FORINT
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Nagy jelentôségû eseményre került sor a hitközség
székházában.

A Keresztény–Zsidó Tanács elnöksége Kecskeméten
ülésezett, mert a Nemzetközi Keresztény–Zsidó Tanács
(ICCJ) úgy tervezi, hogy 2018-ban Magyarországon tart-
ja a közgyûlését, részben városunkban. 

Az ICCJ magyarországi ülésének egyik kezde-
ményezôje és szervezôje, Róna Tamás fôrabbi hívta meg
a KZST elnökségét, hogy a helyszínen gyôzôdjenek meg
az elôkészületekrôl.

Az eseményen részt vett a KZST elnöke, Székely Já-
nos, az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye segédpüs-
pöke, Gara Imre orvosprofesszor, a KZST antiszemitiz-
mus elleni bizottságának vezetôje, Khaled A. László szu-
perintendens, a Metodista Egyház lelkésze, Mészáros
Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezetô
docense, egyháztörténész, Szent-Iványi Ilona vallásdiplo-
mata, unitárius lelkész és Radnóti Zoltán, a Mazsihisz
Rabbitestületének elnöke is.

Róna Tamás imáját követôen Feldmájer Péter, a
Mazsihisz Közép-magyarországi Területi Csoportjának
elnöke üdvözölte a résztvevôket, hangsúlyozva, milyen

rendkívüli jelentôségûnek tekinti a területi csoport azt,

hogy Kecskeméten tartják majd meg az ICCJ közgyû-

lését. 

A gördülékeny lebonyolítás érdekében egy külön

elôkészítô irodát hoztak létre, az ott dolgozóknak kizáró-

lag az a feladatuk, hogy a KZST ülésének itteni részét

elôkészítsék. 

Kiemelte, hogy ehhez nemcsak a saját erôforrásai

jelentôs részét használja fel a területi csoport, hanem igen

komoly segítséget kap a várostól is. 

Az ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozatot két évvel

ezelôtt írta alá a városházán Heisler András, a Mazsihisz

elnöke, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Vár-

szegi Asztrik pannonhalmi fôapát és Anette Adelmann, a

Nemzetközi Keresztény–Zsidó Tanács fôtitkára. 

A vendégeket a nemrég megjelent Katymári Zsidók

története címû könyvvel ajándékozták meg, melynek

szerzôi és kiadói Horváth Zoltán és Zorn Antal.

Dávid Lili

Nemzetközi motorostúra 
Izraelért – itthonról

A budapesti Bét Sálom zsinagóga elnöke, Horváth József az egyik társ-
szervezôje a nemzetközi motorostúrának, amely Londonból indul, és számos
európai város érintésével érkezik meg Izraelbe, ahol a július 6-án kezdôdô 20.
Maccabbi Játékok, a zsidó olimpia lángját viszik majd körbe az országban.

A legtöbben az Egyesült Államokból csatlakoztak az akcióhoz, amelynek
célja az Izrael melletti szolidaritás kifejezése. Az amerikai résztvevôk evan-
géliumi keresztény gyülekezetek tagjai, keresztény cionisták, egyikük egy
evangéliumi keresztény közösség lelkésze. 

Budapesten a Dohány utcai zsinagóga elôtt fogadja a motoros küldöttséget
Joszéf Amrani, Izrael magyarországi nagykövete. A vallásközi szolidaritási
akciót a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is támogatja.

A cionista motorosok megállnak még Szegeden is, ahol meglátogatják a
Mazsihisz városi szeretetotthonának lakóit, mielôtt Románia irányában el-
hagyják Magyarországot. 

A 21. század az „új zsidók” ideje
lesz. Több ezer év óta elôször vég-
re divat lett zsidónak lenni egy új
könyv szerint. Egyre több ember
fedezi fel világszerte „zsidó gyöke-
reit”, egyre több csoport tekint
magára Izrael gyermekeként, na-
gyon sokan kívánnak betérni: ösz-
szesen több millióan szeretnének
csatlakozni a judaizmushoz Len-
gyelországtól Madagaszkárig. „Az
izraeli rabbinátusnak észhez kell
térnie.”

Némely hívek „a Messiás napjai-
nak” eljövetelét, a messiási kor kez-
detét vélik megpillantani a zsidóság
iránti hirtelen rajongásban. Mások
magyarázatot próbálnak keresni a je-
lenségre, amelyre az amerikai elnök-
választás is szép példával szolgált:
nemcsak a gyôztes, Donald Trump
lánya, Ivanka tért be, de Chelsea
Clinton, Hillary Clinton lánya is
azonosul zsidó férje népével és val-
lásával. Az ô példája is mutatja,
hogy a zsidóság ajtaján kopogtatók
közül nem mindenki akar betérni a
rabbinikus zsidóságba szabályosan,
sokak kötôdései más természetûek:
ôket a kérdéssel foglalkozó új könyv
„a zsidó család” tagjainak nevezi. 

A kötet egyik szerkesztôje,
Netanel Fisher szerint a 80-as évek-
ben fordultak meg a trendek. Addig
inkább kikeresztelkedni volt szokás,
elhagyni a zsidóságot, nem bebocsá-
tást kérni. 

Ma azonban él Izraelben 300 ezer
olyan ember, aki a „visszatérési tör-
vény” alapján telepedett le, de val-
lásjogi értelemben nem zsidó. Közü-
lük csak mintegy 25 ezren tértek be,
a többiek „mindössze” Izraelben él-

ROHONC

Emlékezünk és emlékeztetünk
Rohonc (Rechnitz)

nevét már egyre 
többen ismerik Elfrie-
de Jelinek „Rohonc,
avagy az öldöklô an-
gyal” címû darabjának
magyarországi bemu-
tatója révén. 

Számunkra egyértel-
mû és nagyon fontos,
hogy közösségünk is
képviseltesse magát 
az ottani holokauszt-
megemékezésen.

Már tíz év telt el az-
óta, hogy a zalaeger-
szegi hitközség emléktáblát helyezett el a keresztpajta falán, az osztrák–ma-
gyar határ közelében.

A háború végének egyik legszörnyûbb tömeggyilkossága történt itt. A Bat-
thyány-kastélyban nemzetiszocialista „bajtársi” találkozót tartottak. Az est
„fénypontjaként” körülbelül 15 fegyveres 180 honfitársunkat gyilkolta meg.
20 férfit másnap estig életben hagytak, hogy elföldeljék társaik tetemét. A
holmijukat teherautóval a kastélyba vitték. Bár a tömegsírt eddig még nem ta-
lálták meg, a meggyilkoltakról soha nem szabad elfeledkezni. 

Ebben az évben Preisz József örökös alelnök, Árvai József alelnök és
Temesváry Tibor tolmács képviselte a zalaegerszegi hitközséget. Siklósi Vil-
mos elnök gondolatait olvasták fel: „…A gyilkosokat ma sem sikerült
felelôsségre vonni, a holttesteket máig sem találták meg. Nagy a csend, a hall-
gatás.

S ebben a csendben évrôl évre van egy hang, az emlékezés hangja, amin itt
vagyunk, és emlékezünk. Itt a fejhajtás az emlékezôknek is szól, akik évrôl
évre konferencia és a keresztpajtánál történô megemlékezés keretében hozzák
vissza a lelkeket, a magyar lelkeket az élôk sorába. S az emlékezés szól a le-
gyilkoltaknak, mert itt vannak köztünk, és addig el sem tudjuk ôket engedni,
míg méltóan nem kerülnek a föld bugyraiba, a földi temetôbe…”

Rohoncon ma nincsenek zsidók. A R.E.F.U.G.I.U.S egyesület szervezésé-
ben az ott lakók mégis minden esztendôben leróják kegyeletüket.

Vajon hazánkban azokon a településeken, ahonnan tervszerûen és az állam
által támogatva megszabadultak hittestvéreinktôl, lesz, aki emlékezik? Lesz,
aki fejet hajt?

Virágh Judit

A szociális munkát végzôk telje-
sítményét elismerô Jószolgálat-dí-
jat ítélték meg a pécsi dr. Szántó
László Szeretetotthonnak. A helyi
hitközség által mûködtetett, 58
férôhelyes idôsgondozó intézmény
nevében a rangos díjat Budapesten
vette át Goldmann Tamás, az elis-
merésben részesült otthon igazga-
tója, a Mazsihisz alelnöke.

A pécsi hitközség elnöke a Dunán-
túli Napló kérdésére úgy fogalma-
zott, bizonyos abban, hogy a számos
szociális otthon közül, ahol mind a
legjobb tudásuk szerint végzik a fel-
adatukat, azzal érdemelte ki az elis-
merést intézményük, hogy egyedi
programot dolgoztak ki a hozzátarto-

A Keresztény–Zsidó Tanács ülése
Kecskeméten

Jószolgálat-díjat kapott a pécsi szeretetotthon

zók bevonására. A családbarát mo-
dell lényege, hogy a szeretetotthon-
ban élôk hozzátartozóival is szoros
kapcsolatot tartanak.

Ez az úgynevezett mentorprog-
ram, amely a lakók, a család és az
intézmény integrációját segíti, vala-
mint a folyamatos kommunikációt
szolgálja, például úgy, hogy az
idôseknek a hozzátartozókkal közös
szabadidôs tevékenységet, kulturá-
lis programokat szerveznek. Elér-
hetôvé tesznek olyan alternatív fej-
lesztô tevékenységeket is, mint pél-
dául a babaterápia vagy a kutyaterá-
pia. A rokonok aktív szerepet is vál-
lalnak a szeretetotthon hétköznapja-
iból, például zenés mûsorokon lép-
nek fel, vagy éppen születésnapokat
tartanak az idôsek körében – árulta
el az igazgató.

A Jószolgálat-díj gyôzteseit a hét
nagy magyarországi segélyszervezet
(Katolikus Karitász, Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat, Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvány, Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet,
Magyar Vöröskereszt, Johannita
Segítôszolgálat) delegáltjaiból és az
alapító képviselôibôl álló zsûri vá-
lasztja ki. Az 500 beérkezett jelölés-
bôl évente mindösszesen12 kategóri-
ában nyerhetik el a jelöltek az elis-
merést.

A Twickel-Zichy Mária Terézia
Alapítvány 2016-ban azzal a célkitû-
zéssel alapította a díjat, hogy a szoci-
ális gondozási munka különbözô te-

rületein dolgozók áldozatos és példa-
értékû tevékenységét bemutassa, va-
lamint a szociális életpályákat nép-
szerûsítve, azok társadalmi elismert-
ségét növelje.

Nógrádi László / BAMA

nek, héberül beszél-
nek, izraeli neveket
adnak gyermekeik-
nek, gyertyát gyújta-
nak chanukkakor,
böjtölnek hosszúna-
pon – és zsidónak te-
kintik magukat. 

Az Egyesült Álla-
mokban is hasonlóak
a számok: körülbelül
200 ezren vannak
olyanok, akik nem
zsidók vallásjogi ér-
telemben, de zsidó-
nak tekintik magukat,
közülük csak 100
ezer tért be, jellem-
zôen nem ortodox kö-
zösségekbe. Gyakorta
zsidó a házastársuk,
tartják a zsidó szoká-
sokat, sábbátkor zsi-
nagógába járnak.
Dél-Amerikában is
százezrek élnek hasonlóan. „Ki
mondhatja nekik, hogy nem zsi-
dók?” – kérdezi Fisher. 

További jelentôs tömegek élnek
Kelet-Afrikában, Madagaszkáron és
Indiában, akik az elveszett törzsek
leszármazóinak, Izrael fiainak tekin-
tik magukat. Lengyelországban egy-
re többen fedezik fel nagyszüleik ál-
tal elhallgatott zsidó gyökereiket,
egy zsidó nagymamát vagy nagypa-
pát, Németországban pedig a bûntu-
dat generál betérési hullámokat. 

„Egy varsói rabbi mesélte nekem,
hogy amikor megérkezett a városba,
ô volt a legfiatalabb a kilében, csak
idôs zsidó emberek vették körül.
Mára már ô a legidôsebb” – mondja
Fisher, és hozzáteszi, hogy a betérôk
gyakran lesznek vezetôkké, mert na-
gyon szívükön viselik választott kö-
zösségük sorsát. 

Fisher becslései szerint mindent
összevéve milliókról lehet szó: so-
kan közülük zsidóként tekintenek
magukra, de nem térnek be. 

A jelenség oka szerinte az internet
forradalma, amely mindenkit bekap-
csolt egy azonos világba, és megsok-
szorozta a kapcsolatok lehetôségét:
ülsz, mondjuk, Kubában, és minden
további nélkül részt vehetsz innen
bármelyik távoli zsidó közösség éle-
tében. A másik ok szintén a globa-
lizációval függ össze, ez a spirituális
keresés: mindenki közösségre, cso-
portidentitásra vágyik, mindenki tar-
tozni szeretne valahová. 

A judaizmusban sokan választ ta-
lálnak a végsô kérdésekre, másoknak
tetszik a zsidóság családközpontúsá-
ga, és Izrael országa stabil, vonzó
helyként tûnik fel, egy jobb élet
lehetôségének ígéretével. 

„Nagyon sok pozitívuma van
mindennek. Az, hogy ennyire sokan
akarnak csatlakozni hozzánk, rend-
kívüli erô. Izrael államának több
százezer nagykövete van szerte a vi-
lágon” – hangoztatja Fisher. 

A kutató óv a bezárkózástól: „A
konzervatívok riadtan szemlélik eze-
ket a fejleményeket. Attól félnek,
hogy az új zsidók tömegei lerombol-
ják majd az autentikus zsidóságot.
Azt a hagyományt, amelyet oly sok
idôn át megôriztünk. Úgyhogy sze-
rintük minél magasabbra kell emelni
a falakat, és minél kevesebb embert
kell beengednünk.”

„Vallásos emberként is azt mon-
dom, hogy ha az izraeli rabbinátus
nem tér észhez, egyedül fogjuk ta-
lálni magunkat. Nem maradhatunk
meg a tegnap világában.” A nagy
szefárd rabbi, Ovadja Joszéf dönté-
sét idézi az etióp zsidók befogadá-
sáról, annak ellenére is, hogy sok
tekintetben mások voltak a vallási
szokásaik. 

„Nem tudom minden kérdésre a
választ – vallja be Fisher. Annyit tu-
dok, hogy ezek azok a problémák,
amelyekkel a 21. században foglal-
koznunk kell majd.”

mazsihisz.hu

Több millió „új zsidó” a kapuk elôtt

Kép egy korábbi megemlékezésrôl
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Körzeti kitekintô

Emlékfoszlányok a Kazinczyról és környékérôl
1945–1950

A Mazsihisz meghirdeti 2017.
évi pályázatait a zsinagógai vallási
közösség és a civil társadalom kap-
csolatait építô-fejlesztô, a zsidó
kultúra sokszínûségét bemutató,
civil szervezetek és zsinagógák
együttmûködésére épülô, temati-
kus, értékteremtô, komplex, infor-
mális képzési, ismeretterjesztô, fel-
világosító programok, programso-
rozatok és rendezvények utófinan-
szírozásos támogatására.

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje 2017. 07. 31., 24.00 óra.

A pályázati összeg a pályázó által
megjelölt, 2017. 07. 01. – 2018. 06.
30. közé esô idôszakban használható
fel. Egy pályázó több kategóriában is
benyújthat pályázatot, de egy pályá-
zati kategóriában csak egy pályázat
nyújtható be.

Elszámolási határidô: 2018. szep-
tember 30.

1. A pályázati támogatás célja
Jelen pályázat keretein belül kerül-

nek támogatásra közösségfejlesztô,
közösségképzô és ismeretterjesztô
programok, ill. programsorozatok,
melyek célja a résztvevôk ismeretei-
nek, kompetenciáinak fejlesztése a
helyi adottságok minél szélesebb kö-
rû hasznosításával, és célcsoportjuk
az identitását sokrétûen megélô ma-
gyar zsidó közösség. 

Kiemelt cél a civil szervezetek és a
templomi közösségek együttmûkö-
désének kiterjesztése. A pályázati
programoktól elvárt eredmény a zsi-
dó közösség ismertségének, elis-
mertségének növelése, a kapcsolatok
erôsítése a zsidó identitású, de a zsi-
nagógába ritkán vagy egyáltalán
nem látogató és a vallásos zsidó kö-
zösség tagjai között.

Pályázati kategóriák:
A) kategória: Vallási életet és

zsidó identitást erôsítô, közösséget
építô-fejlesztô projektek:

– zsidó vallási programok és zsidó
ünnepekhez kötôdô események, ren-
dezvények,

– épített környezetünk védelme
céljából a zsidó szakrális tér állag-
megóvása és ezzel együttesen meg-
valósítandó közösségépítô progra-
mok,

– zsidó vallási életet bemutató pro-
jektek megvalósítása,

– zsidó identitás változatosságát
bemutató projektek.

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:

A pályázatok támogatására rendel-
kezésre álló keretösszeg 9.000.000
Ft. A három pályázati kategória kö-
zötti forrásarány a beérkezett pályá-
zatok mennyisége és minôsége alap-
ján módosulhat.

A pályázaton igényelhetô támo-
gatás összege és formája:

A pályázaton legalább 100.000 Ft
és legfeljebb 1.000.000 Ft vissza
nem térítendô támogatás igényel-
hetô.

A pályázati támogatás legfeljebb
25%-a fordítható a pályázati költség-
vetésben meghatározott mûködési
költségekre vagy bérre, ill. bérjelle-
gû terhekre. Kizárólag a pályázati
célhoz egyértelmûen hozzárendel-
hetô kiadások számolhatók el.

B) kategória: Zsidó oktatási-ne-
velési projektek:

– zsidó hitéleti oktató-nevelô pro-
jektek,

– zsidó hagyományokat bemutató
oktató-nevelô projektek,

– a zsidóság történelmét, illetve a
magyarországi zsidóság történetét
bemutató oktató-nevelô projektek,

– a zsidóság társadalmi szerepvál-
lalását bemutató projektek,

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:

A pályázatok támogatására rendel-
kezésre álló keretösszeg 5.500.000
Ft. A három pályázati kategória kö-
zötti forrásarány a beérkezett pályá-
zatok mennyisége és minôsége alap-
ján módosulhat.

Kecskemét
A lág báomerkor rendezett Izrael-

napon emlékeztek meg Kecskeméten
Jeruzsálem újraegyesítésének 50. év-
fordulójáról.

Az eseményt közösen rendezte meg
a Mazsihisz Közép-magyarországi
Területi Csoportja, a kiskunhalasi hit-
község és a Gólem Színház. 

A Gólem Színház a Mazsök pályá-
zatán nyert összegbôl eddig három
színházi elôadást – köztük a
chanukkai rendezvényt – tartott a vá-
rosban, a mostanit azonban nem a
színházterem zárt falai között, hanem
az utcán.

Államosítás
A 40-es évek legvégén vagyunk. Az illetékes kulturális

és oktatási minisztert Ortutay Gyulának hívják. Civilben

törzsvendége volt a Révay utcai Niszel kóser ven-

déglônek, nem sóletre, hanem borra… Ô rendeli el az ún.

kötelezô óraszámot, amit a többi iskola szombati tanítás-

sal teljesített. Na de hát az ortodoxiánál ez nem mûköd-

hetett. Ezért beiktattak egy ún. vasárnapi órarendet, amit

szombaton abszolváltunk.

A látványt az olvasó fantáziájára bízva elmondom,

hogy sábesz délelôttönként táska, füzet és írószerek nél-

kül beültettek minket az iskolapadba, és – két-három órát

beszélgettünk. A küszöbönálló ateista rendszernek ebbôl

annyi haszna volt, hogy addig sem voltunk templomban.

Tartott ez az államosításig, amikor egy tollvonással meg-

szüntették az iskolát, a tanulókat pedig a lakhelyükhöz

legközelebbi iskolába „utalták” (1948/49-es tanév).

A tanárok is szerteszét szóródtak. A cionista intézmé-

nyeket szétverték. Az Aguda vezetôjét börtönbe zárták,

az „újszülött” Izrael tiltólistára került. A Jointot mint

„kémszervezetet” kipenderítették az országból.

Apropó, Joint. Áldassék a neve mindörökké! 45 és 49

között a Kertész utcai épületben naponta ételt osztott, ün-

nepekre csomagokat adott. Sajtért, csokoládéért, mar-

maládéért és egyéb, akkor nélkülözött csemegékért áll-

tunk sorban naphosszat.

Ott találkoztam elôször a csajkával és az ételhordóval.

(Fiataloknak: ezek olyan, általunk hozott edényfajták

voltak, amikbe bemerték a levest, fôzeléket stb. Hazavit-

tük, s másnap elmosogatva vittük be a „sorba”.)

Ez a sor a mai Fészek melletti háztól majdnem a Wes-

selényi utcáig állt télen-nyáron. Persze nem kóser éle-

lemhez hozzá lehetett jutni (1945/46), például a Nagy-

körúton, ahol százak árultak nyakukban tálcával pogá-

csát, házi kenyeret – aranyért, dollárért.

Emellett naponta többször ott toporogtunk a pályaud-

varon, várva azokat, akik már soha nem érkeztek meg.

Kardos Péter

A hitközség Nagykôrösi utcai szék-
háza elôtt lezárták az utcaszakaszt, és
már kora hajnalban megjelentek ott a
Gólem Színház önkéntesei, akikhez
csatlakoztak a kecskemétiek is, és fel-
állították azokat a sátrakat, amelyek-
ben a zsidó élet legkülönbözôbb szeg-
menseit mutatták be, nemcsak a kegy-
tárgyakat, a könyveket, hanem a zsidó
konyha remekeit is.

Külön köszönet illeti a KIBIC lel-
kes tagjait, akik segítettek az érdek-
lôdôk tájékoztatásában, valamint a
Mazsihisz biztonsági szolgálatát.

Az egész napos program kora
délelôtt kezdôdött, amikor Bottka Er-
zsébet mutatta meg a talmud-tóra nö-
vendékeinek és más érdeklôdôknek,
hogyan kell elôkészíteni a hagyomá-
nyos sábbáti bárcheszt, hogyan kell a
lisztet összekeverni vízzel, tojással és
élesztôvel, majd bedagasztani, ho-
gyan kell a tésztát megkeleszteni. 

A pihentetett, hófehér tésztát
délelôtt a Gólem Színház önkéntesei
osztották szét, majd meg is mutatták
az érdeklôdôknek, hogyan kell meg-
fonni. Az utcán lévô sütôben minden-
ki megsüthette, azután megkóstolhat-
ta vagy hazavihette.

A lezárt utca bejáratában az arra sé-
táló nagyszámú városi közönség flód-
nit kapott, így mindenki megismer-
kedhetett a zsidó cukrászmûvészet
eme ragyogó alkotásával, ebédidôben
pedig mindenki megízlelhette a finom
sóletot, a benne fôtt hússal és tojással.

Szerencsére sem a flódniból, sem a
sóletból nem maradt, mert azt a ven-
dégek jóízûen elfogyasztották.

A ritmikus zsidó táncokat Forgács
György tanította meg a táncos lábú 
fiataloknak és idôsebbeknek.

Borgula András, a Gólem Színház
vezetôje vidám történeteivel szórakoz-
tatta a jelenlévôket, felidézve a
Cáhálban szerzett katonai élményeit is.

A Sabbathsong együttes délutáni
hangversenyének megkezdése elôtt
Feldmájer Péter, a Mazsihisz Közép-
magyarországi Területi Csoportjának
elnöke köszöntötte a jelenlévôket,
elsôként Joszéf Amrani nagykövetet.
Beszédében kiemelte, hogy bár az el-
múlt évtizedekben a csoporthoz tarto-
zó hitközségek – más-más helyszínen,
Kiskunhalason, Nagykôrösön, Szol-
nokon vagy éppen Kecskeméten –
megemlékeztek lág báomerrôl a ha-

gyományos tûzgyújtással és finom
ételekkel, de ezeket zárt körben ren-
dezték meg. Az idei azonban különle-
ges alkalom, hiszen néhány nap múl-
va lesz 50 éve, hogy újraegyesítették
Jeruzsálemet, a zsidó nép fôvárosát,
amelyrôl most már bátran mondhat-
juk, hogy ez az egész zsidó világ
fôvárosa. 

Kiemelkedô jelentôségûnek ítélte
meg, hogy amikor a Cáhál hôs katonái
bátran harcolva felszabadították a
Kotelt, akkor a várost kettéosztó falak
is leomlottak, és megszûnt az a koráb-
bi szörnyûség, hogy egyes szent he-
lyeket elzárva tartottak a vallásos zsi-
dók elôl, akik csak életük kockáztatá-
sával mehettek oda.

Azóta Jeruzsálem – dacára az újbó-
li és újbóli erôszakos, gyilkos, szél-
sôséges iszlamista támadásoknak –
valóban a béke fôvárosa lett. 

Az elmúlt 50 évben mindenkinek
lehetôvé tették, hogy a hitének
megfelelôen elmehessen a szent he-
lyekre, és ott nyugodtan és békében
imádkozhasson.

Ezt mindenki megteheti, nemcsak
zsidók, de rajtuk kívül a Krisztus-hívô
emberek milliói is, akik abban hisz-
nek, hogy kétezer évvel ezelôtt Jeru-
zsálemben – amely már akkor is Izra-
el fôvárosa volt – csoda történt. 

Elmondta, bízik abban, hogy ez a
kialakult állapot már sohasem fog
megváltozni, s Jeruzsálem a zsidó nép
örökké egyesített fôvárosa marad,
ahova zsidók, keresztények, musz-
limok és mindenki más eljöhet, aki
imádkozni akar a Jóteremtôhöz. 

Joszéf Amrani, Izrael Állam rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete
beszédében külön kitért arra, milyen
nagy öröm számára, hogy itt lehet
Kecskeméten, és milyen nagyra tartja,
hogy nemcsak Budapesten, hanem
egy másik magyarországi városban is
megemlékeznek Erecrôl, a zsidó ál-
lamról, és annak fôvárosáról,
Jeruzsálemrôl. Kiemelte, hogy ô mint
Izrael nagykövete igyekszik minden-
ben segíteni a magyarországi zsidósá-
got, hiszen tudja, milyen fontos és
jelentôs szerepet tölt be a zsidóság
Magyarországon, és milyen fontos az
itteni zsidóságnak a zsidó állam léte
és biztonsága.

Ezt követôen a Sabbathsong együt-
tes lépett fel, amely népszerû zsidó-iz-
raeli dallamokat játszott a közönség
nagy örömére, akik dübörgô tapssal
fejezték ki tetszésüket.

Az eseményen – melyrôl nagy ter-
jedelemmel számolt be a helyi nyom-
tatott és elektronikus sajtó, illetôleg
az országos közszolgálati média is –
részt vett Szeberényi Gyula Tamás al-
polgármester, valamint Berman Dá-
vid, prof. dr. Grósz Andor és Raáb
András, a szolnoki, a kecskeméti és a
kiskunhalasi hitközség elnökei.

Braun Edith

Mazsihisz pályázati felhívás
A pályázaton igényelhetô támo-

gatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000 Ft

és legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem
térítendô támogatás igényelhetô.

A pályázati támogatás legfeljebb
25%-a fordítható a pályázati költség-
vetésben meghatározott mûködési
költségekre vagy bérre, ill. bérjelle-
gû terhekre. Kizárólag a pályázati
célhoz egyértelmûen hozzárendel-
hetô kiadások számolhatók el. 

C) kategória: Zsidó kulturális és
mûvészeti projektek:

– a zsidó ünnepeket, a zsidóság
kultúráját bemutató alkotások, 

– zsidó vallási könyv és egyéb
nyomtatott vagy multimédiás termék
kiadása.

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:

A pályázatok támogatására rendel-
kezésre álló keretösszeg 5.500.000
Ft. A három pályázati kategória kö-
zötti forrásarány a beérkezett pályá-
zatok mennyisége és minôsége alap-
ján módosulhat.

A pályázaton igényelhetô támo-
gatás összege és formája:

A pályázaton legalább 100.000 Ft
és legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem
térítendô támogatás igényelhetô.

A pályázati támogatás legfeljebb
25%-a fordítható a pályázati költség-
vetésben meghatározott mûködési
költségekre vagy bérre, ill. bérjelle-
gû terhekre. Kizárólag a pályázati
célhoz egyértelmûen hozzárendel-
hetô kiadások számolhatók el. 

2. A Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetsége által kiírt pályáza-
tok nyertesei támogatási szerzôdés
aláírása után juthatnak a támogatás-
hoz. A támogatás módja utófinanszí-
rozás, a kifizetett számlák másolatá-
nak benyújtásával, egy évig lehet
igénybe venni.

3. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás maximum a

projekt elszámolható összes költsé-
gének 90%-a lehet. A pályázó által
biztosítandó önrész minimum a be-
kerülési költségek 10%-a, melynek
készpénzben (pénztárban, bank-
számlán) kell rendelkezésre állnia. 

Nem tekinthetô saját forrásnak a
Mazsihisz vagy egyéb szervezet más
pályázatából nyert támogatás. 

4. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása utófinan-

szírozás formájában történik, a Tá-
mogatási Szerzôdés szerint. A
pályázatkezelô a támogatási össze-
get az elszámolást követôen utalja át. 

A pályázatban csak a támogatási
idôszakot terhelô költségekre vonat-
kozó pénzügyi bizonylatok számol-
hatók el, melyek pénzügyi teljesíté-
sének az elszámolási idôszak végéig
meg kell történnie. 

A támogatást a Pályáztató a nyer-
tes Pályázó bankszámlájára utalja.

2017. évben kiírt pályázat támoga-
tásának folyósítási feltétele a koráb-
bi években pályázaton nyert vagy

más jogcímen kapott támogatás ese-
tében az elfogadott pénzügyi és
szakmai beszámoló.

5. Támogatási idôszak
A pályázó által a pályázati felhí-

vásban megjelölt, 2017. 07. 01. –
2018. 06. 30. közé esô idôszak.

6. Beadható pályázatok száma
Egy pályázó több kategóriában is

nyújthat be pályázatot, de egy pályá-
zati kategóriában csak egy pályázat
nyújtható be.

7. A pályázók köre
a) társadalmi szervezetek (kivéve

pártok és szakszervezetek),
b) alapítványok (kivéve közalapít-

ványok, Mazsihisz-taghitközség és
BZSH által alapított alapítványok),

c) nonprofit gazdasági társaságok,
d) közoktatási intézmények,
e) Mazsihisz-taghitközség, BZSH-

templomkörzet, illetve Mazsihisz
vagy BZSH fenntartású intézmények
kizárólag az „A” kategóriában nyújt-
hatnak be pályázatot.

8. A pályázatok elbírálásánál
elônyt jelentenek:

– Az olyan pályázati projektek,
amelyek életszerû célok meghatáro-
zása mellett legalább hároméves zsi-
nagógai és civil szervezeti együttmû-
ködést terveznek, és ennek tartalmát
a részletesen kidolgozott, legfeljebb
háromoldalas pályázati programban
megalapozzák.

– Korábbi pályázati idôszakban
megkezdett, illetve megvalósított ci-
vil szervezeti és zsinagógai együtt-
mûködést folytatnak.

– A benyújtott pályázatok eseté-
ben azon projektek részesülnek
elônyben, melyek megvalósulásával
mind szélesebb körben találkozhat-
nak a résztvevôk a zsidó hitélettel és
a zsidó hagyományokkal.

– A 10%-nál is magasabb önerô
vállalása.

9. A pályázatok benyújtásának
módja és helye

A pályázatot a pályázati adatlap
kitöltésével online kell elkészíteni, a
megfelelô pályázatnál a Jelentkezés
erre a pályázatra gombra kattintva. 

Az esetlegesen csatolt PDF, DOC,
ill. XLS dokumentumok nevének
utalnia kell a beadott pályázatra.

Az elektronikusan benyújtott pá-
lyamûvek mellett a pályázatokat egy
példányban, kinyomtatva, postai
úton is el kell juttatni (1075 Bp., 
Síp u. 12., Mazsihisz Számvitel).
(További információk a dr.ga-
dorgyorgy@mazsihisz.hu e-mail-
címen kérhetôk.) 

10. A pályázatok benyújtásának
határideje:

2017. július hó 31. nap, 24.00
óra.



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET 32017. JÚNIUS 15.

A hetvenes évek végén egy ôszi
napon az akkori anyósomnál töltjük
a vasárnap délutánt. Az ebédet már
megettük, a tányérok tisztán ragyog-
nak a konyhapulton. Egy újságot la-
pozgatok a nappaliban, leteszem, fel-
állok a fotelbôl, hogy nyújtózzak
egyet, hangosat reccsen alattam a
bútor. Vigyázz, szól rám az anyó-
som, csak óvatosan. Ugye nem tört
el semmi, kérdezem ijedten. De-
hogy, feleli, és az ablakhoz lép, ki-
néz a kertre, kezét az ablakpárkányra
fekteti, ujjai mint törékeny faágak
pihennek a párkány lapján. Öreg bú-
tor, mondja halkan maga elé. Leül a
kanapéra, int, hogy üljek mellé. Ér-
dekel a fotel története, kérdezi. De
mennyire, bólintok hevesen. Na, jó,
akkor figyelj.

„Amikor a háború végén visszajöt-
tünk ebbe a lakásba, a szobák félig
üresek voltak, a legtöbb bútor eltûnt
belôlük. Volt olyan, amit késôbb
visszakaptunk, például ezt a tálalót,
mert csak megôrzésre vitték el, de a
nagyját soha. A szomszédasszonyom
azt tanácsolta, menjek el a zsinagó-
gába, ahová a háború alatt az üldö-
zöttek nem kívánt bútorait össze-
hordták, hátha találok ott valamit. El
is mentem, és a férfikarzaton tényleg
rengeteg egymásra hajigált bútor,
kép, kormos lábas és mindenféle
limlom hevert. Szomorú látvány
volt, mondhatom. Futólag néztem
csak körbe, legszívesebben rögtön
indultam volna haza, de egyszerre
csak földbe gyökerezett a lábam:
megláttam ezt a fotelt. Fogalmam
sem volt, hogyan került oda. Rémes
állapotban volt, a huzata megégett, a
kartámlája elrepedt, a lába eltörött,
mégis rögtön megismertem a színe
miatt. Miért, mi van a színével, kér-
dezem. Ó, arról a vöröses árnyalatról
mindenféle az eszembe jutott. Mi
például? Például a téglagyár, de
most nem errôl akarok beszélni. A
lényeg az, hogy hazahoztam a fotelt
a zsinagógából. Volt egy kiváló kár-
pitosmester, Baksa úr, akivel a szüle-
im korábban többször is dolgoztat-
tak, apám pedig párszor sakkozott
vele amatôr sakkversenyeken. Apu
bosszankodott, mert sosem tudta
megverni. Ô aztán gyönyörûen hely-
repofozta a fotelt, szebb lett, mint
fénykorában. Fényes, sárga csíkos
huzata lett, az akkor nagyon divatos
volt, a karfája pedig csillogott, és
ingerlô, szinte érzéki illatot árasztott.
Tudod, egy ilyen újjávarázsolt, öblös
fotel azonnal felkelti az emberben az
olvasás vágyát, kedvem támadt ne-

M E G H Í V Ó
A magyar zsidó mártírok emlékmûvénél, 

a Raoul Wallenberg Emlékparkban
(Budapest VII., Wesselényi utca 5.)

2017. július 2-án, vasárnap, délelôtt 9.30 órakor

megemlékezést

tartunk, melyre Önt és b. családját tisztelettel
meghívjuk.

Emlékbeszédet mond: Deutsch Péter rabbi

Közremûködik: Nógrádi Gergely fôkántor

Magyar Emanuel Alapítvány

„Ismeretlen ismerôsök, avagy
elsô lépés a Mazsihisz Szeretetszol-
gálat megalakítása felé” címmel
rendeztek konferenciát az OR-
ZSE-n. Célja az ismeretek bôvítése
mellett az volt, hogy a Mazsihisz
fenntartásában mûködô szociális
intézmények megismerjék egy-
mást, s munkatársaik között sze-
mélyes kapcsolatok alakulhassa-
nak ki.

Elsôként Schöner Alfréd rektor üd-
vözölte a résztvevôket, majd a felké-
résnek eleget téve, a Szeretetszolgá-
lattal kapcsolatos gondolatait osztot-
ta meg a jelenlévôkkel. Az Atyák
traktátusából (Pirké Ávot) az elsô fe-
jezet második misnáját idézte: „Si-
mon, az igazságos, a Szinhedrion
utolsó férfiainak egyike mondta: Há-
rom dolgon áll a világ: a Tórán, az
istentiszteleten és a jótékonyságon.”
Felhívta a figyelmet a tóraolvasó
asztaloknál lévô kis táblákra, ame-
lyek szintén a jótékonyság gyakorlá-
sára buzdítanak.

Peá traktátusának misnájában ol-
vassuk: „Következô cselekedetek,
melyeknek gyümölcsét az ember
már jelen életében élvezi, de a tôke
megmarad a túlvilági életben: a
szülôk iránti tisztelet és a jótékony
adakozás.”

A továbbiakban a rektor beszélt a
sokrétû feladatot ellátó intéz-
ményrendszerrôl, amely a fôváros-
ban és vidéken gyakorolja a legne-
mesebb micvákat. Majd elmondta:
az alkotás mûvészetének két formája
van: a nullából létrehozni valamit, és
a meglévôt harmonikussá formálni.
Végül Herzl mondását idézte: „Ha
akarjátok, nem mese…”

Ezt követôen Heisler András, a
Mazsihisz elnöke köszöntötte a kon-
ferencián megjelenteket, majd el-
mondta: Minden közösségnek meg
kell becsülnie azokat a hiteles embe-
reket, akik szakterületük kiváló
ismerôi, akik tudásukat hajlandóak
másoknak átadni, és akik nemcsak
oktatják, hanem gyakorolják is azt. A
konferencia szónokai között méltatta
Schöner Alfréd fôrabbit, az ORZSE
rektorát, valamint Goldmann Tamást,
a Mazsihisz alelnökét, a pécsi szere-
tetotthon igazgatóját.

Beszédében megfogalmazta a
BZSH és a Mazsihisz számos intéz-
ményének (oktatás-nevelés, Szociá-
lis Osztály, Szeretetkórház, ottho-
nok, a szociális háló) szociális fel-
adatait, és kiemelte a párbeszéd, az
együttgondolkodás jelentôségét.

A Mazsihisz elnöke szólt a MAZS
Alapítvány holokauszttúlélôkkel
kapcsolatos gondoskodási rend-
szerérôl. A túlélôk száma egyre ke-
vesebb, s lassan egy újabb korosz-
tály lép be a támogatandók körébe,
amire fel kell készülni, anyagi forrá-
sáról pedig gondoskodni kell.

Végezetül kiemelte: e tanácsko-
zás fô célkitûzése a párbeszéd, s ez
az esemény elindíthat egy új folya-
matot, mely a zsidó szeretetszolgá-
lat, a zsidó szociális háló kiépítésé-
hez vezet.

A plenáris ülés elôadóinak sorát
Radnóti Zoltán fôrabbi, a Rabbi-
testület elnöke nyitotta meg „Zsidó
vallás és szolidaritás” címmel.

Bevezetôjében a konferencia jel-
mondatával – Ismeretlen ismerôsök
– kapcsolatosan fejtette ki gondola-
tait. Véleménye szerint a Mazsihisz
szociális szektorában dolgozók nem
ismerik még kellôképpen egymást,
és a magyar zsidó közösség sincs
eléggé tisztában a Tóra szociális tör-
vényeivel, pedig azok ugyanolyan
lényegesek, mint a sábbát vagy a
kásrut elôírásai.

Kiemelte, hogy a nagyünnepi litur-
gia egyik legfontosabb része, amikor
a közösség együtt mondja: „az ima, a
megtérés és az adakozás elviszi az
ember felôl a rossz végzetet” – azaz
a másikkal való foglalkozás egy
szinten van az önmagunkkal való
törôdéssel és az Istennel való kap-
csolat kialakításával. A Talmud
Sábbát traktátusának elsô fejezete is
azzal a jogesettel kezdôdik, amikor

Mazsihisz Szeretetszolgálat
Konferencia

egy szegény ember áll meg a házunk
elôtt szombaton, és ételt kér magá-
nak az ünnepre.

Mint a fôrabbi hangoztatta, az em-
berek közötti egyik leggyakoribb
kommunikáció a kérés, s mindenna-
pos kötelességük lenne azoknak,
akik megtehetik, adni!

A Rabbitestület elnöke a Tórát
idézte: „Ha a testvéred elszegénye-
dik, és keze gyenge lesz melletted,
segítsd meg ôt, akár jövevény, akár
idegen, hogy élhessen melletted.”
Vagyis segíteni tórai parancs, hiszen
a Tóra határozottan követeli a közös-
ségen belüli szolidaritást.

A Tóra másik alapüzenete, hogy a
zsidóságban nincsen kivételezett
embercsoport, Isten elôtt mindenki
egyenlô. Vagyoni különbségek
ugyan léteznek a közösség tagjai kö-
zött, ám az nem tesz senkit sem job-
bá vagy rosszabbá Isten szemében.
A szolidaritás: micva, vagyis paran-
csolat.

Témája volt még az elôadónak a
kölcsönnyújtás-kölcsönfelvétel,
melyben semmiképp nem lehet jelen
a gazdasági haszonszerzés.

A szociális törvénykezést csakis
lelkesedéssel és alázattal lehet gya-
korolni – emelte ki Radnóti Zoltán.
Nemcsak a szegények gyámolításá-
ról van szó, hanem az özvegy, az ár-
va, a jövevény és a munkás
védelmérôl. Ugyanakkor azt is el-
mondta a fôrabbi, hogy a rászorult-
sággal nem szabad visszaélni.

A szociális szervezetek felkészül-
tek, ismerik az evidenciákat, az
alapvetô elveket, pontosan tudják te-
hát, kinek, mikor, miben és hogyan
kell segíteni.

Majd azzal fejezte be, hogy nem-
csak jom kippur vagy peszách törvé-
nyei óvták meg a zsidó népet évezre-
deken keresztül, hanem a talált tár-
gyak törvénye, a kölcsönök törvénye
és a napszámosok törvényei is.

Sajnálatosan ez nincs leírva és
megszerkesztve magyarul, ám erre
itt a lehetôség! A Tóra és a micvák
tanulmányozása nem csupán öncélú
tanulás, hanem proaktív szociális
felkészülés, hogy bármilyen helyzet-
ben tudjuk, miként is viselkedjünk
egymással.

Háberman Zoltán, a Szociális
munka és társadalomtudomány tan-
szék vezetôje elmondta: a szociális
munka praxisában nem feladatunk és
nem kompetenciánk megmondani a
klienseknek, hogy mit csináljanak,
nem kell tanácsokat, javaslatokat ad-
nunk vagy helyettük megoldani az
életüket. Kreatív kérdéseket kell fel-
tennünk nekik és magunknak is, el-
gondolkoztató dilemmákat felvet-
nünk, amelyekre mindenki megad-
hatja a maga válaszát, mely a sajátja
lesz.

„A Mazsihisz Szeretetszolgálat
egy lehetséges modellje” címmel tar-
tott vetítéssel egybekötött elôadást
Goldmann Tamás, a pécsi hitközség
fenntartásában mûködô Dr. Szántó
László Szeretetotthon igazgatója.

* * *
A konferencia további részében

intézmény- és klubvezetôk mutat-
koztak be: Rádainé Somos Éva
(BZSH Benjámin Óvoda és Böl-
csôde), Rôfös-Horvát László (Jaffe
Családsegítô Szolgálat), Kádár
György (Szociális Osztály és két
klub), Deutsch Róbertné, Torda Ka-
ta és Fröhlich Erika (Újpesti Otthon

és szakszociális szárny, klub), Pol-
gár Éva (szegedi szeretetotthon),
Breitenstein Edit (pécsi szeretetott-
hon).

Az elôadások végeztével csopor-
tos beszélgetésekre került sor, me-
lyeket Talyigás Katalin és Stark
András koordinált.

A mozgalmas és talán hasznosan
fárasztó napot a neves pécsi pszichi-
áter, Stark András zárta, aki A
Rashevski tangó címû film felhasz-
nálásával a zsidó identitás sokféle-
ségét járta körül, tele humorral és
fájdalommal.

A konferencia összegzését Gold-
mann Tamás és Háberman Zoltán fo-
galmazták meg:

„Hogy sikerül-e profitálni ebbôl a
konferenciából, csak remélni tudom.
Sok, egymást eddig nem ismerô
szakember találkozott itt és osztotta
meg tapasztalatait a pulpituson, a
csoportokban és az ebéd közben.
Abban bízom, hogy ez a muníció
elég lehet ahhoz, hogy méltóak le-
hessünk hagyományainkhoz, és lét-
rejöhessen egy problémaérzékeny,
modern és zsidó szociális háló.

Zárásként egy nagyon személyes
érzés. A közönség soraiban végig ott
ült Aczél Anna, Talyigás Katalin,
Komoly Judit és Hegyesi Gábor. A
szociális munka magyarországi
megálmodói és megvalósítói. Olyan
érzés volt elôttük a szociális munká-
ról beszélni, mint egy focistának
Pelé, Maradona vagy Beckenbauer
elôtt rúgni a labdába. Tudjuk, hogy
megközelíteni sem lehet az ô zseniá-
lis tudásukat, alkotóerejüket, de
éreztük, hogy itt és most nekem, ne-
künk kell eredményesnek lenni. Fon-
tos, hogy itt voltak, és óvó tekinte-
tük, tanácsaik, véleményük segített
és segíteni fog abban, hogy jól szol-
gálhassuk a bajban lévôk ügyét.”

-gj-
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Zsidó fotel
kem is elidôzni benne egy jó könyv-
vel a kezemben. Tökéletes volt. Ép-
pen csak az apám hiányzott belôle.

Nehéz volt megszokni az üres fotel
látványát, mert apu negyven éven át
mindig abban ült, szemüveggel, ki-
csit félrebillentett fejjel olvasott,
késôbb, öregkorában pedig már csak
üldögélt kinyújtott lábbal, egy pohár
habzóborral a kezében, és hallgatta a
rádiót. Már ameddig hallgathatta.

Tudom, hogy 
,
44-ben elvitték, és

soha nem jött vissza, szólalok meg.
Elvitték és megölték, feleli. Igen,
megölték, ismétlem. Nem szeretem,
amikor finomkodva azt mondják,
hogy elvitték és meghalt – folytatja.
Én nem is ezt mondtam, védekezem.
Te nem. De sokszor így mondják,
ilyen félrevezetô szavakkal veszé-
lyeztetik az igazságot. Az igazság az,
hogy az öregekkel azonnal végeztek.
Semmi esélyük nem volt. Anyósom
megrázza a fejét, kis szünetet tart,
azután folytatja. Képzeld, ez a sze-
gény fotel 1956-ban még egyszer
megégett, igaz, akkor nem a harcok,
hanem egy felelôtlen cigarettázás
miatt. Ki cigarettázott, kérdezem.
Én, neveti el magát. Alaposan ki-
égettem a szép huzatját. Összevesz-
tünk ugyanis a férjemmel, aki a ma-
ga vérmes stílusában nem tûrhette,
hogy enyém legyen az utolsó szó, én
meg úgy felmérgesedtem, hogy kiro-
hantam a szobából, és nem vettem
észre, hogy az égô cigarettát a fotel-
ba ejtettem. Politizáltatok, kérde-
zem. Ugyan, politikában köztünk so-
sem volt vita, valami egészen más
miatt telt be akkor a pohár. Lényeg-
telen. Afféle »ki vigye le a szemetet«
veszekedés volt, elég gyakori házas-
felek között. Szégyelltem magam az-
tán nagyon, amikor észrevettem a
ronda, sötét égésfoltot a huzaton, rá-
adásul jó sokáig kellett néznem.
Mert a cigarettázás és a kárpitozás
között meglepetésszerûen kitört egy
forradalom, s az életünket megnyug-
tató keretbe foglaló szokások, mint
például az olvasás, egy idôre megint
értelmüket veszítették. Ott árválko-
dott a fotel a nappali sarkában az un-
dok, fekete folttal, rá se hederített
senki. Újra a feje tetejére állt körü-
löttünk a világ, és mi minden pilla-
natban vártuk az ablakon benyúló
puskacsövet. De aztán másként ala-
kultak a dolgok, mint ahogy eleinte
hittük, szerencsére.

Valamikor 1957 ôszén hívtam újra
Baksa urat. Jócskán megritkult a ha-
ja, lett egy kis pocakja is, de azért
rögtön megismertem. Na és mit gon-
dolsz, mi volt az elsô kérdése, még
mielôtt belépett a lakásba? Hogy
ugye arról a zsidó fotelrôl van szó,
amit a háború után restaurált. S any-
nyi év után egyúttal elárulta azt is,
hogyan került annak idején a fotel a
zsinagógába. Mert ô végig tudta. A
szomszédasszonyom vitte oda a saját
lakásából, miután a fotel egy bombá-
zás alatt tönkrement, és használha-
tatlanná vált. Baksa úr látta. Hogy-
hogy, kérdezem. Úgy, hogy ôt éppen
akkor terelték be a gettóba.”

Lévai Katalin/Népszava online



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET4 2017. JÚNIUS 15.

A korábbi gyakorlattal ellentét-
ben most már turisztikai értelem-
ben is a Mazsihisz üzemelteti a Do-
hány utcai zsinagógát és a hozzá
tartozó létesítményeket, mivel e
feladatokat átvette az Aviv
Traveltôl. A tapasztalatokról, ter-
veirôl és a fejlesztési lehetô-
ségekrôl Róna Ivánt, a Mazsihisz
turisztikai igazgatóját kérdeztük.

A Mazsihisz milyen elôzmények
után vette át a turisztikai feladatokat
az Avivtól?

Az elmúlt tizenhat-tizenhét évben
a Dohány utcai templomkomple-
xumnak, azaz magának a templom-
nak, a múzeumnak, a templomkert-
nek és a temetônek, turisztikai érte-
lemben az Aviv Travel volt a
mûködtetôje, üzemeltetôje és hasz-
nosítója, a Mazsihisz megbízásából.
De tavaly úgy döntött a hitközségek
szövetségének vezetôsége, hogy ezt
a feladatot a Mazsihisz vegye át, és
házon belül építsen föl egy csapatot
a turisztikai menedzselésre. Ennek
az volt az oka, hogy – mint említet-
tem – házon belül oldjuk meg ezt a
feladatot, s nálunk maradjon az a tel-
jes bevétel, ami a mûködtetésbôl
származik. Erre a bevételre ugyanis
a Mazsihisznek szüksége van a saját
intézményei, így a kórház, az iskola,
az óvoda fenntartására, és a vidéki
közösségek támogatására. Mivel a
turisztikai feladatok ellátásából be-
folyt pénzt az említett közösségi cé-
lokra és zsidó intézmények mûköd-
tetésére kell fordítani, a fô célunk az,
hogy optimális költséggazdálkodás
mellett minél eredményesebb legyen
a gazdálkodásunk és nôjön a bevéte-
lünk. Hogy a bevételt aztán milyen
arányban osztják föl a templomkör-
zetek, iskola, óvoda, kórház stb. kö-
zött, az már nem ránk tartozik, ne-
künk az a dolgunk, hogy Európa leg-
nagyobb és legszebb zsinagógájá-
nak, valamint a hozzá tartozó létesít-
ményeknek a turisztikai menedzselé-
sével minél magasabb minôséget ér-
jünk el és a lehetô legtöbb profitot
termeljük a Mazsihisz égisze alatt.

A váltás révén a látogatók, a turis-
ták milyen változásra számíthatnak?

Elsôdleges célunk, hogy a látoga-
tók felejthetetlen élményekkel tá-
vozzanak tôlünk, s hazatérve vigyék
hírét ennek a csodálatos templom-
komplexumnak szerte a világban.
Hiszen olyan látványosságról van
szó, amely unikális Európában. A lá-
togatók zöme nem zsidó, sokan kö-
zülük még nem is láttak zsinagógát
belülrôl, nincsenek tisztában vallási
szokásainkkal, ezért nagyon fontos
számunkra, hogy a turisták tapasztalt
és felkészült idegenvezetôk segítsé-
gével szélesítsék a zsidósággal kap-
csolatos, sok esetben hiányos tudá-
sukat. Azt tapasztaltuk, hogy a turis-
tákat nemcsak maguk a létesítmé-
nyek érdeklik, hanem él bennük kí-
váncsiság a zsidóság megismerése
iránt is, ezt az igényt pedig ki kell
szolgálni. Kíváncsiak a zsidó kultú-
rára, történelemre, és persze arra a
neológ irányzatra, amely a magyar-
országi zsidóságot jellemzi, s egye-
dülálló az egész világon. Mióta át-
vettük a menedzselést, minden hoz-
zánk látogatónak garantált túraveze-
tés jár autentikus és képzett cso-
portvezetôinktôl. 

Milyen fejlesztéseket terveznek?
Lesznek technikai jellegû beruhá-

zások, így például olyan audioguide
eszközöket helyezünk üzembe, ame-
lyek használatával minden látogató
kiválóan és tisztán hallja majd az
idegenvezetôk ismertetését fejhall-
gatón keresztül. Ezeket az eszközö-
ket mi suttogóknak hívjuk, mert
lehetôvé teszik az idegenvezetôk
számára, hogy egy harminc-negyven
fôs csoport esetében se kelljen kia-
bálniuk a szakrális helyeken, sôt a
mikroportok révén beszélgetést is
tudnak folytatni egymással diszkrét,
halk formában, ami jobban illik egy
zsinagóga szellemiségéhez. A tartal-
mi fejlesztések között meg kell emlí-

Rovatunkban ezúttal Thuróczy
Gergely: A megtalált tragédia.
Rejtô Jenô emlékére címû kiad-
ványt ajánljuk, amely a Szépmíves
– Petôfi Irodalmi Múzeum gondo-
zásában jelent meg.

A 2015-ben megjelent Rejtô-
emlékkötet (Az ellopott tragédia) azt
a célt tûzte ki maga elé, hogy a ma-
gyar irodalomtörténet egyik legna-
gyobb adóssá-
gát próbálja
legalább rész-
ben törleszteni.
Irodalomtörté-
netünknek per-
sze számos
adóssága van,
de ezek között
is szembetûnô,
hogy az egyik
legsikeresebb
és legolvasot-
tabb szerzônk-
rôl, Rejtô Je-
nôrôl és mun-
kásságáról alig
született komo-
lyabb tanul-
mány, életrajz. 

A könyv si-
kere azt bizo-
nyította, hogy
eme hiányt az
olvasók is érzékelik, és igénylik egy
Rejtô életét és szerteágazó munkás-
ságát átfogóan bemutató mû megje-
lenését. Ezért a nemrégiben napvilá-
got látott új kötet, az elôzô átdolgo-
zott és bôvített változata, alighanem
szintén nagy érdeklôdésre tarthat
számot. 

A megtalált tragédia a kötetet gon-
dozó és az író alkotói pályáját
elemzô Thuróczy Gergely szerint –

Siklósi Vilmos, a zalaegerszegi hit-
község elnöke, elmúlt 70 éves. A
munkabírásán, a lelkesedésén ebbôl
mi sem látszik. Az biztos, hogy bár-
mikor beszélgetünk a munkájáról, az
életérôl, pillanatokon belül többes
számban beszél róla. Észrevétlenül,
akaratlanul.

– Érdekes, ha kérdezlek, azonnal a
közös munkáról beszélsz. Nincs én,
csak mi. Nincs te, csak ti.

– Lényeges, hogy a feleségem
munkája nélkülem nem sok mindent
érne, és az enyém sem az övé nélkül.
Úgy gondolom, hogy azért mûködik
a Béke-Shalom Baráti Társaság, a
zsidó hitközség és az Egészség
Egyesület, mert abban is támogatjuk
egymást, hiszen a magánéletem ösz-
szefonódik a közösség életével. Sze-
rencsére sok segítônk is van.

– Meg tudod határozni azt az idôt,
amikor az életed fordulóponthoz ért?

– A szemem 1972 körül nyílt ki.
Akkor olvastam elôször a Világos-
ságban az antiszemitizmusról. Attól
kezdve fejlôdtem tovább. Az igazi
zsidóságot számomra a rendszervál-
tozás hozta. Ha nincs rendszerváltás,
akkor az utolsó zsidó a családomból
én lettem volna. Azóta is tanulom,
amihez egy egész élet kellene, per-
sze a 70 év elsô felében ez nem ada-
tott meg. 

– Nemcsak a hitközség, hanem Za-
laegerszeg kultúrája is sok mindent
köszönhet neked, nektek. 

– Megkaptuk a Színházi mecénás
kitüntetô címet. Igyekeztünk sokat
tenni a színházért. Ez szerelem a mi
életünkben. Létrehoztuk az Ólom-
kristály közönségdíjasok falát, egy
Hevesi Sándor örök emlékkiállítást
és az örökös tagokról Béres János
szobrászmûvész által készített bronz

Fotó: Kácsor Zsolt

Turisztikai tervek
Interjú Róna Ivánnal

tenem, hogy a hetedik kerületi ön-

kormányzat támogatásával a temp-

lom elôtti Herzl teret mostantól köz-

területként használhatjuk, s bevon-

sátoros ünnep megrendezésére. A
templomban tematikus programokat
indítunk a zsidó múzeummal össze-
fogva, ebben nagyszerû partnerünk a
múzeum vezetôje, Toronyi Zsuzsan-
na. A fejlesztések között fontos meg-
említenem, hogy az idegenvezetôk
képzésére is nagy hangsúlyt fekte-
tünk majd annak érdekében, hogy
minél pontosabb tájékoztatást adhas-
sanak a hozzánk látogatóknak. Ezért
kell kvalifikációs vizsgákat tenniük.
Hadd jegyezzem meg, hogy mi nem
azon az alapon alkalmazunk idegen-
vezetôket, hogy ki zsidó és ki nem
az. Mi nem az embereink származá-
sára és vallására vagyunk kíváncsi-
ak, hanem kizárólag a tudásukra és
felkészültségükre. 

Milyen körben igyekeznek népsze-
rûsíteni szolgáltatásaikat?

Az a tapasztalatunk, hogy látoga-
tóink több mint kilencvenöt százalé-
ka külföldrôl érkezik, de nagyon sze-
retnénk, ha minél több magyar turis-
ta is ellátogatna hozzánk. E cél eléré-
se érdekében megkerestünk számos
hazai ifjúsági szervezetet, iskolát,
nyugdíjasklubot, s arra biztattuk
ôket, hogy a jövôben minél nagyobb
számban tekintsék meg turisztikai
kínálatunkat. Az a tervünk, hogy a
Nemzetközi Nagyiszolgálat magyar-
országi képviseletének segítségével
százával szervezzük majd ide a
nyugdíjasokat, rendkívül kedvezô
árakon. Jó volna, ha a zsidósággal
kapcsolatos tévképzetek, esetleg
misztikus és egzotikus dolgok helyét
az emberek fejében a valóság venné
át. Ezért célunk az, hogy minél több
embert megismertessünk turisztikai
örökségünkkel, kulturális értékeink-
kel és a mindennapok szokásaiban
tovább élô hagyományainkkal. 

Kácsor Zsolt

KÖNYV

A megtalált tragédia

Ugyanolyan lelkesedéssel és energiával
Aki szívén viseli temetôink sorsát

arcképsorozatot. És azt hiszem, hogy
ez maradandó. 

A 70 év két dologra ragyogó.
Egyik: hátranézni, hogy mi volt, mi
van, és nagyon ragyogó elôrenézni,
hogy mit szeretnénk még tenni. 

Ha visszagondolok az elmúlt
évekre, amióta én vagyok a hitköz-
ség elnöke, elképesztôen sok média-
felületen kapunk valamilyen
lehetôséget. A mi kicsiny szerveze-
tünkhöz képest ez hihetetlen kom-
munikáció. Nagyon komoly dolog.
Akit érdekel, az ma már mindenrôl
tudhat az életünkkel kapcsolatban.

És ebbôl talán a legcsodálatosabb
dolog, hogy a holokausztkonferen-
ciánk a megyei lapban 6 oldalon,
több ezer példányban megjelent. A
legutolsó édes gyermekünk a 6 tab-
lós bélyegkiállítás volt, ami kurió-
zum (errôl már külön beszámoltunk)
itt, Magyarországon. 

A zsidó hitközség 95 óta mûködik.
Hozzátartozik a város életéhez. Mint
a gyerekek, az óvodások, elkezdtünk
valamit, és azt kell mondani, kez-
dünk felnôni. Minden ünnepet meg-
tartunk, minden hagyományt igyek-
szünk visszahozni. 1990 óta létezik a

Béke-Shalom Baráti Társaság,
amelynek mindig nem zsidó vezetô-
je volt. Én az ügyvezetô elnöke vol-
tam, és természetes, hogy ezen ke-
resztül is sok programot hoztunk Za-
laegerszegre. Most születik meg a
baráti társaság 25+1 évének króniká-
ja. Röviden azt mondanám, hogy Za-
laegerszeg zsidó kultúrája e nélkül a
két társaság nélkül nem létezne. 

– Nem feledkezhetünk meg a
temetôkrôl sem, melyeknek rendbeté-
tele egyértelmûen a nevedhez
fûzôdik.

– Most már a 17. temetôt tesszük
rendbe. Talán még kettôre sor kerül-
het ebben az esztendôben. Nem csak
az élôkkel, a holtakkal is kötelessé-
günk törôdni.

– Volt egy gondolatod, amit az
édesanyád sírjánál mondtál. Megis-
mételnéd?

– Ma már elmondom neki és az
apámnak is – bár nem biztos, hogy
helyes –, hogy sok mindenre nem ta-
nítottatok meg. Tudom, féltettetek,
tudom, akkor más világ volt. Persze
ez utólagos igazság. De egy biztos, a
fiatok elindult valamerre az úton, de
visszatért. 

– Összefoglalnád a magánéletedet
néhány mondatban?

– Ha egy gondolattal akarnám a 70
évemet jelezni, 46 éve vagyok házas,
és 46 éve készítem én a reggelit.
(Megj. Szerencsére a humorát soha
nem veszíti el!) Három gyermekem
van. Két fiam Izraelben él, ott két
unokám van, a lányomnál, aki Buda-
pesten lakik, szintén kettô. A na-
gyobbik a Scheiber-gimnáziumban
tanul. Most már több mint egy éve
izraeli állampolgárok is vagyunk,
ami a szívemnek nagyon fontos volt.

Virágh Judit

az elôzô emlékkötet tudományossá-
gával szemben – az olvasmányossá-
got helyezi elôtérbe. Az alkotói pá-
lyakép mellett fiatalkori verseket,
cikkeket és novellákat is olvasha-
tunk, az izgalmas és jó minôségû
képanyag (ezen belül fotók, plaká-
tok, újságcikkek) közreadása pedig
mûvelôdéstörténeti szempontból is
értékes forrásanyagot képvisel.

A megtalált tragédia méltó folyta-
tása a megkezdett munkának, noha a
könyv „csak” az elôzô kötet átdolgo-
zott változata. Thuróczy Gergelynek
ugyanis újabb értékes információk-
kal és részletekkel sikerült hozzájá-
rulnia a Rejtô-képhez és a kutatások-
hoz. A bevezetô tanulmányt a szerzô
az új adatok és információk fényé-
ben dolgozta át, bizonyos részeket
kihagyott, viszont fontos kiegészíté-
sek is belekerültek. Néhány új szö-
veg és fotó mellett azonban helyet
kapott egy Rejtô mûveit összegyûjtô
bibliográfia is, ami tudományos-ku-
tatási szempontból talán az egyik
legnagyobb nyereség. Minden kuta-
tómunka egyik legfontosabb pillére,
kiindulópontja egy bibliográfia,
amely a kutatók, diákok mellett a la-
ikus érdeklôdônek is segítséget
nyújt. A bibliográfia persze – figyel-
meztet Thuróczy – korántsem lehet
teljes, mivel Rejtô valamennyi írásá-
nak listáját összeállítani nem egysze-
rû feladat. Rejtô számos – többségé-
ben az irodalomtudományban kevés-
bé vagy egyáltalán nem elismert –
mûfajban alkotott, több írása elve-
szett vagy hozzáférhetetlen, a meg-
lévô adatok pedig gyakran hiányo-
sak; az elvégzett munka így tökélet-
lenségében is különösen tiszteletre
méltó. Remélhetôleg hamarosan egy
hasonlóan igényes szakirodalmi bib-
liográfia is rendelkezésünkre áll
majd. 

Elôszavában Thuróczy Gergely
hangsúlyozza, hogy terjedelmi okok-
ból bizonyos anyagok – fôleg leve-
lek, fotók, hasonmás közlések – ki-
maradtak a kötetbôl, ami ebben az
esetben jó hírnek is tekinthetô. Jó
hír, mert az anyag nagyságát jelzi, és
jó hír, mert Thuróczy elôrevetíti egy
harmadik könyv megjelenését is,
ami nem egyszerûen jelentôs
elôrelépés a Rejtô-recepció szem-
pontjából, és nemcsak számottevôen
növeli a használható, komoly Rejtô-
szakirodalom mennyiségét és minô-
ségét, hanem azt is jelenti, hogy
újabb tudományos színvonalú, de
egyúttal a széles közönség érdek-
lôdésére is számot tartó könyv meg-
jelenésére számíthatunk. Azt hi-
szem, a recens sokak nevében írhat-
ja: nagyon várjuk ezt a félig-meddig
megígért harmadik könyvet, és na-
gyon várjuk a lassan körvonalazódó
monográfia megszületését is. 

Peremiczky Szilvia

Róna Iván (1952) idegenfor-
galmi szakközgazdász, a turisz-
tikai ágazat egyik legismertebb
hazai szaktekintélye. 1971-ben
kezdte pályafutását az IBUSZ
utazási irodai ügyintézôjeként,
késôbb idegenvezetô lett, majd
1982–1988 között az IBUSZ Rt.
varsói képviseletét vezette.
1990–1997 között a Budapest
Tourist Rt. vezérigazgatója volt,
majd újra a varsói külképviselet
vezetôje lett, onnan került a
Hunguest Hotels Zrt. berlini
képviseletére ügyvezetô igazga-
tóként. 2006 és 2010 között a
Magyar Turizmus Rt. vezérigaz-
gatója volt. Angol, lengyel, né-
met és orosz nyelven beszél.

hatjuk a turisztikai attrakciók meg-
valósításába. Színpadok felállítását
tervezzük ott, így lehetôség lesz kul-
turális és szakrális események lebo-
nyolítására, például chanukka vagy
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Az izraeli parlament elôtt fekszik
egy törvényjavaslat, amely azt írná
elô, hogy az állam csak a Fôrab-
binátus által lebonyolított betéréseket
ismerje el, még az ortodox betérôk
sem kapnának teljes jogú zsidó stá-
tuszt ennek hiányában. A diaszpóra
némely zsidó közösségei nehezmé-
nyezik a dolgot.

A törvényjavaslat a Legfelsôbb Bí-
róság tavalyi döntését kívánja felülír-
ni, amely kimondta, hogy a
Fôrabbinátus keretein kívül zajló or-
todox betéréseket az állam köteles el-
fogadni. Erre hivatkozva folyamodtak

hasonló döntésért a Legfelsôbb Bíró-
sághoz a konzervatív zsidók és a
reformzsidók is. 

A reformzsidó világszervezet veze-
tôje szerint a Legfelsôbb Bíróság dön-
tésével szembemenô javaslat sérti a
világ zsidóságának többségét, akiket
az ultraortodox Fôrabbinátus nem
képvisel, és veszélyezteti a zsidó nép
egységét. Vannak, akik úgy látják, ez
a döntés még távolabb sodorná Izraelt
attól, hogy – rendeltetését betöltve –
minden zsidó vallási irányzatnak egy-
formán az otthona lehessen, a zsidók,
minden zsidó közös államaként. 

Izraelnek már
8.680.000 

lakosa van
Most, hogy Izrael Állama függet-

lenségének hatvankilencedik évfordu-
lóját ünnepelte, az ottani statisztikai
hivatal közzétett adatokat, melyek
szerint az ország lakossága 1,9 száza-
lékos növekedést produkált, százöt-
venkilencezer emberrel többen élnek
Erecben az elmúlt évhez képest. Je-
lenleg 8.680.000 a lakosok száma.

A CBS számításai szerint a teljes
lakosság 74,7 százaléka (6.480.000)
zsidó, 20,8 százaléka (1.810.000)
arab, a fennmaradó 4,5 százalék pedig
más vallású.

A múlt évi jom háácmáut óta
174.000 csecsemô született Izraelben,
44.000 ember halt meg, és 30.000 em-
ber vándorolt be az országba.

A CBS szerint 2048-ra, amikor Iz-
rael századik függetlenségi napját ün-
nepli majd, a lakosság száma eléri a
15 milliót.

Végleges?
Véglegesítette az ENSZ Nevelés-

ügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezetének (UNESCO) végrehaj-
tó tanácsa a szervezet közgyûlésében
Jeruzsálemrôl három nappal koráb-
ban elfogadott határozatát, amely Iz-
rael felháborodását váltotta ki.

A döntés vitatta az izraeli szuvere-
nitást Jeruzsálem felett. Az állásfog-
lalás bírálta a kelet-jeruzsálemi régé-
szeti feltárásokat is, és a nemzetközi
jog megsértésével vádolta miattuk a
kormányt.

A határozatban semmisnek mond-
ták ki a Jeruzsálemben „megszálló
hatalomként” hozott izraeli intézke-
déseket, amelyek megváltoztatnák a
Szent Város státuszát.

A kormány, a közgyûlésben ho-
zott döntésre reagálva, egymillió
dollárral csökkentette a világszerve-
zet fenntartására szánt izraeli hoz-
zájárulást.

A Holt-tenger mellett 
Ein Gedi is haldoklik

Egyre nagyobb gondok vannak a Holt-tengerrel. Izrael egyik legvonzóbb

turisztikai látványossága meghökkentô és nyugtalanító sebességgel apad:

évente 100 centiméterrel csökken a vízszintje. A helyzetért az emberek tény-

kedéseit teszik felelôssé.

A Jordán folyó ma már inkább csak pataknak mondható, mintsem folyónak,

ezért egyre apad a Holt-tenger is, mivel elvileg a Jordán medencéjének víz-

készlete táplálná. Mostanra viszont épp csak csordogál a víz.

A hatvanas években a tengert tápláló folyók egy részét elterelték, hogy ve-

zetékhálózaton keresztül az ország egésze számára vizet biztosítsanak. Emel-

lett az ásványokat kitermelô cégek fúrni kezdték a partszakasz mentén lévô

talajt, hogy kibányásszák és exportálják a Holt-tenger ásványait. A vízhozam

csökkenése miatt a tenger a kilencvenes években elkezdett visszahúzódni, az-

óta több ezer lefolyólyuk keletkezett az izraeli oldalon e fúrásoknál.

2015-ben Jordánia és Izrael megállapodásban rögzítette, hogy 900 millió

dollárt fordítanak a tenger megóvására, közös erôvel csatornát építenek a

Vörös-tengertôl a Holt-tengerig, hogy a Holt-tengert táplálják évente közel

300 millió köbméternyi vízzel. A tervek szerint a három évet igénybe vevô

építkezés után megkezdôdhet a „Sós-tenger” újjászületése, így Izrael nem ve-

szíti el egyik közkedvelt turisztikai célpontját.

A problémák már szabad szemmel is láthatóak az egykoron nagyobb vízfe-

lülettel rendelkezô Holt-tenger partjainál fekvô településen, Ein Gediben is.

Bekamerázott rendôrök
Kamerát visel hamarosan minden izraeli rendôr, mert kiderült, hogy

kevesebb a panasz a kamerával felszerelt rendôrök ellen – értesült az
MTI.

Már az idei év közepétôl a szolgálatban lévô rendôrök felszerelése közé tar-
tozik majd a testükön hordott kamera, miután egy hosszan tartó kísérlet bebi-
zonyította, hogy „jelentôsen pozitív hatást lehet elérni segítségével a nagykö-
zönséggel való viselkedésben és a bíróságok bizonyítási eljárásaiban”. 

Innovációs díjat nyert 
az EL Al hordható takarója
A Travelplusamenities kihirdette a 2016-os év legjobb, légitársaságokhoz

kapcsolódó termékeit. A gyôztes az EL Al hordható plédje lett, amelyet Idan
Noyberg és Gal Bulka, a Lyly.design tervezôi készítettek.

Izraelben ugyan nincs autógyártás,
az ország mégis vezetô szerepet tölt
be az iparágban. A kocsikban egyre
több a high-tech funkció, és hamaro-
san az önvezetô autók is megjelen-
nek a piacon. Az izraeli startup
vállalkozások mára a világ elsô szá-
mú autóipari fejlesztôivé váltak,
mert több olyan találmányuk is van,
amelyek forradalmasíthatják ezt a te-
rületet.

Mobileye
Az elmúlt években elsôsorban a

Google önvezetô autóiról szóltak a
hírek, a 15 milliárd dolláros In-
tel–Mobileye vállalatfelvásárlásnak
köszönhetôen azonban egyre többen
a Mobileye–Intel–BMW közös fej-
lesztéseiben látják a jövô önvezetô
autóit. A jeruzsálemi székhelyû,
1999-ben alapított egykori startup
2021-re ígéri a teljesen autonóm,
önvezetô jármûveket. A Mobileye
technológiája képes felismerni és
megkülönböztetni a gyalogosokat és
az autókat, a szenzorok mérik a kö-
zelben lévô „tárgyak” sebességét és
távolságát, valamint jelzik, ha ve-
szély várható például egy gyorsan
közeledô jármû miatt. A pontos szá-
mítások eredményeképp az önvezetô
autók elôzni is biztonságosan fog-
nak, így az utazási élmény sem fog
változni.

Softwheel Technology
Akár egy találós kérdés is lehetne,

hogy mi a közös egy kerekes szék-

A plédet ugyanolyan könnyû hordani, mint egy kényelmes, puha pulóvert
vagy poncsót. A kezeknek és a fejnek is van hely benne, ami könnyû mozgást
és teljes szabadságot biztosít. Mivel nem csúszik el a viselôjén, a takaró kü-
lönösen alváskor praktikus egy hosszú távú repülôúton.

A hordható takaróval az El Al járatain találkozhatunk. A légitársaság elsô
osztályán a Lyly.design egy másik termékét, a First Class pizsamát is visel-
hetjük.

Izraeli Nagykövetség

Nü, és hová álljanak a neológok?

A kísérletben részt vevô rendôrôrsökön negyedével kevesebb panaszt emel-
tek a többi poszthoz képest a rendfenntartókkal szemben. A rendôrtisztek is
elégedettek voltak a kamerákkal a próba idején, mert elônyösen változtatta
meg beosztottjaik hozzáállását.

A már régebben kamerával felszerelt rendôröknél az is kiderült, hogy akkor
volt a legnagyobb hatással a filmezés, ha az érintettek tudtak róla, hogy rög-
zítik a történéseket. Százharmincnyolcan, négy rendôrállomás forgalmi
rendôrei és járôrei, valamint a Negev-sivatag és Jeruzsálem vidékének rend-
fenntartói vettek részt az elôzetes kísérletben.

Összesen 5245 videofelvételt rögzítettek a „bekamerázott” közrendôrök,
ebbôl 379 esetben gyanúsítottakat vettek ôrizetbe. Húsz felvételt késôbb fel-
használt az ügyészség a bírósági eljárásoknál.

A kamerás kísérlet elôtt az derült ki egy közvélemény-kutatásból, hogy a
megkérdezett izraelieknek csak kevesebb mint a fele bízott meg körzetének
rendôrségében. Viszont egy újabb felmérés szerint bizalmuk ötvenhat száza-
lékkal növekedett, amikor a kamerás rendôrökkel találkoztak.

Maguk a rendôrök arról számoltak be, hogy kamerákkal felszerelve jobban
ellenôrzésük alatt tudták tartani az eseményeket, jobban értették azokat a
helyzeteket, ahová kihívták ôket, és gyorsabban sikerült megoldaniuk a prob-
lémákat. 

Elismerték, hogy „bekamerázva” jobban figyeltek saját szavaikra és visel-
kedésükre, magabiztosabbak is voltak, ami tükrözôdött a felvételeken. Külö-
nösen éjjel – amikor nem lehetett látni a kamerákat – eredményesebben dol-
goztak, ha tájékoztatták ügyfeleiket a készülô videofelvételekrôl.

A jövô autója Izraelbôl érkezik?

ben, egy kerékpárban és egy high-
tech autóban. A helyes válasz az,
hogy a felfüggesztés.

Aquarius Engines
Az Aquarius a motorok forradal-

masításán dolgozik. Célja egy szu-
perhatékony autómotor kifejlesztése,
a dugattyús hajtómûvek áttervezése.

A koncepció szerint az Aquarius
motorjai akár háromszor hatéko-
nyabban használják majd fel az
üzemanyagot, mint a mai autómoto-
rok, valamint sokkal kisebbek, ol-
csóbbak és környezetbarátabbak
lesznek.

StoreDot
A StoreDot nemrégiben számos

érdekességet mutatott be a berlini

CUBE technológiai vásáron. A leg-

nagyobb sikere a FlashBattery tech-

nológiának volt, amely mindössze 

5 perc alatt tölti fel az elektromos au-

tókat.

A StoreDot tehát nem arra fóku-

szál, hogy az elektromos autók minél

hosszabb távot tudjanak megtenni

egy feltöltéssel, hanem a töltési idô

hatékonyságára. Csak összehasonlí-

tásként: az iparági etalonként emle-

getett Tesla SuperCharger állomásai

75 perc alatt töltik fel az autókat. A

StoreDot technológiáját mobiltelefo-

nok esetében is tesztelik. Az autós

fejlesztés várhatóan 3 éven belül ke-

rül piacra.

Izraeli Nagykövetség

Joszéf Amrani nagykövet a magyarországi Audi-gyárban



Elsô látásra távol
áll a hagyományos
zsidó világnézettôl
a szkepticizmus, a
mindent megkér-
dôjelezô gondol-
kodásmód, ami

csak azt hajlandó elhinni, amit lát,
amit be tud bizonyítani. Gyakran
azonban ez egy legitim, sôt fontos
eszköz a zsidó gondolkodás fegyver-
tárában. Bizonyításképpen nyissunk
ki egy Talmud-kötetet tetszôleges
helyen. Jó eséllyel (legalább) két
rabbit fogunk találni, akik egymással
vitatkoznak valamilyen vallási tör-
vénybeli kérdésen. Miért nem hisz-
nek egymásnak, hiszen mindketten
tanult, megbízható, bölcs emberek?
Mert a kétkedés erejét használják fel
az igazság megtalálására. Mind a
mai napig írnak a legnagyobb rabbik
könyveket, responzumokat, melyek-
ben az aktuális vallási és világi kér-
déseket tárgyalják, és intenzíven vi-
tatkoznak egymás álláspontjával.
Nem szégyellik megkérdôjelezni
kollégáik szavait.

Saját magamat is „zsidó szkepti-
kusnak” vallom, amit annak az alap-
élményemnek köszönhetek, ahogyan
felnôtt fejjel megismerkedtem a zsi-
dóság gondolataival. Mivel nem val-
lásos háttérbôl jöttem, és mindenféle
tudást igyekeztem begyûjteni, gyak-
ran ért az az élmény, hogy valamirôl,
amit addig nekem vallásunk, hitünk
szerves részeként mutattak be, évek-
kel késôbb kiderült, hogy egyáltalán
nem az, csupán egy érdekesen hang-
zó teória, ami valakinek nagyon
megtetszett, és különbözô fórumo-
kon terjeszti. Ezért szokásommá tet-
tem, hogy gyanakodjak, és igyekez-
zek ellenôrizni az ilyen kijelentések
forrásait, eredetét a hagyományos
zsidó irodalomban.

Ahogyan a kétkedés, ugyanúgy a
Bölcseinkbe vetett hit is az egyik út-
ja a megértésnek, a tudás gyarapítá-
sának. A Pirké Ávot (6:6) felsorolja
azt a 48 tulajdonságot, amelyek által
a Tóra megszerezhetô. Ezek egyike
az emunát cháchámim, azaz a böl-
csekbe vetett hit, bizalom, viszont
ugyanebben a listában találhatunk
három olyan tulajdonságot is, ame-
lyek inkább a szkeptikusokra
jellemzôk: 1. dikduk chávérim, azaz
a kollégákkal való alapos okfejtés,
vita, 2. máámido ál háemet, szó sze-
rint az igazra, az igaz útra állítani a
másikat, akirôl azt gondoljuk, hogy
eltévedt a gondolkodásában, vala-
mint 3. máchkim et rábo, azaz böl-
csebbé teszi a mesterét, ami a tiszte-
let határain belül már odáig megy el,
hogy az ember akár a saját tanítójá-
val is vitába merjen szállni (más ér-
telmezés szerint: bölcs kérdések
megfogalmazása által teszi bölcseb-
bé).

A hit és a kételkedés a rabbik taní-
tásaiban látszólag egymásnak ellent-
mondanak. Hogyan lehetséges mégis
mindkettôt egyszerre alkalmazni?
Ha a kételkedésünk konstruktív, ak-
kor hozzásegít minket ahhoz, hogy
általa új tudást, új megértést szerez-
hessünk. Például ha egy rabbi vala-
mely talmudi idézetet használ fel az
érvelésében, akkor kinyitom a Tal-
mudot az idézett helyen, és
ellenôrzöm, hogy vajon a kontextus
illeszkedik-e a témához. Így a szkep-
ticizmusomnak köszönhetôen tanul-
tam egy új részt a Talmudból. Ha vi-
szont a rabbi egy fontos összefüg-
gésre világít rá, olyasvalamire, amit
én magamtól nem érthetnék meg,
mivel ô tanultabb, nagyobb ember
nálam, és szélesebb rálátása van a vi-
lágra, akkor nem kételkednem kell a
szavaiban, hanem megpróbálni meg-
érteni, felnôni hozzá. (Természetesen

ez attól is nagyban függ, hogy ki az,
aki az állítást mondja, „mit tett le az
asztalra” korábban.)

Ez az egyszerû jelentése a Böl-
csekbe vetett hit fogalmának, amit
hagyományosan a talmudi korban
élô rabbikra szoktunk vonatkoztatni.
Számunkra ugyanis ôk adják át az
írott Tórát kiegészítô „szóbeli” ha-
gyományt. Szinte az egész késôbbi
zsidó bölcselet az általuk tovább-
adott „alapanyagra” támaszkodott
(eltekintve talán a zsidó misztikától,
melynek felfedése fokozatosan törté-
nik, de ennek a legmélyebb gyökerei
is megtalálhatók a talmudi kor iro-
dalmában).

Meglepetten tapasztaltam a minap,
hogy az egyik nem zsidó sajtóorgá-
numban egy tanult, neológ zsidó hit-
testvérünk (nem rabbi) a sávuot ün-
nepének egy alternatív, mondhatni
unortodox magyarázatát tette közzé,
ismeretterjesztô célzattal. Az általa
bemutatott elmélet szerint – mely a
nem hagyományos zsidó filozófiá-
ban nagy népszerûségnek örvend –
sávuot ünnepe eredetileg nem is a
Tóra adásáról szólt, hanem az elsô
terményeket bemutató mezôgaz-
dasági ünnep, ahogyan azt a tórai
narratíva is leírja. Az, hogy a mai
zsidóság ezt a Szináj-hegyi kinyilat-
koztatáshoz köti, utólagos, megkér-
dôjelezhetô rabbinikus vívmány.
Természetesen nem gondolja a rab-
bikról, hogy rossz szándékkal festet-
ték bele sávuot ünnepébe a Tóra-
adást, csak azt, hogy a tudományos
objektivitás szerint ezt semmi nem
támasztja alá, a párhuzam inkább a
bölcs vezetôk egyfajta népnevelési
programjából eredeztethetô.

Mi a baj azzal, ha valaki ilyesmit
gondol? E kérdés megválaszolása se-
gíthet minket abban, hogy még mé-
lyebb megértést kapjunk az emunát
cháchámim, a Bölcsekbe vetett hit
fogalmáról. Salamon király a Példa-
beszédek könyvének 8. fejezetében
hosszan ír a Tóra jelentôségérôl,
mûködésérôl, legfontosabb szabá-
lyairól. Egyebek mellett azt írja a Tó-
ra nevében: „azokat, akik szeretnek
engem, én szeretem, és akik keres-
nek engem, meg fognak találni”
(8:17). Ebbôl azt tanulhatjuk, hogy
ahhoz, hogy a Tóra bölcsességéhez
annak teljességében hozzáférhes-
sünk, szükséges egy alapvetô hozzá-
állás. Ahogyan a Tóra nem minden-
kit „szeret”, csak akik ôt is „szere-
tik”, úgy a talmudi bölcsek gondola-
tainak megértése is nagyban függ at-
tól, hogy megérteni akarjuk-e a mon-
dásaikat vagy elvitatni. A Sábát trak-
tátus 86b lapjától kezdve többolda-
las, hosszú értekezést találunk a Tó-
ra-adás részleteirôl, melybôl egyér-
telmûen kiderül, hogy sávuotkor tör-
tént. Most vegyünk végig néhány
összefüggést, amikrôl lemaradnánk,
ha a szkepticizmus jegyében nem fo-
gadnánk el ezt a hagyományt.

Már a Tóra szövegében is feltûnô,
hogy három ünnepet említ egyszerre:
peszách, sávuot és szukkot ünnepét,
és a három közül sávuot a „kakukk-
tojás”, hiszen a másik kettôt a szö-
veg egyértelmûen kapcsolja az
egyiptomi kivonuláshoz, és a dátu-
mukat is rögzíti – sávuotnál egyik
sem történik meg. Csak annyit tu-
dunk, hogy 49 napot, hét hetet kell
számolnunk (ami szintén csak akkor
illeszkedik szépen az összképbe, ha
Bölcseink magyarázatát is elfogad-
juk, mely szerint ez a számolás a Tó-
ra-adást elôkészíteni hivatott fokoza-
tos fejlôdés eszköze). Ahogyan
sávuot, úgy a Tóra-adás dátumozása
is feltûnôen és szokatlanul hiányos a
Tórában: „A harmadik hónapban,
amikor Izrael fiai kijöttek Egyiptom-
ból, ezen a napon elérkeztek Szináj
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VALLÁSI ROVAT

Hinni és kételkedni a rabbik szavaiban
Radnóti rabbi rovata

Állítás:
A zsidók egész évben tett ígérete-

it és esküit a Kol nidré nevû imád-
ságuk alapján semmissé teszik, és
ezután csalásaikat az Isten „meg-
bocsátja” nekik.

Cáfolat:
A Kol nidré ima hatása a szigorú-

an személyes, önmagunkra tett foga-
dalmak érvénytelenítésérôl szól.
Semmiképpen sem teszi semmissé a
mások számára tett fogadalmak ér-
vényességét.

Bôvebben:
Jom kippur, az engesztelônap, a

legnagyobb zsidó ünnep. Ennek az
ünnepnek a felvezetô estéjét hívják
Kol nidrének, aminek a jelentése:
„minden eskü”. Ez az a különleges
ima, amit nagyon sokszor – szándé-
kosan – félreértelmeznek. Az ima
így szól:

„Mindazokat a fogadalmakat, eltil-
tásokat, esküket, ígéreteket… melye-
ket megfogadtunk, melyekre meges-
küdtünk és melyekre elköteleztük
magunkat, melyeket megtiltottunk
magunknak ettôl a jom kippurtól a
jom kippurig, mely javunkra jön el,
mindezeket megbántuk már! Mind
legyen feloldott, érvénytelen, nem
kötelezô és semmis, teljesen érvé-
nyét vesztett, hatály és kötelezettség
nélküli! (...)”

Vagyis a Kol nidré ima valójában
szigorúan személyes, csak saját
magunka vonatkozó, önmagunkat
korlátozó, a jelenre vagy a jövô éle-
tünkre irányuló fogadalmak
érvénytelenítésérôl szól. (Pl. valaki
megfogadja, hogy a jövôben ezt
vagy azt nem eszi.) Semmiképpen
sem teszi semmissé a mások szá-
mára tett fogadalmak érvényessé-
gét.

A talmudi bölcsek minden esetben
óvnak a fogadalmak vagy eskük
megtételétôl. Sôt, már a Tóra tárgyal-
ja, lehet-e egyáltalán fogadalmat ten-
ni, akár valamilyen szent célra is.

Szobrot kapott Dabas város
díszpolgára

A Térségi Holokauszt Emlékpont elôtti téren avatta fel Dabas közössége
Bragyova György holokauszttúlélô, egykori felsôdabasi lakos egész alakos
szobrát, amelyet Gábor Emese készített. Az alkotás egy kompozícióban ábrá-

Csak egyetlen helyen engedi meg az
egyéni esküt: „Ha valaki fogadalmat
tesz az Örökkévalónak, vagy esküt
tesz, hogy megkösse magát megszo-
rítással, meg ne szegje szavát; mind
aszerint amint kijön szájából, csele-
kedjék” (Mózes IV. 30:3).

Az eskü ideje alatt az eskühöz
méltó módon és ennek megfelelôen
kell viselkedni. Ez tórai parancsolat.
Ám itt meg kell jegyezni, hogy egy
esküt egy bíróság semmissé tehet.
(Talmud Chagigah 10a; Maimo-
nides, Mishneh Torah, Hilchot
Shevuot 6:1, stb.) Azaz ha valaki
megbánja, hogy egy bizonyos esküt
(fogadalmat stb.) önmagára vett, ak-
kor azt – jom kippuron kívüli napo-
kon – csakis egy bíróság semmisít-
heti meg. Ez is parancsolat, hiszen a
zsidók számára a vallásjog bárme-
lyik része olyan, mintha Mózes kap-
ta volna a Szináj-hegyen.

És a Talmud tovább részletezi a
kérdést: Csak az olyan eskü alól le-
het felmentést szerezni, amelyiknél
az eskütételnél többen is jelen van-
nak, és ha felfüggesztésre kerül sor,
ôk ott vannak akkor is, amikor az es-
küt megszüntetik.

A Talmud kb. 15–20%-a foglalko-
zik a zsidó bírósági rendszerrel, kö-
zöttük az eskük alatt tett fogadal-
makkal és a tanúkkal. Mire jók ezek
a vallomások vagy eskük, ha azokat
egy másik bíróságon érvényteleníte-
ni lehet? A válasz is logikus: ezért
van az, hogy az eskük tanúk elôtt té-
tetnek, és így a múltban elhangzotta-
kat nem lehet megmásítani. A rabbik
többször hangoztatják: bármilyen hi-
vatalos esküt csakis mások füle hal-
latára lehet tenni, és megsemmisíteni
is szintúgy, azaz tanúk jelenlétével
és jóváhagyásával. (Lásd: Talmud:
Shevuot 29a; Nedarim 25a, Vallás-
jog: Nachmanides, Teshuvot
HaRambam, 248, 280; Tur, Orach
Chaim 619; Shulchan Aruch, Yoreh
Deah 211:4)

Mint látjuk, a zsidó jog szerint a
fogadalom nem csupán kimondott
néhány szó, hanem úgy kell az em-
bernek a saját esküjére tekinteni,
mint egy szerzôdésre, sôt annál is
többre, hiszen lelkiekben egy eskü
rendkívül erôs, pszichológiailag is
motiváló tényezô. Éppen ezért van,
hogy egy külön talmudi traktátus
foglalkozik a részleteivel, körülmé-
nyeivel és feltételeivel.

A Kol nidré ima hagyománya az 
i. sz. 9. századra nyúlik vissza. Ekkor
került bele az Amram Gaon által szer-
kesztett imakönyvbe, amely a legelsô
imakönyv volt, azaz ôsi imáról van
szó. Ám már a 12. századra – a zsidó
közösségeken belül – vita kerekedett,
hogy mi is a Kol nidré igazi szándéka
és üzenete. Általános vélemény sze-
rint jom kippurkor, az engesztelés
szent napján elmondott imák célja,
hogy az imádkozók megfelelô lelki
háttérrel, rájuk nehezedô személyes
fogadalmak nélkül lépjenek át az ün-
nepnapba. Vagyis a Kol nidré elsôd-
leges célja, hogy az emberek ne le-
gyenek kénytelenek élethosszig visel-
ni egy önmagukat korlátozó, meg-
gondolatlan eskü nehéz terhét.

Rabbénu Tam a 12. században ezzel
a gondolattal szállt szembe. Ô elle-
nezte a múltbéli fogadalmak meg-
semmisítését, mondván, hogyan is
semmisíthetné meg az egyén a saját
privát fogadalmait egy rabbik által le-
írt általános imával? Milyen megbá-
nás az, amikor az egyén még csak fel
sem sorolja a saját vétkeit, esküit?
Szerinte a jövôben is használják az
ôsi Kol nidré szent szövegét, ám azt
úgy módosította, hogy az ima vonat-
kozzon már elôre a jövôben teendô
egyéni fogadalmakra is, így akadá-
lyozva meg a felelôtlen önkorlátozá-
sokat.

Egy zsidó embernek a Kol nidré
soha nem nyújtott, nem nyújt és nem
nyújthat alkalmat arra, hogy bárki-
nek is hazudjon.

pusztájába” (Mózes 2., 19:1). Mi az,
hogy „ezen a napon”? Miért nem írja
le, hogy pontosan melyik napon? Ha
Bölcseink feltevését elfogadjuk, ak-
kor ez érthetôvé válik: a két homály-
ban hagyott dátum összekapcsoló-
dik. Talán az sem véletlen, hogy ép-
pen a Tóra-adás eseménye az, ami-
nek a legalapvetôbb megértéséhez
sem elég az írott Tórára támaszkod-
nunk. Ebbôl is „dekódolhatjuk” azt
az üzenetet, hogy szóbeli hagyo-
mányt is kaptunk ugyanezen az ün-
nepen.

Jó néhány hasonló dolog van a Tó-
rában, ami egyáltalán nincsen leírva,
és csak a Talmudból tudjuk. Ezeket
nem tudjuk megkérdôjelezni, mert
semmilyen más forrásunk nincsen,
amit a helyébe írhatnánk. Például
rögzítve van, hogy tefilint, imaszíjat
kell kötnünk magunkra, de hogy mi-
ként nézzen ki, az hiányzik. Vagy
hogy szombaton nem szabad dolgoz-
ni, és halálbüntetést érdemel, aki
megszegi, de hogy pontosan mi szá-
mít munkának, az hiányzik (ami
igencsak megnehezítené a halálbün-
tetés értelmezését). Ezekkel a törvé-
nyekkel kapcsolatban muszáj elfo-
gadnunk a Talmud hitelességét. Ak-
kor miért is gondolnánk, hogy példá-
ul a Tóra-adás dátumával kapcsolat-
ban maguktól találták ki az összefüg-
géseket a rabbik?

Érdekesség, hogy a régi idôkben
még a keresztény egyházak sem
kérdôjelezték meg, hogy a Talmud
tartalmazza a Tórát kiegészítô hiteles
hagyományt: „Az írástudók és a fari-
zeusok Mózes tanítói székében ül-
nek. Tegyetek meg és tartsatok meg
ezért mindent, amit mondanak nek-
tek…” (Máté 23:2-3) Fontos, hogy mi,
zsidók, legalább ekkora tiszteletben
tartsuk a saját kincseinket, bölcses-
ségünket.

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu

zolja a fôalakot és kedvenc kutyáját, ami az emberséget, az összetartozást és
az egymásrautaltságot jeleníti meg. A padon ülô idôs ember a felsôdabasi kö-
zösség szerves részeként jelenik meg, mintha soha nem kényszerült volna el-
hagyni szülôföldjét, vagy mintha örökre hazatért volna a szülôi házba.

A rendezvény szónoka Forgács János holokauszttúlélô volt, majd Kôszegi
Zoltán polgármester méltatta az esemény jelentôségét. A mûsorban közremû-
ködött a Divertimento vonósnégyes, Fehér Júlia versmondó és Valentyik An-
na színmûvész. 

A szoboravatón részt vettek Bragyova György Izraelben élô lányai és roko-
nai is. Egyik lánya, Judith, megható szavakkal emlékezett meg a tavalyelôtt,
92 éves korában eltávozott nevelôapáról, és megköszönte a város közösségé-
nek, hogy kegyelettel ápolja emlékét.

Bragyova György lányai, Esther és Judit, valamint unokatestvére, Frida



71998. MÁJUS 1. ÚJ ÉLETÚJ ÉLET 72017. JÚNIUS 15.

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(1)-767-8262-es

számon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Június 16. péntek Sziván 22. Gyertyagyújtás: 8.25
Június 17. szombat Sziván 23. Szombat kimenetele: 9.46

Újholdhirdetés
Június 22. csütörtök Sziván 28. Jom kippur kátán
Június 23. péntek Sziván 29. Gyertyagyújtás: 8.27
Június 24. szombat Sziván 30. Szombat kimenetele: 9.48

Újhold 1 (vasárnap Újhold 2.)

VEGYES
Péntek Szombat Péntek Szombat

Templomok este reggel este reggel
Jún. 16. Jún. 17. Jún. 23. Jún. 24.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 20.35 8.00 20.35 8.00
Alma u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.35 9.00 20.35 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 20.35 8.00 20.35 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.35 8.00 20.35 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Újlipótvárosban garzonlakás turis-
táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti
Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kusmester. Fogsorok, hidak készítése,
javítása soron kívül. Fogszabályozó,
fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított.
Szolid árak. Mozgáskorlátozottakhoz
házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet.
1013 Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli
pályaudvarhoz közel. 06-30-222-3016,
06-1-356-9372.

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyvnyom-
tatás, névjegykészítés a Mammut I.-ben
(III. em. 312-es üzlet), a II., és a VI. ke-
rületben. Messinger Miklós, 06-20-934-
9523, www.rcontact.hu

Eladó és kiadó ingatlanokat kere-
sünk! Budapesti Ingatlanközvetítô Kft.
06-1-200-4972.

Szakképzett ápolónô éjszakai ápo-
lást, gondozást vállal. 06-20-388-9935.

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

180/85/66 férfi megismerkedne társ-
keresés céljából csinos hölggyel. 06-20-
213-3164.

APRÓ-
HIRDETÉS

Mártír-istentiszteletek 2017
Június 18.
Sárbogárd 16.00 temetô
Salgótarján 11.00 temetô
Nagykáta 10.30 temetô
Tata 10.00 temetô
Tatabánya 14.00 temetô
Esztergom 11.00 temetô
Miskolc 11.00 temetô
Zalaegerszeg 9.00 volt gettó, vasútállomás, emléktábla

10.30 volt zsinagóga
12.00 temetô

Június 25.
Békéscsaba 15.00 zsinagóga emlékfal
Szolnok 14.00 zsinagóga
Sátoraljaújhely 14.00 temetô
Cegléd 9.30 kis zsinagóga
Nagykôrös 11.00 zsinagóga
Gyôr 11.00 temetô
Kaposvár 11.00 temetô
Veszprém 10.00 városi emlékmû
Szeged 10.00 holokauszt-emlékoszlop

11.00 zsinagóga
Dombóvár 14.00 zsinagóga
Gyöngyös 10.00 temetô
Hódmezôvásárhely 16.30 temetô

17.30 zsinagógakert
18.00 zsinagóga

Június 27. kedd!
Vác 10.00 zsinagóga

Július 2.
Jászberény 11.00 temetô
Karcag 11.00 temetô

12.00 zsinagóga
Pécs 10.00 temetô
Sopron 11.00 temetô
Gyula 12.00 temetô
Tapolca 13.00 volt gettó fala

14.00 temetô
Szombathely 11.00 zsinagóga, Batthyány tér
Debrecen 10.00 Monostorpályi úti temetô
Jánoshalma 11.00 zsinagóga
Keszthely 11.00 zsinagóga

Július 9.
Szekszárd 10.30 Mûvészetek Háza
Soroksár 9.15 temetô
Pesterzsébet 10.15 temetô
Csepel 11.30 temetô

Július 16.
Újpest, Pestújhely, Rákospalota 18.00 zsinagóga
Pápa 16.30 zsinagóga

A további idôpontokat folyamatosan közöljük. Kérjük olvasóinkat,
hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel,
mert változás lehetséges.

Hírek, események
röviden

– Preisz József, a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség örökös alelnöke
életmûdíjat kapott. A Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a kitün-
tetést az 55 éves szakmai munka el-
ismeréseként adományozta. A mes-
ter munkáját fémjelzi többek közt a
városi nagytemplom órája és a szín-
ház elôtti téren látható, a világon
egyedülálló földi toronyóra. Egy
nagy álom vár még beteljesülésre.
Egy állandó órakiállítás.

– A Herman Lipót Idôsek Klub-
jában június 21-én, szerdán, 14 óra-
kor kezdôdik a Nem csak a  húszéve-
seké a világ címû zenés mûsor.

Olvasói levél
Tisztelt Fôszerkesztô Úr! Az óbudai temetôben mûanyag flakonokkal és

mécsestartókkal, italospalackokkal elegyített, többszobányi felhalmozott
zöldhulladék (begyûjtött fa, gally) fogadja a látogatót. A látvány rettenetes,
nagyapám, dr. Wellesz Gyula egykori óbudai fôrabbi sírja megközelíthetetlen.
A gondnok kérdéseimre tehetetlenségérôl s a Hitközség közönyérôl számolt
be. Ha elégetni nem is lehet a szemetet, vannak módszerek az elszállításra.
Kérem, segítsen, hogy ez a méltatlan állapot megszûnjön, s a helyzet norma-
lizálódjon. Talán az Ön segítsége, az Új Élet nyilvánossága felébreszti a
tétlenkedôk lelkiismeretét és cselekvési szándékát. Fáradozását elôre is kö-
szönöm.

Tisztelettel:
dr. Kozma István

A közelmúltban mutatták be A kecs-
keméti ortodoxia 27 éve címû könyvet,
amelyet Somodi Henrietta, a téma neves
kutatója írt. 

Az eseményen elôször Deák Gábor,
az Aura Kiadó igazgatója köszöntötte a
jelenlévôket, hangsúlyozva, milyen
nagyra becsüli, hogy a szerzô – akinek
egy korábbi munkája kizárólag a kecs-
keméti ortodox zsinagóga épületével
foglalkozott – e mûvét az ô kiadójuknak
ajánlotta fel megjelentetésre. 

A mostani kötet, amelynek elôszavát
nemcsak magyarul, hanem angolul, né-
metül és ivritül is közlik, röviden átte-
kinti a kecskeméti zsidóság történetét,
arra az idôszakra fókuszálva, amikor
kettészakadt a helyi kile, és a neológ
hitközségbôl kiváltak az ortodoxok,
mert nem kívántak együtt imádkozni az
újítókkal, márpedig a Fôtéren lévô nagy
zsinagóga a neológ rítust követte. 

Somodi Henriettától megtudhattuk,
milyen sok kutatás elôzte meg ezt a
könyvet, és hogy mûvészettörténész-
ként beleszeretett az épületbe. 

Ezt követôen köszöntötte a jelen-
lévôket Feldmájer Péter, a Mazsihisz
Közép-magyarországi Területi Csoport-
jának elnöke, aki a következôket mond-
ta:

Henrietta asszony, kedves Gábor,
hölgyeim és uraim!

Amikor gyerekkoromban néha itt jár-
tam, ebben a zsinagógában, az majd-
nem ugyanolyan volt, mint Nagy-
kôrösön, csak ott szemben, egészen elöl
van a tóraolvasó emelvény, itt pedig –
mint ortodox zsinagógákban szokás –
középütt. 

Aztán jött a romlás: a 80-as években
már nemhogy imádkozni nem járt ide
senki, hanem életveszélyes volt bejönni.
Amikor felmásztam a karzatra, akkor le
is szakadt alattam. Nagyon nehéz volt
rábeszélni akkor Nyilas Gábor bará-
tommal – aki akkor bent dolgozott a me-
gyei tanácson – és Kôtörô Miklós úrral
– aki késôbb tanácselnök lett – a megye
akkori vezetését, hogy mentsük meg ezt
az épületet.

Két dolog kellett ehhez. 

Saját magam és jó barátom, profesz-
szor Grósz Andor nevében is azt kívá-
nom, hogy ne veszítse el érdeklôdését a
zsinagógák iránt Henrietta, továbbra is
dolgozzon akár a kecskeméti, akár a

Könyv a kecskeméti ortodoxiáról
Az egyik a célt megtalálni, hogy mi

lesz vele, ha újraépítjük. A másik, hogy
honnan lesz pénz. 

Pénzt tudott szerezni Kôtörô Miklós,
mert egy igaz szívû ember volt, érezte,
hogy milyen jelentôsége van ennek az
épületnek, mi a jelentôsége annak, hogy
ha már átalakították a nagy zsinagógát,
akkor legalább ez megmaradjon olyan-
nak, amilyennek a régiek építették, sze-
rették. A cél pedig a fotómûvészet volt.

Azt tudjuk, hogy a zsinagóga nem
csak imára szolgál. Az egyik neve bét
hákneszet, a másik bét hászéfer, vagyis
nemcsak a gyülekezet háza, hanem a
könyvek háza is, tágabban a mûveltség
háza. Ez egy múzeum lett, amely ôrzi a
múltat, méltó ehhez az épülethez.

Méltó az épülethez, amelyet bár kecs-
kemétiek építettek, de valamiért pont
úgy nézett ki, mint az elôképei több he-
lyen Lengyelországban.

Az északkelet-lengyelországi zsinagó-
gákban ugyanezek a motívumok vannak,
az oroszlán, a sas, a szarvas képével. 

Szóval mintha egy kis Lengyelország
csöppent volna ide. 

A kecskeméti ortodox zsidók nagy-
apái hozták ide azt a rítust, azt a szo-
kást, amely végül is oda vezetett, amikor
a hasadás volt a zsinagógák között, a
nagyobbik részük neológ zsinagóga lett,
de ezt ôk nem szerették, kiváltak a Kecs-
keméti Zsidó Hitközségbôl, megalakítot-
ták az ortodoxiát, és a régi szokások
szerint imádkoztak. 

Különváltak, de a sorsuk végül is
ugyanaz lett, mint az összes többi zsidó-
nak. Kecskemét városa kivetette magá-
ból ôket, s meggyilkolták ôket. Nem néz-
ték a gyilkosok, hogy ki a neológ és ki az
ortodox zsidó! 

Nem csoda, hogy nagyon büszke va-
gyok arra, hogy sikeresen küzdöttem
ezért a csodás épületért, és nagyon nagy
öröm volt számomra, hogy az épület ta-
lált valakit, Henrietta asszonyt, aki –
hogy is mondta Gábor? – akkor egy csi-
nos kislány volt, és ô is beleszeretett az
épületbe és beleszeretett ebbe a törté-
netbe. 

Akinek megvan az elôzô könyve, az is
láthatta már, hogy milyen empátiával és

milyen tudással tárta fel ennek az épü-
letnek a történetét. 

Én azt mondom, hogy sajnos – a férje
azt mondja, hogy szerencsére – Henriet-
ta asszony elhagyott bennünket egy

idôre, talán 10 évre vagy többre, de azt
láttam, hogy ha el is költözött a messzi
hegyes Svájcba, a szíve itt maradt egy
picit velünk.

Mindig újra és újra foglalkozott
Kecskeméttel, ezzel az épülettel, az itte-
ni ortodox zsidóság történetével. Ezért
esett jól, amikor értesültem arról, hogy
megírta ezt a könyvet, és csak kiadóra
várt. 

Köszönet Deák Gábor úrnak, az Aura
Könyvkiadónak, hogy ezt a mûvet ma-
gukévá tették és megjelentették. Köszö-
net a szponzoroknak, az NKA-nak és a
Mazsihisznek, amelyek támogatták a
könyv megjelenését. 

Azt hiszem, mindannyian nagyon örü-
lünk annak, hogy ez a könyv elkészült,
örülünk annak, hogy sikerült megôrizni
az érdeklôdést Kecskemét és a környék
zsidósága iránt. 

környékbeli zsidóság történetének fel-
dolgozásán. 

Hiszünk a környékbeli zsidóság jö-
vôjében, hiszünk abban, hogy élô zsidó-
ságot, élô zsinagógákat kell teremte-
nünk, ezért dolgozunk, és ebben mindig
hû társat találunk Kecskemét nemes vá-
rosában és vezetôiben, de azért a múltat
sem szabad elfeledni. Ha nincsenek értô
emberek ahhoz, hogy kikutassák, mi és
hogyan történt, akkor el fog veszni a
történelmünk egy fontos fejezete.

Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és
köszönöm, hogy eljöttek.

A bemutató nagyszámú közönségét
zeneszámokkal szórakoztatta Somodi
Henrietta férje és az általa szervezett al-
kalmi zenekar.

Reméljük, hogy a kötet a nagyobb
könyvesboltokban elérhetô, megvásá-
rolható lesz.
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„Zsidó” van a pakliban

Hidakat robbantottak fel, vonatsze-
relvényeket támadtak meg, náci kato-
nákat öltek. A 90 éves Benjamin Levin
a litvániai „Nákám” (Bosszú) partizán-
csoport egyik utolsó túlélôje. „Már
nem beszélünk errôl, de örökre ben-
nünk él. Ha mégis errôl mesélek, újabb
és újabb emlékek törnek rám.”

Benjamin Levin a litvániai Vilnius-
ban született. A náci megszállást
követôen 14 éves korában gettóba ke-
rült. Bátyja egy partizánakcióban halt
meg. Szülei túlélték a holokausztot,
de amikor hazatértek, a helyi lakosság
végzett velük. Ô idôrôl idôre kiszö-
kött a gettóból, és a zsidó ellenállók-
hoz csatlakozva a náci csapatokat tá-
madta. A Nákám csoport vezére és
ideológusa a legendás Aba Kovner
volt. Quentin Tarantino filmje, a Becs-
telen Brigantyk, az ô tevékenységü-
kön alapszik.

Levin saját bevallása szerint igazi
utcagyerekként nevelkedett Vilnius
utcáin. Már nyolcévesen dohányzott,
és különbözô bandákhoz csapódva
rótta az utcákat. Apja jómódú és is-
mert kereskedô volt a városban. Vallá-
sos zsidó volt, de nagyra tartotta a né-
met kultúrát, és nem hitte el, hogy a
náci megszállás az életükbe kerülhet.
„Apám rajongott mindenért, ami né-
met. Azt gondolta, hogy a háború
gyorsan véget ér majd.” Amikor rá-
döbbent a szörnyû valóságra, és
megkezdôdtek a tömeggyilkosságok
Litvánia-szerte, apja eladta üzletét és
fegyvereket vásárolt az ellenállóknak.
Feleségével egy vidéki farmon bújtak
el, ott vészelték át a háborút.

A gettóban rendszeresek volt a raj-
taütések, ezért Levin társaival együtt
elrejtôzött. Volt velük egy csecsemô
is, aki egyszer csak sírni kezdett.
Levin rémülettel figyelte, ahogy a
gyermek apja megfojtja a csecsemôt.
„Láttam, ahogy megöli a fiát. Renge-
teg szörnyûségnek voltam tanúja a

gettóban. Láttam, hogyan válik vadál-
lat jó emberekbôl, és azt is, hogyan
lesznek hôssé az egyszerû emberek.
Anyám ekkor azt mondta: a legször-
nyûbb dolgok csak most jönnek
majd...”

Levin bátyja, a 18 éves Smuel, min-
den pénzét pisztoly és lôszer vásárlá-
sába fektette. Ez volt a feltétele an-
nak, hogy csatlakozhasson a zsidó
partizánokhoz, akik a Vilnius körüli
erdôkben rejtôzködtek. 1943-ban vé-
gül Benjamin is belépett a csoportba,
és egyike lehetett a „nokmim”, azaz a
bosszúállók csoportjának. Ekkor tudta
meg, hogy bátyja éppen az elôzô na-
pon vesztette életét egy titkos beveté-
sen. Mivel alacsony, vékony és moz-
gékony volt, a partizánok nagy hasz-
nát vették, különösen a merényletek
elôkészítése során. Levin gyakran
szökött be a gettóba, üzeneteket ho-
zott-vitt, és a kétségbeesett zsidók
sokszor ôt bízták meg, hogy értéktár-
gyaikat gyógyszerre és élelmiszerre
cserélje a városban.

A bosszúállók összesen 300 kilo-
méternyi vasútvonalat tettek tönkre,
40 vasúti kocsit semmisítettek meg és
öt hidat robbantottak fel, hogy ezzel is
nehezítsék a náci csapatok mozgását
és a haláltáborokba induló szerelvé-
nyek útját. Rajtaütéseik során 212 né-
met katonával végeztek. A bujkálás
alatt erdei gombával és pocsolyavíz-
zel táplálkoztak. Menekülés közben
Levin gyakran került golyózáporba,
de a lövedékek mindig elkerülték, vé-
leménye szerint alacsony termete mi-
att. Arra már nem emlékszik, hogy
személyesen hány katonával és kolla-
boránssal végzett, de annyi bizonyos,
hogy hetven év elteltével még mindig
érvényes elfogatási parancs van ellene
Litvániában.

Amikor a Vörös Hadsereg 1944
nyarán felszabadította Vilniust, a zsi-
dó partizánok is kivették részüket a

...és ideje van a nevetésnek
Van egy pólóm, az van ráírva jó

nagy betûkkel: BALEK. Csak
tudnám, mi került benne 34.700
forintba.

* * *

Barátok egymás között:
– Hogy sikerült az autóvezetôi

vizsgád?

– Nem tudom, mert amikor kijöt-

tem a kórházból, a vizsgabiztos még

nem tért magához.

* * *

Bennem és a férjemben csak egy

dolog közös: ugyanazon a napon

házasodtunk.

Ôk voltak a „becstelen brygantik”
Nem ejtettünk foglyokat

„Az egyik kedvenc tévésorozatomat nézve feltûnt, hogy
az egyébként krimi mûfajú borzongatás aktuális folytatá-
sa zsidó környezetben játszódik. A szappanopera x-edik
részében meghal a zsidó családfô, és egy jelenetet mutat-
nak, ami jobban megdöbbentett, mint az, hogy már 3 hó-
napja nem tudom, ki a gyilkos. Tudniillik a meghalt zsi-
dó embert nyitott koporsóban felravatalozzák, a kisváros-
beli ismerôsei egy-egy szál virágot tesznek a nyitott ko-
porsóba, és homlokon csókolják az elhunytat. És ha
mindez még kevés lenne, a rabbijuk nagyon szépen beszél
a megboldogultról az emlékére tartott halotti toron, majd
ezt követôen a bôséges svédasztalról sertéssonkát és eh-
hez hasonló ínyencségeket falatoznak. Minden férfi
szereplôn jól láthatóan kipa volt, a rabbit játszó színészen
tálisz, és a realitás kedvéért az egyébként magyarul
beszélô filmben a kádist a rabbi eredeti arameus nyelven
mondja el.

Valószínûleg tudják, hogy szinte minden játékfilm elôtt
valamennyi csatornán megjelenik egy karika egy szám-
mal. A 12-es azt jelenti, hogy átlagos moziról van szó, a
16-os már erôsen korhatárhoz kötött a benne látható
erôszakos képek miatt, és ha megjelenik a piros 18-as
szám, biztosak lehetünk benne, hogy erotikus jelenetek
tömege következik. Most készülök levelet írni a Médiaha-
tóságnak, hogy ezentúl vezessenek be még egy karikát a
zsidó témájú filmekhez, és ebbe írják bele jól olvasható-
an: Rabbiknak nem ajánlott!

Az Új Élet olvasói régebbi írásaimból tudhatják, hogy
kedvenc szabadidôs elfoglaltságom az ördög bibliájának
forgatása, magyarul: több mint 50 éve ultizom. Ez az a
játék, ami kikapcsol, megszûnik számomra a külvilág, és
képes vagyok egy nap 10–12 órát is végigjátszani, termé-
szetesen tiszta nyereségvágyból. Általában pénzben ját-
szunk, de nálunk nem a pénz a lényeg, hanem az összeg.
De hogy ne vessenek meg annyira, hozzáteszem, ha meg-
hívást kapok nagyobb lélekszámú és minden anyagi von-
zat nélküli ultiversenyre, ha idôm engedi, szívesen meg-
méretem magam.

Így történt ez a jó múltkor is. Felhívott egy Budapesttôl
messze lakó partnerem, hogy ultiversenyt rendez az egyik
kelet-magyarországi kis faluban. Kétségeim voltak, hogy
egy 300 lelkes településen ez hogy jön össze, de megnyug-
tatott, hogy 20 km-es rádiuszban több város is van, és ô
begyûjti onnan is az ultistákat. Zsidó ember volt a meg-
hívónk, a kiveszôfélben lévô paraszt zsidó archetípusa,
egy olyan községbôl, ahol az elsô világháború után még
680 zsidó élt, és az idônként kétségbevont holokauszt
nyomán mára rajta kívül még két család, azaz összesen 9
zsidó található a faluban. Meghallva ingadozásomat,
még hozzátette: már csak azért is gyere, mert módod lesz
egy komoly micvét tenni. Ez megadta a löketet, csak épp

azt nem tudtam elképzelni, hogy egy 300 lelkes, római
katolikus faluban a helyi mûvház ultiversenyén miféle
micve-lehetôség adódik. Egyetlen gondolatom támadt: a
barátomon kívül ott élô 2 zsidó család férfi tagjai szintén
játékosok, és ô nyilván meg fog kérni, hogy az egyik dep-
ressziós zsidó partneremet majd hagyjam nyerni.

Már érkezésem után elmondta, hogy legjobb barátja –
aki a falu másik zsidaja – még elutazásom elôtt temeti a
feleségét. Ha mind a három zsidó család eljön az egyéb-
ként elhanyagolt temetôbe, akkor összesen 4 férfire lehet
számítani. Mivel ismerte a nagyszüleiket, akik igazán
behóved, glatt zsidók voltak, leégne a bôr a képérôl, ha
nem mondanánk kádist. Szemérmes felvetésemre, hogy
jó, de itt sem rabbi, sem kántor nincs, elmondta, hogy ô
az internetrôl megtanulta a zsidó temetés rituáléját, és le
fogja vezetni a búcsúztatást. Arra is volt receptje, hogy
velem együtt is csak 5-en leszünk.

A temetés elôtt egy órával kifejtette, hogy miben is tu-
dok jót cselekedni. Együtt menjünk be a falu egyetlen
kocsmájába, és onnan jelöljük ki az alkalmi kilét. Látván
tág pupilláimat, megnyugtatott, hogy kevéssé részegnek
tûnô és esetleg sémita vonásokkal bíró férfiembereket fog
kiválasztani, megkérve ôket arra, hogy: gumicsizma le,
ünnepi öltözék fel, ô papírból már csinált kipákat, jöjje-
nek velünk a temetésre, és nincs más dolguk, mint csend-
ben körülállni a sírt, miközben mi 5-en majd imádko-
zunk. Ennek fejében én, a messzirôl jött pesti, ígérjem
meg, hogy a temetés után visszamegyek velük, és fejen-
ként 3000 forintos limittel, amit ô elôzôleg a kezembe
nyom, megszponzorálom az egész napi alkoholizmusu-
kat. Igazi zsidó furfang, ez jutott az ötletrôl eszembe. 

Így is történt, és ahogy Pesten call centeresnek, úgy itt
zsidónak is túljelentkezés volt, legalább 10-en akartak
egy órára zsidóvá lenni, úgyhogy módunk volt a minôsé-
gi szelektálásra is. A temetés baj nélkül lezajlott. Egyet-
len zavaró momentum volt, hogy a legügybuzgóbb
dublôr-zsidó oldalba bökte barátomat, és megkérdezte: a
végén elég kezet fogni, vagy meg kell csókolni a gyászo-
lót?

Visszakísértük a statisztériát a csárdába, ahol én an-
nak rendje-módja szerint befizettem a megelôlegezett
egész napi delíriumot. Az egyik közülük felém fordult, és
csábítgatni kezdett: szerkesztô úr, több eladó ház is van a
faluban! Láthatja, hogy itt tiszta a levegô, hajnalban ma-
dárcsicsergés, a kártyapartija is összejön, maradjon vég-
leg itt, a nyugdíjat ide is elhozza a postás. Miután szabad-
kozva visszautasítottam kedves ajánlatát, megkérdeztem,
hogy egyáltalán miért jut ilyen az eszébe. Mire annyit fe-
lelt csupán: már megbocsásson, hogy megajánlottam, de
ahogy önre nézek, maga sincs a legjobb bôrben...

harcokból. A németekkel együtt-
mûködô litvánokat helyben agyonlôt-
ték. „Nem ejtettünk foglyokat. Nem
volt bírósági tárgyalás. Így mentek
ezek a dolgok akkoriban.”

Levin szülei azon kevesek között
voltak, akik túlélték a holokausztot.
Amikor azonban visszatértek vilniusi
házukba, a szomszédjaik rájuk törtek,
és megölték ôket. Benjamin egyedül
maradt, ezért a háború végén azonnal a
Szentföldre emigrált. Ott találkozott
feleségével, Szárával, aki Magyaror-
szágról vándorolt Izraelbe, ahol két
gyermekük született, majd 1967-ben
az Egyesült Államokba költöztek.
Szárá egy hónappal ezelôtt hunyt el.
Temetésén Levin így szólt fiához:
„Most már az én idôm is eljött.”
Benjamin Levin már kilencvenéves, de
a háború során annyi hamis személy-
azonosságot használt, hogy valódi szü-
letési idejére már nem is emlékszik.
Ezért családja egy zsidó ünnepet jelölt
ki számára születésnapnak: minden év-
ben erev peszáchkor, a szabadulás ün-
nepének elôestéjén köszöntik fel.

(Forrás: Ynet)

Benjamin Levin


