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Nemrégiben az Izraelbe szállí-
tott szíriai menekültek ellátásával
foglalkozó izraeli egészségügyi
dolgozói team járt Magyarorszá-
gon, elôadást tartottak az Izraeli
Kulturális Intézetben, és ketten
közülük nyilatkoztak a honlap-
nak: Arie Eisenman, a sérülteket
ellátó Galileai Egészségközpont
Sürgôsségi Osztályának feje és Aya
Kipershlak, a Központ nemzetközi
kapcsolattartásért felelôs vezetôje.

A szíriai polgárháború sérültjei-
nek gyógyításával foglalkoznak. Tu-
lajdonítanak ennek valamilyen külö-
nös jelentôséget, vagy egyszerû köte-
lességteljesítésnek tekintik?

Dr. Arie Eisenman: Nem, a bete-
gek háttere egyáltalán nem számít. A
jelmondatunk az, hogy egy ember-
nek a másik embert csak emberként
szabad látnia, akkor legalábbis fel-
tétlenül, ha a másik segítségre, ellá-
tásra szorul. Gyógyítunk, és soha
nem teszünk fel kérdéseket arról,
hogy ki az, akit gyógyítunk, honnan
jön, a lázadók vagy Aszad híve, vagy
hogy szeret-e minket vagy sem.

Aya Kipershlak: Én, aki nem orvos
vagyok, azt tenném még hozzá mint
izraeli állampolgár és kórházi alkal-
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Izraeli orvosok látogatása
a Hitközségen

azt az ellátást, ami lehetôvé teszi,
hogy felépüljenek, másfelôl pedig
azt is észlelik, hogy valóban egyre
jobban lesznek.

Kipershlak: Tudják, mióta ezt csi-
náljuk, sokat gondolkoztam azon,
hogy vajon én mit éreznék fordított
esetben. Mit éreznék, ha egyszer,
amikor felébrednék, egy szíriai kór-
házban találnám magam? Rémes le-
het. Ezeket az embereket születésük-
tôl fogva úgy nevelték, hogy Izraelt
ellenségüknek tekintsék, terrorista
országnak, az ördögnek. Eltart egy
darabig, érhetôen, amíg megnyug-
szanak, mert látják, hogy az ördög
nem is olyan rossz. És természetesen
nemcsak orvosok foglalkoznak
ezekkel a betegeinkkel, hanem pszi-
chológusok és szociális munkások is
segítik ôket abban, hogy kezelni tud-
ják ezt a nehéz helyzetet.

Nyilván sokat segít az is, hogy 
a kórház stábjából sokan tudnak
arabul.

Kipershlak: A mi intézményünk
600 ezer ember igényeit szolgálja ki
Nyugat-Galileában, ennek a népes-
ségnek a fele zsidó, a másik fele
nem. Moszlimok, keresztények, drú-
zok és mások. Etnikailag-vallásilag

sokszínû vidékrôl van szó, és ez ter-
mészetesen leképezôdik az Egész-
ségügyi Központ munkatársainak
„etnikai összetételén” is. Sok arab és
drúz munkavállaló dolgozik nálunk,
és természetesen sokat segít, hogy a
szír pácienseket sokan megértik a
személyzet tagjai közül, még ha az
arab különbözô nyelvváltozatai
okoznak is néha nehézséget.

Mi történik a betegeikkel, miután
meggyógyulnak? Hová lehet haza-
küldeni ôket úgy, hogy a hazájukat
elnyelte a háború?

Eisenman: Mi is nagyon sokszor
feltesszük egymás között ezeket a
kérdéseket, hogy vajon melyikükkel
mi lehet most, miután eltávoztak
tôlünk. Amikor valaki meggyógyul,
olyankor mi telefonálunk az Izraeli
Véderô illetékes egységének, és ôk
visszaviszik ôket ugyanoda, ahol
„átvették”, ahol rátaláltak: hogy ezt
követôen mi történik velük, arról
semmilyen információnk sincsen.

mazott, hogy nagyon büszke vagyok
erre a döntésre. Az, amit csinálunk,
az orvoslás lényege: elôször segí-
tesz, aztán kérdezel.

De a pácienseik bíznak Önökben?
Nem gyanakodnak? Nem úgy tekin-
tenek Önökre, mint egy ellenséges
ország polgáraira?

Eisenman: Legtöbb páciensünk
nincs eszméleténél, amikor megér-
kezik hozzánk: amikor magukhoz
térnek és megértik, hogy Izraelben
vannak, általában nagyon megijed-
nek, sokkolja ôket a felismerés.
Többnyire nem mondják ki nyíltan,
hogy ez a helyzet, de nem nehéz ész-
revenni. Fokozatosan kell megnyer-
nünk a bizalmukat. És ôk maguk is
rájönnek egyfelôl arra, hogy nincs
más esélyük, hogy a hazájukban
nem, csak Izraelben kaphatják meg

Senki sem tért még vissza azóta, il-

letve majdnem senki: egy volt bete-

günk egyszer megjelent kontrollra,

és beszámolt róla, hogy hazament a

falujába a szüleihez, és senkinek

egy szót sem szólt róla, hol járt. De

a falubeliek szerinte azért pontosan

tudták így is. Meg is házasodott, a

feleségérôl is mesélt nekünk. Ez

minden, amit tudunk róluk, de azért

hisszük, hogy akinek Izraelben

mentették meg az életét, nem

ugyanúgy fog már gondolni ránk,

mint azelôtt. Egyszer majd, ha újra

béke lesz Szíriában, talán ôk lesz-

nek a mi tiszteletbeli nagykövete-

ink. Azért 2000 ilyen ember számít-

hat talán valamit.

Ha lesz egyáltalán béke, és lesz
még egyszer egy Szíria nevû, élhetô
állam azután, hogy százezreket gyil-
koltak meg és milliók váltak földön-
futóvá... Önök hogy látják a közel-
keleti régió kilátásait?

Kipershlak: Még a legfelkészül-

tebb szakértôk sem tudják megmon-

dani, hogy holnap mi fog történni a

világnak ezen a részén. Mi Izraelben

sok mindent láttunk már az elmúlt

évtizedekben, és mindig elboldogul-

tunk valahogy. Hogy mi lesz, azt

csak a Jóisten tudja.

mazsihisz.hu

(Ipoly menti tudósítónktól) A létre-

hozó – néhai Kertész István – helyi

lakosról elnevezett, 1992 óta mû-

ködô balassagyarmati alapítvány a

határon átnyúló palóc vidék legjelen-

tôsebb zsidó kulturális örökségápoló

civil szervezete. Tevékenységei közé

tartozik az Ipoly menti zsidó kultúra

tudományos kutatása, az eredmények

széles körû terjesztése, valamint

2000 óta a zsidó–keresztény–magyar

mûvelôdéstörténeti útkeresztezôdé-

seket fölmutató rendezvények szer-

vezése, publikációk közkinccsé téte-

le, ifjúsági oktatási és felnôttnevelési

feladatok végzése. E sokoldalú válla-

lás idei egyik fô megnyilvánulása-

ként az alapítvány zsidó szabadegye-

temi kurzust hirdetett meg. A tanév-

nyitón, ez év elején, Heisler András,

a Mazsihisz elnöke, a Zsidó Világ-

kongresszus alelnöke „vendégpro-

fesszori” elôadásában a zsúfolásig

megtelt teremben szólt többek között

mindkét említett szervezet mai

helyérôl és szerepérôl, a magyaror-

szági Mózes-hitûek többségének ket-

tôs – egyszerre magyar és zsidó –

identitásáról, saját anyanyel-

vûségérôl, Duna-Tisza menti szülô-

földjérôl. Ugyanakkor azt is elmond-

ta, hogy – éppen ezen a tájon, és örök

sebként – neki sohasem lehetett

„nagymama-élménye”, mert nagy-

szülei valamennyien koncentrációs

táborban hunytak el... Az elôadás-

sorozat következô „tanóráján” Frö-

lich Róbert országos fôrabbi gondo-

lataival ismerkedhetett meg a szép-

számú „ökumenikus hallgatóság”. A

moderátor Majdan Béla mûvelô-

déstörténésszel folytatott tartalmas

beszélgetés közben az országos fô-

rabbi fölelevenítette nagy elôdei,

Scheiber Sándor és Schweitzer Jó-

zsef személyiségét, valamint „pótol-

hatatlan ûrt hagyó” örökségüket. Be-

pillantást nyújtott a zsidó vallási élet

valahai és mai sokszínûségébe, az

ortodox és a neológ szemlélet „más-

ságába”, a neológ zsidóság mai hitel-

veibe, a kereszténységhez fûzôdô,

változófélben lévô viszonyaiba. Az

interaktív beszélgetés keretében az

országos fôrabbi precíz és igényes

megfogalmazásaiban külön figye-

lemre méltó gesztus volt XXIII. Já-

nos és II. János Pál, valamint a jelen-

legi Ferenc pápa tevékenységének

méltatása, ami a zömében keresztény

palóc vidéki hallgatóság mély szim-

pátiáját váltotta ki.

Itt szükséges említést tenni arról,

hogy mind az elnök, mind pedig a

fôrabbi urat az elôadóterem bejáratánál

a város önkormányzatának, keresztény

egyházainak és civil szervezeteinek

elöljárói közösen üdvözölték.

Az est folyamán a mûvelôdés-

történész külön köszöntötte az esemé-

nyen megjelenô, helyi kötôdésû

Nádel Tamást, a Dohány utcai zsina-

góga templomkörzetének elnökét, to-

vábbá megemlékezett a jeruzsálemi

„erlaui” jesiva közelmúltban elhunyt

fôrabbijáról, Jochanán Szoferrôl, aki a

holokauszt elôtti idôszakban Deutsch

Dávid balassagyarmati tudós fôrabbi

„védôszárnyai alatt” haladt elôre a

rabbinikus tudományok megismerése

terén.

A helyi Rózsavölgyi Márk Mûvé-

szeti Iskola koncerttermében megtar-

tott újabb szemináriumi elôadáson

prof. Gerô András történész, akadé-

mikus nagy tárgyi tudással, jó humor-

ral beszélt a „Ferenc József-i arany-

kor”-ról és arról a zsidó származású

Kálmán Imrérôl, akinek világszerte

népszerû operettjét, a Csárdáskirály-

nôt éppen 100 esztendôvel ezelôtt

mutatták be.

Mindhárom alkalommal balassa-

gyarmati irodalmi és zenei elôadó-

mûvészek mûködtek közre. Az ingye-

nesen látogatható szabadegyetem a

nyári szünet után, szeptemberben

folytatja „közmûvelô”, ismeretter-

jesztô tevékenységét.

Halálának idei évfordulóján ismét megpezsdült az élet Bodrogkeresz-
túron. Több ezer vallásos zsidó zarándokolt el a településre, hogy tisztele-
tét tegye és imádkozzon Steiner Sáje sírjánál.
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Löchájim – a sikerre! Fotó: K. G.

„Lenni, de hogyan” címmel ren-
dezett nemzetközi konferenciát a
Debreceni Zsidó Hitközség.

Péntek
A zsúfolásig megtelt díszteremben

a háromnapos programot végigkon-
feráló András Viktória üdvözölte a
megjelenteket.

Papp László polgármester el-
mondta: Debrecen Magyarország
spirituális központja, azt is mondhat-
nánk, Debrecen a magyar Jeruzsá-
lem, hiszen városunkban számos
vallás és felekezet hívei élnek egy-
más mellett békében és harmóniában
több évszázada, követendô mintát
adva így a világnak.

Palánki Ferenc megyés püspök
(Debrecen-Nyíregyházi Egyházme-
gye) egy amerikai rabbi, Harold
Kuschner „Miért történnek rossz dol-
gok jó emberekkel” címû könyvébôl
idézett. Isten beszéde nem más, mint
az élô ember. Amikor gyötrelemtôl
sújtva Istenhez kiáltunk, Ô válaszul
embereket küld hozzánk. Ôk segíte-
nek, gyógyítanak, vigasztalnak, vagy
csak fogják a kezünket, és szeretetük-
kel érzékeltetik, hogy olyan ember va-
gyunk, akit érdemes fölkarolni. Le-
gyünk mi is ilyen „küldhetô”, mások
szolgálatára, szeretetére kész emberek.

Kocsis Ferenc érsek, metropolita
(Hajdúdorogi Görögkatolikus Fôegy-
házmegye) képviseletében Fekete
András parochus köszöntötte a konfe-
rencia résztvevôit, majd saját életébôl
merítve példákat, beszélt hitrôl, ún.
belsô magról, arról, hogy tudjuk, hon-
nan jöttünk és hová tartunk.

Derencsényi István lelkészi fô-
jegyzô (Tiszántúli Református Egy-
házkerület) kifejtette: Úgy vélem,
mindnyájan jól ismerjük Tamási
Áron emlékezetes és ugyanakkor
rendkívül figyelemre méltó megálla-
pítását: Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne.
Kedves zsidó barátaim, felmenôitek
vagy közületek némelyek személye-
sen is ezt szenvedtétek el, és mi ott-
hontalanná tételetek miatt hét évti-
zed elmúltával sem gyôzünk eléggé
mea culpázni.

Nemes Ákos lelkész (Hit Gyüleke-
zete) elmondta: nemcsak a múlt, ha-
nem a jelen is összeköt minket. Mi is
ugyanabban a fenyegetettségben
élünk, mint ti. Ma Európa elrablása
zajlik. Ma Izrael fiainak kell az Isten
által nekik adott földön magyaráz-
kodni, hogy miért vannak ott. Atyáik
szülôhelyén telepeseknek nevezik
ôket, és elvitatják tôlük már a Sirató-
falat is, a Templomhegyrôl nem is
beszélve. Van-e a földön még egy
olyan ország, amelynek idegen ha-
talmak akarják megmondani, hogy
melyik városuk legyen a fôváros? Ez
a világ nem normálisan mûködik.

A zsinagóga kertjében felállított
sátrak alatt elfogyasztott ebédet
követôen kezdetét vette a délutáni
szekció.

Gábor Mónika átfogó tájékoztatást
adott a Kibic történetérôl, megalaku-
lásáról: 20-an a zsidó szervezetek
közül nemcsak akartak, de képesek
is voltak együttmûködni, bár a célok,
eszközök, lehetôségek gyakran
eltérôek voltak.

Orbán Anna judaisztikatanár, hit-
oktató arról beszélt, hogy zsidó hit-
tanoktatást ma két egyház, a
Mazsihisz és az EMIH végez. A
szülôknek választaniuk kell, hogy
melyik szervezetet szeretnék igény-
be venni, a csoportok között év köz-
ben nincs átjárás. Országszerte van-
nak végzett hitoktatók, 2012-ben az
ORZSE szervezett tanfolyamot
judaisztikatanároknak vagy más fel-
sôfokú végzettséggel rendelke-
zôknek, melyen határon túli pedagó-
gusok is részt vettek.

Décsei Nicolae elnök (Szatmárné-
meti) a határon túli hitközségek
helyzetérôl szólt. Elmondta, hogy
közösségük kis létszámú, nagyjából
harminc aktív tagja van a kilének.

Legfontosabb feladatuknak a vallás-
gyakorlást, a sábbáti-ünnepi részvé-
telt érzik, hiszen a zsinagóga a zsidó
hitélet alapja. A fiatalokról szólva
szomorúan jegyezte meg, hogy nem
járnak sem zsinagógába, sem pedig
közösségi helyekre, az idôsebbek
sem mindig, így komoly minján-
problémákkal küzdenek.

Krizsák Ferencné (Dél-Pest) nagy
hittel és elkötelezettséggel számolt
be a körzet életérôl. A Pest környéki
zsidóság éppen csak a maradék ma-
radványában vészelte át azokat a
borzasztó napokat, azután egy új
korban egy újabb csapásként bezár-
ták, eladták a fôváros szegélyén
mûködô hitközségek javaiból a még
meglévôeket – tudtuk meg.

Az elôadás elhangzása után a
DZSH elnöke, Horovitz Tamás re-
ményét fejezte ki, hogy megmarad a
templom, s nemes gesztussal egy
muzeális ritkaságot, egy korabeli
Weiss Manfréd-kályhát ajánlott fel a
közösségnek. Grósz Zsuzsa debrece-
ni alelnök is segítséget kínált.

Márkus Sándor elnök (szombathe-
lyi hitközség) vetített képes elôadása
során elmondta, hogy miután 2010-
ben majdnem megszûnt a hitközség s
megrendült a hit- és kulturális élet,
kaptak egy új esélyt, melynek segít-
ségével közösség alakult, nyitott ka-
pu és rendbe hozott terek fogadták a
híveket.

Spitzer Herman (Marosvásárhely)
a technika igénybevételével bemu-
tatta közössége weboldalát (www.
jewsms.ro), mely magyar, román an-
gol és héber nyelven is hozzáférhetô.

A délután során nyílt meg a kortárs
debreceni festômûvésznô, Láng Esz-
ter kiállítása, melyet Szénási Miklós
mutatott be a közönségnek. A mû-
vész törekvése az volt, hogy a lát-
ványt a legegyszerûbb elemekbôl
építse fel. A munkák egy nyári mû-
vésztelepen születtek, és három cso-
portba sorolhatók. Egy részük a
makrancos hölgy c. darabhoz köt-
hetô, a másik csoport tájak hangula-
tát tükrözi, míg a harmadik témája a
napszakok és a nyár.

A péntek délután utolsó programja
az izgalmasnak ígérkezô Pódiumbe-
szélgetés volt Horovitz Tamás, Árvai
Gábor (Dózsa körzet), valamint
Szombathely és Szatmárnémeti vilá-
gi vezetôi között „Mi a feladata és mi
a lehetôsége korunkban egy hitköz-
ségnek” témában. Bevezetésül a
DZSH elnöke a konferencia címét
provokatívnak nevezve elmondta,
tudjuk, hogy a zsidóság fennmarad,
de tisztában vagyunk a problémákkal
és a küzdelmekkel is. Szólt arról,
hogy vannak jobb pozícióban lévô
hitközségek, mint a debreceni is,
ahol megélhetik és megtarthatják a
vallás elemeit. Sokan ezt nem képe-
sek megvalósítani, mint pl. Szatmár-
németiben.

Istentisztelet elôtt Heller Zsolt
„idegenvezetésével” a résztvevôk
megtekinthették a mára egy fantasz-
tikus tervezô és kivitelezô jóvoltából
igényesen felújított mikvét, ahol –
Európában valószínûleg egyedülál-
lóan – még a hatalmas öntöttvas kád
is látható, melybôl az összegyûlt
esôvíz egy csapon át jutott a meden-
cékbe. A zsinagógában Éliás Viktor
h. kántor elôimádkozásával zajlott a
szertartás, melyet ünnepi vacsora kö-
vetett, ahol Gádor György, a Páva
utcai körzet elnöke szólt a jelen-
lévôkhöz, majd késôbb a Nôegylet
kórusa énekelt.

Szombat
Szombaton a reggeli istentisztele-

tet követô korai ebéd után folytató-
dott a konferencia.

Elsôként Kovács Bernadett, a
Scheiber-iskola igazgatónôje tájé-
koztatott arról, hogy három hét múl-
va 100 éves lesz a gimnázium. Az in-
tézmény dinamikusan fejlôdik, két új
tanteremmel bôvültek, jelenleg 440
diákjuk van. Statisztika ugyan nincs,

„LENNI, DE HOGYAN”
Konferencia Debrecenben

milyen arányban, de nem kizárólag
zsidó gyerekek tanulnak az iskolá-
ban.

Ligeti András, a Tom Lantos Inté-
zet „Zsidó élet és antiszemitizmus”
programmenedzsere és a Mazsihisz
Ifjúsági Csoportjának korábbi elnö-
ke egy közösségi térkép segítségével
mutatta be a magyarországi zsidó if-
júsági élet sokszínûségét, a szerveze-
tek közötti kapcsolódási pontokat, il-
letve a Mazsihisz szerepét és pozíci-
óját ebben a közegben.

Róbert Péter (ORZSE) Célegye-
nes címmel megjelent legújabb köte-
tét beszélgetôpartnere segítségével
ismertette. Témája a cionista sajtó

története 1947–1949-ig. A szerzô
kora ifjúsága óta nagy érdeklôdéssel
fordul a sajtótörténet felé.

Kovács Róbert (szabadkai hitköz-
ség) elmondta, hogy kis létszámú
közösségük élénken bekapcsolódik a
város életébe. Beszélt a hatalmas fel-
újítási folyamatról, egy korábbi sike-
res koncertrôl, az újraszervezôdés-
rôl, szabadkai széderekrôl, utazó
minjánról.

Krizsák Ferencné, akinek szomorú
családi kötôdése van Szabadkához,
ajándékot adott át Kovács Róbert-
nek.

Kreisler Gábor (debreceni hitköz-
ség) a közelgô sávuotról adott taní-
tást, majd Szabadfalvi Éva a 25 fôs
„Életért” alapítványról tartott átfogó
elôadást. Súlyos betegségébôl fel-
gyógyulva úgy érezte, kapott még
egy esélyt, egy második lehetôséget,
és ezt beteg emberek életének jobbí-
tására akarja fordítani. A Mazs Ala-
pítvány munkatársával, Gündert
Anikóval 2010 óta vezetik az
Alzheimer Klubot, melyet túlélôk és
hozzátartozóik is igénybe vesznek.

Ezután Oserova Zuzana (Kassa)
felolvasta a Nôegylet vezetôjének a
konferenciához szóló üzenetét.

A Pódiumbeszélgetés ismét nagy
érdeklôdést és sok-sok hozzászólást
eredményezett. Elsôként az elnök,
Horovitz Tamás szólt. Az elôzô pó-
diumbeszélgetést összefoglalva, há-
rom pontban jelölte meg a mûködési
tevékenységet: vallási, világi élet és
a múlt (emlékek, tradíciók) meg-
ôrzése. Az, hogy a körzetek és a hit-
községek teszik a dolgukat, látható
Dél-Pest, a Dózsa György út és
Szombathely példáján is. A vallási
élet szorul némi kompromisszumra.
Koncepciót ajánlott az elnök: érde-
mes meghívni ünnepekre olyan hit-
községeket, ahol azokat nem tudják
megfelelôen lebonyolítani, egy-egy
sábbáti „kölcsönlátogatást” szervez-
ni, ahogy a Hegedûs Gyula utcai
körzet és a szombathelyi hitközség
esetében történik, továbbá fontossá
vált úgynevezett régiós központok
kialakítása is.

Hozzászólások: rabbihiány; beté-
rések elfogadása; ahol nincsen vallá-
si vezetô, oda vándorrabbik hívása a
hitélet biztosítására; a fenntartás,
maga a meglét a probléma; a fiatalok
ismerjék meg a vidéki hitközségek
életét, vegyenek részt istentisztelete-
ken, ebben segítség is lenne; sok kö-

Gergely Judithtal és Fröhlich Eriká-
val, s természetesen a teremben he-
lyet foglaló hölgyek is be-bekapcso-
lódtak a kérdezz-felelekbe.

A meglepetésvendég Lózsi Tamás
volt, aki magyarázatot adott omer-
számlálásról, sávuotról, jelentôs
részt szentelve Rabbi Akivának, sze-
repének, tanítványainak a Talmud
tükrében. Beszélt még a tanulás fon-
tosságáról, a szervezett oktatásról,
Josua ben Gamláról. A „mikor kell
elkezdeni a tanulást” témában kor-
osztályokra bontott részletes ismer-
tetést adott az alefbésztôl egészen a
jesiváig.

A háromnapos nemzetközi konfe-
rencia utolsó elôadója, az elhangzot-
tak összegzôje Horovitz Tamás volt.

Elmondta, a „Lenni, de hogyan”
téma beváltotta a hozzá fûzött re-
ményt, ôszinte és nyitott beszélgeté-
seket eredményezett. Számos gond,
probléma merült fel, a legfontosabb
ezek közül talán a hitélet folyama-
tossága. Vannak olyan közösségek,
amelyek a Sulchán Áruch alapján
nem tudnának mûködni.

Felmerült az is, hogy korábban a
rabbik leginkább a vallási életet biz-
tosították, beszédeket mondtak, taní-
tásokat adtak, de ma mindez a kor
követelményei alapján kiegészül a
közösségépítés feladatával is.

Alapvetônek tekintendô – hangsú-
lyozta az elnök – a vallási élet meg-
teremtése, s ahol lehetôség van, ott a
segítség felelôssége.

Horovitz Tamás utalt a régi jesi-
vákra, jesivarendszerekre, hozzátéve,
hogy sok helyen (Debrecen, Nagyvá-
rad stb.) vélhetôen ma is lenne rá
igény. A fennmaradás érdekében a
fejlôdés, a fejlesztés nagyon fontos.

Jótékonysági vacsoraest
A debreceni és magyarországi zsi-

dóság, valamint az ország és a város
politikai és civil életét meghatározó
személyiségek részvételével jóté-
konysági vacsoraestet tartott a hit-
község, kettôs céllal.

Egyrészt adománygyûjtô este volt,
ugyanis az eseménybôl befolyt ösz-
szeg a hamarosan megvalósuló, a
Kárpát-medence zsidóságának törté-
netét bemutató emlékközpont gyûj-
teményét támogatja. A központ lét-
rehozásában a város is partnere a hit-
községnek mind szakmailag, mind
pedig anyagi források biztosításával.
Másrészt ezen az estén búcsúzott a

debreceni zsidóság Ilan Mor
nagykövettôl, aki a nyár végén adja
át hivatalát utódjának.

Az esemény szokás szerint a
köszöntôkkel kezdôdött. Barcsa La-
jos alpolgármester a város hagyomá-
nyosan sokszínû vallási életére, spi-
rituális nyitottságára utalt, és újfent
biztosította a jelenlévôket az önkor-
mányzat támogatásáról. Gratulált a
hitközségnek az eddigi eredmények-
hez, és sok sikert kívánt a további
tervek megvalósításához.

Ezek után Ilan Mor beszélt, aki ki-
emelte, hogy a zsidó örökség
megôrzésére a nagyvárosokban és a
kis falvakban egyaránt szükség van,
és hangsúlyozta, hogy a kormányza-
ti és szervezeti támogatások mellett
az egyes emberek, családok adomá-
nya ugyanolyan lényeges és számot-
tevô egy ilyen nemes cél érdekében.
Az egyik szemem sír, a másik nevet
– mondta, utalva a diplomataélet sa-
játosságára, mert bár örül, hogy ha-
zatér Izraelbe, fájó szívvel hagyja itt
Magyarországot, ahonnan rengeteg
kedves emléket visz magával.

Takács Szabolcs európai uniós
ügyekért felelôs államtitkár, az IHRA
elnöke azt emelte ki, hogy a
holokauszt emlékének és örökségé-
nek bemutatása mellett a zsidó emlé-
kek, hagyományok kezelése is fontos
feladat. Üdvözölte az emlékközpont
felállítását, hiszen, mint elmondta,
minél több olyan intézményre van
szükség, amely nemcsak részleteiben,
hanem egészében mutatja be a ma-
gyarországi zsidóság történetét.

Szabó György, a Mazsök elnöke
idôutazásként élte meg a napot, hi-
szen épp Strasshofból érkezett, aho-
va a debreceni zsidók nagy részét de-
portálták 1944 júniusában. Számára
így egy nap leforgása alatt megele-
venedett a múlt, és aztán a jelenben
az emlékközpont terveirôl beszélve
ízelítôt kaphatott a jövôbôl is.

Horovitz Tamás visszaemlékezés-
sel kezdte köszöntôjét, amikor a há-
rom évvel ezelôtti elsô vacsoraestrôl
beszélt, ahol az immáron felújított, a
mai programnak is helyet adó Pásti
utcai zsinagóga javára gyûjtöttek ado-
mányokat. Kitért a nemzetközi konfe-
renciára is, melyen a résztvevôk
konklúzióként azt állapították meg,
hogy az ôszinte és elôremutató párbe-
széd fenntartása mellett a tradíciók
megôrzése a zsidó közösségek
jövôjének záloga. Debrecenben érté-
keket mentünk meg és új értékeket al-
kotunk – mondta az elnök.

Ezután Klein Judit és a Haverim
zenekar lépett a színpadra, majd né-
hány híres és szívhez szóló jiddis
dallam után következett a meglepe-
tés. A debreceni közösség egy em-
berként szereti és tiszteli a nagykö-
vet urat, nem meglepô tehát, hogy a
búcsúzáshoz ajándék is készült.
Fényképalbum az itt töltött pillana-
tokkal, apró, de jelentôséggel bíró
emléktárgyak – egy egyedi rend-
számtábla többek közt – és egy okle-
vél, melyben a hitközség örökös tag-
jává fogadja Ilan Mort.

Ôexcellenciája saját bevallása sze-
rint nehezen és ritkán érzékenyül el,
de ezekben a pillanatokban csak ke-
reste a szavakat.

A hivatalos programot a kóser va-
csora és a Haverim zenekar követte,
közben Heller Zsolt mutatta be az
emlékközpont projektjének vázlatát.

*
A cikk írója, csatlakozva az elége-

dettek táborához, elismeréssel adó-
zik a DZSH-nak a szervezésért, a há-
romnapos élményért, megköszönve
az elnök és munkatársai munkáját:
külön is Zámbori Edithnek, András
Viktóriának, Heller Zsoltnak, Török
Amália konyhavezetônek, az étkeket
felszolgáló csapatnak.

Illesse köszönet munkám támoga-
tásáért a város elsô emberét és az
egyházak prominenseit is.

-gj-

zösség csak a bátlenekkel tud min-
jánt biztosítani; közösségi kiállás,
egymásért történô felelôsségvállalás.

A délutáni és esti ima után vacsora
következett, majd a szombatbúcsúz-
tatást a Pásti utcai zsinagóga udvarán
borkóstoló zárta.

Vasárnap
A zsinagógai kezdés, majd a reg-

geli közös elfogyasztása után érde-
kes programmal nyitott a konferen-
cia. Zsi-Ridikül címmel (nôi szekció
nem csak nôknek) tanulságos beszél-
getést vezetett Szántóné dr. Balázs
Edit (ORZSE) prof. emeritus dr.
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A Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége meghirdeti honlap-
ján (www.mazsihisz.hu)  2016. évi
pályázatait a zsinagógai vallási kö-
zösség és a civil társadalom kapcso-
latait fejlesztô, a zsidó kultúra sok-
színûségét bemutató programok és
programsorozatok támogatására. A
pályázatok benyújtásának ideje
2016. június 1. szerda – 2016. júni-
us 30. csütörtök, 24:00 óra.

A pályázó által a pályázatban
megjelölt, 2016. május hó 1. nap és
2017. május hó 31. nap közé esô
idôszak. Egy pályázó több kategóri-
ában is nyújthat be pályázatot, de
egy pályázati kategóriában csak egy
pályázat nyújtható be.

A pályázatot a pályázati adatlap ki-
töltésével 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 elektro-
nikusan benyújtott pályamûvek mel-
lett a pályázatokat egy példányban ki-
nyomtatva, postai úton is el kell juttat-

Legtöbbünk számára ismerôs lehet a tény, hogy a Tal-
mud szerint Noách (Noé) fiai, vagyis a nem zsidók 7 pa-
rancsolatot kaptak (Szánhedrin 56a): 1. Törvényhozás kö-
telezettsége. 2. Isten átkozásának tilalma. 3. Bálványimá-
dás tilalma. 4. Tilalmas házasságok/kapcsolatok (rokonok
között, ill. házasságtörés). 5. Vérontás tilalma. 6. Lopás ti-
lalma. 7. Élô állat húsából tilos enni. Ez az az emberi mi-

nimum, ami mindenkitôl alapvetô kötelességként elvárható. Ha egy nem zsi-
dó ember betartja ezt a hetet, akkor része van az Eljövendô Világban, azzal a
feltétellel, hogy nemcsak puszta józan megfontolásból tartja be, hanem kife-
jezetten azért, mert ezt így parancsolta meg a Teremtô Mózesnek a Tórában
(Rámbám, Hilchot Meláchim 8:11). Egy zsidónak ezzel szemben 613 micvát,
vagyis parancsolatot kell megtartania.

Azt tudjuk, hogy a legtöbb vallás abból indul ki, hogy az ô követôinek van
igazuk, és mindenki más téved. Nincsen ez másként a zsidó vallásban sem
(noha azt figyelemre méltónak találom, hogy ha egy zsidó mondja a nem zsi-
dókról, hogy alacsonyabb rendûek, akkor azt elôszeretettel rasszizmusnak bé-
lyegzik, míg minden más vallás számára ezt megengedettnek, a hit részének
tekintik). Ami azonban egyedülálló, hogy mi nem akarunk mindenkit min-
denáron a saját vallásunkba téríteni. Aki csak akar, és komolyan gondolja, ön-
szántából csatlakozhat, de ha nem akar, attól ô még lehet a mi normáink sze-
rint is helyesen viselkedô, morális ember, akinek része van a túlvilági életben,
azaz az objektív értékelés szerint is pozitívnak számít.

Zsidó emberek számára is fontos tudni arról, hogy mi az, ami egy nem zsi-
dótól is elváratik. Észre kell tudnunk venni, ha sajnálatos módon már a mini-
mális követelmények betartása is problémát jelent számunkra, miközben ma-
gasabb szintû elvárások vannak érvényben velünk szemben. Ha komolyan
vesszük saját szerepünket zsidóként a világban, akkor az is fontos, hogy lás-
suk, mi a mi teendônk és mi a többi népeké, és ez a kettô hogyan válik el. Ez
azt jelenti, hogy a mi rendszerünkben nem ugyanaz a mérce mûködik, nálunk
nem lehet ugyanaz az elsôdleges értékmérô, ami más népeknél (pl. vagyon,
hatalom, dicsôség).

„A kô, amit az építôk utáltak, sarokkôvé lett.” (Zsoltárok 118:22) Egy szép
magyarázat szerint ez a zsoltár a messiási idôkre vonatkozik, amikor az
„építôk”, azaz a világ népei felismerik a zsidó népnek, a „sarokkô”-nek a sze-
repét. A nem zsidók feladata az, hogy felépítsék ezt a világot (olám háze). Ez-
zel szemben a zsidó nép elsôdleges figyelme az Eljövendô Világ (olám hábá)
irányába fordul. Akkor miként lehet, hogy alig tudunk valamit arról, hogy néz
ki pontosan az Eljövendô Világ, sosem beszélünk róla, hanem inkább mindig
a micvékkel, vagyis az evilági jócselekedetekkel foglalkozunk? Úgy, hogy
számunkra az Eljövendô Világ felé fordulás a hosszú távú gondolkodást je-
lenti. Abban hiszünk, ami örök érték. A lélekben (nesámá), ami a testtel el-
lentétben egy örökkévalóságig tartó mûködésre lett teremtve. Ezért foglalko-
zunk annyit a micvákkal, mert ezeknek a célja az, hogy az örök lelkünket fel-
építsék, minél teljesebbé tegyék. Ez a lélek az, ami közel tud kerülni a
Teremtôhöz, ha hasonlóvá válik hozzá (jó tulajdonságai, értelmes gondolko-
dása által). (Érdekes észrevétel, hogy az „olám hábá” jelentése szó szerint: a
világ, ami jön. Vagyis minden itt fog megvalósulni, az Eljövendô Világ fog
„idejönni” hozzánk, a földre.)

Természetesen akinek a tulajdonságai kifinomultak, annak ebben a világ-
ban is könnyebb az élete. Így – noha elsôsorban az Eljövendô Világra kon-
centrálunk – már ebben a világban élvezhetjük, ha jók a tulajdonságaink. Ha
például haragosak, türelmetlenek vagyunk, azzal saját magunk életét keserít-
jük meg. Ha lusták vagyunk, akkor az elvégzetlen feladataink halmozódnak
és nyomasztanak. Ha nincs kifinomulva az Istenbe vetett hitünk és bizal-
munk, akkor félelemben éljük az életünket, mert azon aggódunk, hogy a jövô
milyen veszélyeket rejteget számunkra. Ha viszont szerények vagyunk, akkor
mindenféle megaláztatást el tudunk viselni anélkül, hogy fájdalmat éreznénk.
Ha elsajátítottuk az öröm, a hála tulajdonságait, akkor teljesebb módon vá-
lunk képessé arra, hogy élvezzük, ami az életben értékes.

A világ népei, Noé fiai tehát erre a világra összpontosítanak, mi viszont az
eljövendôre. Az ô céljuk az, hogy ebben a kézzelfogható világban minden a
lehetô legtökéletesebben alakuljon. Viszont azt láttuk, hogy ez a határvonal
talán nem is olyan éles. Hiszen ha az Eljövendô Világra készülünk, azzal egy
jobb világban élhetünk már itt és most. Ha egy nem zsidó ember ennek igaz-
ságára ráérez, akkor vágyhat arra, hogy ô is részt vegyen ebben a fejlôdési,
önfejlesztési folyamatban. Ha elég erôt érez magában, akkor a zsidó nép tel-
jes jogú tagjává válhat. Ha úgy méri fel, hogy még nem tart ezen a szinten,
akkor követheti Noé fiainak hét parancsolatát, ami kijelöli ugyanezt az irányt.
Ez kevesebb elkötelezettséget és energiát igényel, mint a zsidóság, de termé-
szetesen azzal jár, hogy maga a végeredmény sem olyan hatásos.

Mindezért fontos, hogy a zsidók is ismerjék a Noé fiai számára a Tóra által
biztosított alternatív útvonalat. Ha egy ilyen lehetôséget az arra nyitott nem
zsidók számára fel tudnak ajánlani, akkor azzal növelik a megértést, a belá-
tást, Isten ismeretét a tágabb világban. Mert a zsidóság végsô, nagy célja, ide-
ális jövôképe ez: egy olyan világ, ahol mindenki ismeri és elismeri Istent.
Amikor egyedül Ô uralkodik, mindenki számára nyilvánvaló módon. Ebbe az
irányba teszünk egy lépést minden alkalommal, amikor egy ôszinte szándékú
nem zsidó magára veszi Noé fiainak 7 parancsolatát.

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu

VALLÁSI ROVAT

Noé fiainak 7 törvénye

Nemzetközi konferenciát rendeztek
Izraelben a magyar zsidóságról

A magyar zsidók történelmérôl, a valláshoz, cionizmushoz, Izraelhez
fûzôdô sajátos kapcsolatáról is szó volt azon a kétnapos nemzetközi tudo-
mányos konferencián, amelyet a Tel-Aviv melletti Bar Ilan Egyetemen ren-
deztek.

A rendezvényen felszólalt Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetségének elnöke is. Az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetemet
Háberman Zoltán, Kárpáti Judit, Tamási Balázs és Ritter Andrea képviselte
egy-egy elôadással.

A Mindig magyar címmel megrendezett konferencia számos elôadója felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a magyar zsidók történelmük során következetesen
megpróbáltak megfelelni a helyi elvárásoknak, kiemelkedôen azonosultak a ma-
gyar kultúrával, és Izraelben is határozottan ragaszkodtak sajátos magyar gyö-
kereikhez, kultúrájukhoz és hagyományaikhoz.

A referátumok számos különleges területet érintettek, beszéltek például a
munkácsi és az erdélyi zsidókról, valamint a Trianon után a szomszédos orszá-
gokba került magyar zsidók különleges, kettôs és hármas identitásáról is. Az
egyik szekcióban a magyar holokauszt, az embermentés és a túlélôk témáját tár-
gyalták meg.

A történettudományi megközelítés mellett több tudós szociológiai oldalról
vizsgálta a magyar zsidóság sajátosságait. Kiderült például, hogy a magyar zsi-
dók a többi kisebbséghez képest sokkal hangsúlyosabban vettek részt a névma-
gyarosításban, és a térség más országaitól eltérôen az ortodoxok közül is sokan
anyanyelvükké tették a magyart, átvették a kultúrát.

Az izraeli magyarokról szóló szekcióban szó esett például az ötvenes években
Pásztor Béla által szervezett magyar színházról; a magyar származású izraeliek
különleges költészetérôl; az Új Keletrôl, a legnagyobb múltú helyi magyar új-
ságról; az Izrael meghatározó épületeit tervezô építészrôl, Gut Árpádról;
Avigdor Hameirirôl, a héber nyelven alkotó izraeli íróról, Ady Endre barátjáról;
Michael Kara szobrászról, aki elôbb Újvidéken, majd Izraelben lett ismert.

A rendezvényen gasztronómia is szerepelt: a Paprika és libazsír címû elôadá-
son kiderült, hogy a paprikás csirkét és a sóletet mind a magyar, mind a magyar
zsidó konyha sajátjának tekinti.

A Mazsihisz 2016. évi 
pályázati felhívása

ni a 1075 Budapest, Síp utca 12.
(Mazsihisz Számvitel) címre. A pá-
lyázatok benyújtásának határideje:
2016. június 30., csütörtök. (Továb-
bi információk a pályázati útmuta-
tóban találhatók.)

Pályázati kategóriák

A) kategória

A vallási életet és a zsidó identitást
erôsítô, közösséget építô-fejlesztô
projektek támogatása;

Zsidó vallási programok és zsidó
ünnepekhez kötôdô eseményeket
kísérô rendezvények támogatása;

Épített környezetünk védelme cél-
jából a zsidó szakrális tér állagmeg-
óvására és ezzel együttesen megvaló-
sítandó közösségépítô programra;

A zsidó vallási életet bemutató pro-
jektek megvalósítására;

A zsidó identitás változatosságát

bemutató projektek megvalósítására.
A rendelkezésre álló keretösszeg

ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendel-

kezésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft,
azaz hétmillió forint. A három pályá-
zati kategória közötti forrásarány a
beérkezett pályázatok mennyisége és
minôsége alapján 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 pá-
lyázati támogatás legfeljebb 25%-a pá-
lyázati költségvetésben meghatározott
mûködési költségekre vagy bér-, ill.
bérjellegû terhekre fordítható.

B) kategória

Zsidó oktatási-nevelési projektek
támogatása;

Zsidó hitéleti oktató-nevelô projek-
tek együttes megvalósításának támo-
gatására;

Zsidó hagyományokat bemutató
oktató-nevelô projektek együttes
megvalósításának támogatására;

A zsidóság történelmét, illetve a
magyarországi zsidóság történetét be-
mutató oktató-nevelô projektek
együttes megvalósításának támogatá-
sára;

A zsidóság társadalmi szerepválla-
lását bemutató és e témakörbe sorol-
ható projektek együttes támogatására.

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:

A pályázatok támogatására rendel-
kezésre álló keretösszeg 7.000.000 Ft,
azaz hétmillió forint. A három pályá-
zati kategória közötti forrásarány a
beérkezett pályázatok mennyisége és
minôsége alapján módosulhat. 

A pályázaton igényelhetô támo-
gatás összege és formája: A pályáza-
ton legalább 100.000 Ft és legfeljebb
1.000.000 Ft vissza nem térítendô tá-
mogatás igényelhetô. A pályázati tá-
mogatás legfeljebb 25%-a pályázati
költségvetésben meghatározott mûkö-
dési költségekre vagy bér-, ill. bérjel-
legû terhekre fordítható.

C) kategória

Zsidó kulturális és mûvészeti pro-
jektek támogatása: olyan, a zsidó ün-
nepeket, a zsidóság kultúráját bemu-
tató alkotások pályázhatnak, melyek
színvonalukkal és tartalmukkal szem-
léletessé teszik kulturális értékeink
bemutatását;

Zsidó vallási könyv és egyéb nyom-
tatott vagy multimédiás termék kiadá-
sának támogatására.

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában: A
pályázatok támogatására rendelkezés-
re álló keretösszeg 7.000.000 Ft, azaz
hétmillió forint. A három pályázati
kategória közötti forrásarány a beér-
kezett pályázatok mennyisége és
minôsége alapján módosulhat. A pá-
lyázaton igényelhetô támogatás
összege és formája: A pályázaton
legalább 100.000 Ft és legfeljebb 
1.000.000 Ft vissza nem térítendô tá-
mogatás igényelhetô. A pályázati tá-
mogatás legfeljebb 25%-a pályázati
költségvetésben meghatározott mûkö-
dési költségekre vagy bér-, ill. bérjel-
legû terhekre fordítható.

Felhívjuk a tisztelt pályázók fi-
gyelmét, hogy NEM kerülnek a bírá-
lóbizottság elé: a határidôn túl, vala-
mint a pályázati kiírásnak nem
megfelelôen beadott pályázatok, elôzô
években elnyert, lejárt elszámolási ha-
táridejû, de el nem számolt projekttel
rendelkezô pályázók pályázatai.

Az alakilag nem megfelelô pályáza-
tok esetében hiánypótlásra felkérô e-
mailt küldünk egy alkalommal!

A hiánypótlások beérkezési határ-
ideje: 2016. július 7., csütörtök. A pá-
lyázatokat a rendszer automatikusan
visszaigazolja. Kérjük, figyelje a visz-
szajelzést!

A konferencián Magyarországról az ELTE, a Közép-európai Egyetem, az
ORZSE, a Magyar Tudományos Akadémia és a szegedi egyetem tudósai,
Izraelbôl a jeruzsálemi Héber Egyetem, a tel-avivi, a haifai, a Bar Ilan és a Ben
Gurion Egyetem, valamint több helyi fôiskola szakemberei szólaltak fel, de
elôadást tartottak amerikai, német és mexikói intézmények kutatói is.

Daniel Herskovitz, a Bar Ilan egyetem magyar származású elnöke és Natan
Saranszkij, a Zsidó Ügynökség igazgatója után Nagy Andor tel-avivi nagykövet
elmondta: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a zsidóság otthon és
biztonságban érezze magát, és ismét virágozzon az együttélés Magyarországon.

Heisler András a magyar zsidó közösség sokszínûségérôl, befogadó és tole-
ráns szemléletérôl beszélt az összes zsidó vallási irányzattal szemben, és ki-
emelte, hogy a veszélyes tendenciák, az antiszemita szóbeli megnyilvánulások
ellenére fizikai bántalmazás nem éri a magyar zsidókat. (MTI, Mazsihisz)

Körzeti kitekintô
Szeged

A hitközség is kapcsolódott a Sze-
ged Napja rendezvénysorozathoz. A
Docpiano Band és a Hóra Színház az
Új Zsinagógában rendezte meg
„Hakol beseder” címmel koncertjét
Gerendás Péter és Varga László
közremûködésével, közel 400 fôs
közönség elôtt. A rendezvényrôl CD
is készült.

Müller Péter Sziámi és az
Andfriends zenekar, a Rebellissima
nôi vokál, Hernádi Judit színmûvész,
Roszik Hella színmûvész, hegedûmû-

vész, Novák Péter, Jávori Ferenc

„Fegya”, Darvas Ferenc zongora-

mûvész „Leonard Cohen legjobb da-

lai magyarul” címû mûsora iránt is

sokan – közel 500-an – érdeklôdtek.

Mindkét produkció zsidó dalai – köz-

tük a Halleluja – együtténeklésre és

vastapsra hangolták a jelenlévôket. A

rendezvények igazolták, hogy a zsi-

dó, izraeli és klezmer dallamok foga-

dótábora jelentôs városunkban.

L. A.

A Bar Ilan egyik épülete
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A LOT gépein nem kell kóser ét-
kezést igényelni. Varsóig egy pohár
vizet kap az utas, igaz, választhat a
szénsavas és sima között.

És ez nem a fapados járat!

Chászidok között
A gyanútlan rabbi, aki a hetvenes

években az ôszi ünnepeken ott éne-
kelt/prédikált, most a sábesz bejövete-
lekor belépett a fôzsinagógába – és
azt hitte, eltévedt. Tudniillik felrém-
lett az akkori kép: fiatal, egészséges
baptisták és öreg, beteg zsidók. Most
arra számított, hogy öreg, beteg bap-
tisták fogják várni...

Erre kaftános, strámlis, fiatal zsidók
fogadták szakállal, pajesszal, fehér
harisnyával, azaz ahogy chászidokhoz
illik. Már negyedórája kezdeni kellett
volna, amikor bejött 40–50 fiatal,
köztük magyarok is, egy Minjánim
nevû nemzetközi találkozó ott idôzô
résztvevôi.

Senki nem sietett. Az elôimádkozó
odaállt a helyére, és másfél órán ke-
resztül (!) el sem mozdult onnan.

Segítenek szombatonként, és nem
fogadnak el pénzt. „A zsidók olya-
nok számomra, mintha a családom
lennének” – mondja egyikük.

Samir Patel a goj kifejezést egyál-
talán nem tartja pejoratívnak, sôt
büszke erre a címre. Az Indiából
származó hindu férfi a családi vállal-
kozásként mûködô Suhag italbolt
vezetôje. Az üzlet a New York-i
Queensben található, azon belül is a
fôként ortodoxok lakta Kew Gardens
Hills negyedben. A vevôk túlnyomó
többsége vallásos zsidó, ezért szinte
csak kóser italokat lehet kapni.

Szombatonként alig van forgalom,
de Patel mégis nélkülözhetetlen ezen
a napon: ô a sábeszgoj. Ezt még egy
felirat is hirdeti a boltjában:
„Sábeszgoj – ha segítségre van szük-
sége szombaton, szóljon nekünk!”

Az ortodox zsidó otthonokban
szombatonként nem hoznak mûkö-
désbe elektromos berendezéseket,
nem gyújtják fel a világítást, és nem
fôznek. A napi rutint különbözô
idôzítô berendezések segítik, az
ételt pedig elektromos fôzôlap tartja
melegen. Ez azonban nem mindig
elég. Elôfordulhat, hogy valaki vé-
letlenül leolt egy lámpát. Hidegre
fordul az idô, és hiányzik a fûtés.
Nem csatlakoztatták a mele-
gítôlapot, és kihûlt az ebéd. Ilyen
esetekben hasznos, ha van a közel-
ben sábeszgoj, azaz egy olyan nem-
zsidó, aki elvégezheti a zsidók szá-
mára tilalmas mûveleteket.

„Ha valakinek szükségre van vala-
mire, megyünk és segítünk” – mond-
ja Patel. „Néha egy sütôt kell bekap-
csolni. Máskor a hûtôszekrény vilá-
gítását felejtették el kikapcsolni.
Elôfordul, hogy valamelyik gyerek
véletlenül felkapcsol egy lámpát.”

Mivel szombatonként szinte egy-
általán nincsenek vevôk, Patel egye-
dül dolgozik az üzletben. Ha megje-
lenik valaki, és a segítségét kéri,
egyszerûen bezárja a boltot, és indul.
Egy átlagos szombaton – melyet már
ô is jiddis kiejtéssel sábesznek nevez
– általában öt alkalommal veszik
igénybe szolgáltatását, amelyért nem
fogad el fizetséget.

Mezôcsát múltjáról ma
A zsidóság az 1800-as évek elején kezdett betelepülni Mezôcsátra, felte-

hetôen Galíciából és Litvániából érkeztek. Létszámuk 1920-ig fokozatosan
növekedett, abban az évben 556 fô volt, ami a lakosság 9,5%-át tette ki. A he-
lyi zsidó közösség mintegy másfél évszázadon át igen fontos szerepet töltött
be a település és a térség gazdasági életében. A második világháború és a
vészkorszak nagyarányú népességcsökkenést eredményezett. Az 1940-es
évek végén bekövetkezô kivándorlás hatására a 60–70-es évekre szinte telje-
sen eltûnt a zsidóság Mezôcsátról.

A betelepülô zsidóság az új környezetben is maradéktalanul igyekezett gya-
korolni hitét. A rendelkezésre álló források szerint a mai zsinagógának két elôd-
je is létezett. Az elsô minden bizonnyal tûzvész áldozata lett. A második átala-
kítására a helyi zsidóság létszámának növekedése miatt volt szükség. A gazda-
sági potenciáljában is megerôsödött izraelita közösség 1880-ban egy rendkívül
szép és méreteiben is impozáns zsinagógát épített, amely téglalap alaprajzú,
alapterülete 159 m2, illetve 96 m2, és 7,7 m magas. A zsidó liturgia sajátossá-
gához híven a közös imára egyidejûleg, de nemenként elkülönülve gyûltek egy-
be a hitközség tagjai. Ezért több bejárat is van az épületen. A férfiak bejárata az
elôtéren keresztül vezet a zsinagógai térbe. Az elôtérben a megtisztulást
jelképezô liturgiai tárgy, a kézmosó található. A kamra használaton kívüli tár-
gyak tárolására szolgált. A nôk külön bejáraton foglalták el a nekik kijelölt he-
lyet, a karzatot, amely három oldalról vette körbe a belsô teret.

A méreteiben is impozáns épület évtizedekig romokban állt. Sokan és sokat
tettek a megmentéséért, aminek eredményeképpen napjainkra visszanyerte
korabeli szépségét. Az egykori zsidó templom külsô és belsô felújítását
követôen kulturális központként mûködik tovább, rendezvényekkel, kiállítá-
sokkal, koncertekkel, konferenciákkal szolgálva a közmûvelôdést.

vidéki-élmények.hu

A fôzsinagóga

Varsóban is bejött a sábesz...

H. Szabó Sándor felvétele

Jelenet egy vidám musicalbôl

Sábeszgoj

„Korábban furcsálltam ezt a dol-
got. A szüleim húsz évvel ezelôtt
nyitották meg az üzletet, és akkori-
ban semmit sem tudtunk a zsidó szo-
kásokról. De a vallás az vallás, és mi
örömmel segítünk” – jelentette ki
Patel, aki már hét éve dolgozik a piz-
zéria és a mosoda közé szorult ital-
boltban.

A környék zsidó tulajdonban lévô
üzleteihez hasonlóan Patelék boltjá-
nak pénztárgépe mellett is ott sora-
koznak a különbözô alapítványok és
intézmények adománygyûjtô doboz-
kái. A feliratok alapján a Chábádnak,
a Szefárd Tóra Központnak, a Héber
Ingyenes Temetkezési Alapítvány-
nak és a Queensi Hatzolah Mentô-
szolgálatnak lehet adakozni.

Az indiai család már húsz éve se-
gíti ki a zsidókat szombatonként, de
a „sábeszgoj” feliratú táblát csak ta-
valy rakták ki. A héber goj szó jelen-
tése nép, semmi több. Ettôl függetle-
nül nem zsidó körökben sokan pejo-
ratív kifejezésnek tartják, habár a
vallásos zsidók nem társítanak hozzá
semmilyen egyéb jelentést. Patel el-
mondása szerint nem volt tudatában,
hogy vannak, akik sértônek érzik ezt
a kifejezést.

„Sokan egyszerûen nem hisznek a
szemüknek, amikor meglátják a fel-
iratot. A vásárlóink ötlete volt, hogy
kitegyük. Ha már úgyis segítünk, ak-
kor miért ne hirdessük?” – kérdezi.

Néhány üzlettel arrébb áll Arvind
vegyesboltja, ahol szintén olvasható
a kiírás: „Sábeszgoj elérhetô –
Sábbát sálom!” Arvind állítja, hogy
ô az eredeti sábeszgoj. „Már harminc
éve csinálom. Minden rabbi jól is-
mer. Olyanok vagyunk, mint egy
család.”

Martin Goldmann ügyvéd három
évtizeden keresztül élt Kew Gardens
Hillsben. „Arvind egy a világ igazai
közül. Ô a legjobb példa arra, hogy
zsidók és nem zsidók milyen béké-
ben és harmóniában tudnak együtt
élni” – meséli.

„Emlékszem, egyszer különösen
meleg lett szombatra. Arvind és uno-
katestvére három háztömbnyit gya-
logoltak velem, hogy felkapcsolják a
klímaberendezést a lakásomban. A
sábesz kimenetele után elmentem az
üzletébe, és megpróbáltam fizetni a
fáradozásukért. Nem fogadott el egy
pennyt sem. Azt hiszem, van mit ta-
nulni tôlük” – tette hozzá Goldmann.

Arvind elmondása szerint szomba-
tonként nyolc-kilenc zsidót segít ki,
ünnepeken még többet. Szukkotkor
például segít megjavítani a besza-
kadt sátorlapokat, amit a vallási tör-
vények nem tesznek lehetôvé szom-
baton és ünnepnapokon. A nagyün-
nepeken körbesétál a környéken, és
segít, ahol szükség van rá. Amikor
egy ortodox vevô vásárol nála, min-
dig héberül búcsúzik el: jom tov,
tihje bári, azaz jó napot, legyél
egészséges! Arvind üzletébôl ezen-
kívül szombatonként fizetség nélkül
vihetnek el vallásos zsidó kuncsaftjai
bármit, amibôl hirtelen kifogytak,
például tejet, üdítôitalt. „Vasárnap
vagy hétfôn mindig visszajönnek, és
kifizetik. Teljes mértékben megbí-
zom bennük. A zsidók olyanok szá-
momra, mintha a családom lenné-
nek. Mispáchá” – mondta Arvind.
(JTA / zsido.com)

Mincha után a közösség együtt éne-
kelte a péntek esti zsoltárokat, de nem
csak úgy... Amikor elértek egynek a
végére, a közepétôl megismételték
szinte valamennyit. A Löcho dajdi
utolsó szakasza után az ifjú, igen ak-
tív rabbi sorban kézen fogta a fiatalo-
kat, és körbetáncolta velük a zsinagó-
gát, ismételgetve a költemény refrén-
jét. A Pestrôl jött vallási funkcionári-
usnak az az érzése támadt, hogy az es-
ti istentiszteletet a reggeli imával von-
ják össze...

Szefíraszámolás ugyan van, de a li-
turgia dallama a normálnak megfe-
lelô. Amikor a pesti vendég rákérde-
zett Ellis rabbinál (38), aki Kato-
wicébôl helyettesítette az országos
fôrabbit, az olyan csodálkozva nézett
rá, mint aki életében nem hallott arról,
hogy a gyász heteiben más a liturgia

ként a pokolból. „Anyák” – ez a címe,
s valami fantasztikus rendezésben
gyönyörködhetnek azok is, akik nem
értik a szöveget. Már az ötlet sem
semmi. Az egyik gyerek történetét
összeköti Mózes elrejtésével a kosár-
ban, s az egyik anya ugyanezt csinál-
ja. És egy levelet mellékel a megtalá-
lónak. A másik zsidó gyereket katoli-
kus pappá nevelik az örökbefogadó
szülôk, s közben a pap arról beszél,
milyen lelki konfliktust kellett átélnie
a cölibátussal kapcsolatban. Idézi
Mózes elsô könyvét, amikor a Tóra
Ádám teremtésénél megjegyzi: laj
tajv hejajsz hoódom lövádaj, nem jó,
hogy az ember egyedül marad (s ezért
megteremti Évát).

A darab végén a tömeg kizúdul az
utcára, és mit látnak szemeim: ott ma-
radnak, megbeszélik, amit láttak. 

dallama. Sôt semmilyen gyászról nem
is hallott.

Este fél tízkor kezdôdött a vacsora,
minden fogás elôtt tóramagyarázat,
fogás után zömiroténeklés. Éjjel fél
tizenkettôkor a rabbi elkezdte magya-
rázni a hetiszakasz (Böhár), a sömitá
és Mózes alakja közötti kapcsolatot...
Éjfélkor számunkra véget ért a vacso-
ra, a többiek maradtak.

Itt jegyezném meg, hogy eltérôen
az itthoni szokásoktól, sehol nincs
biztonsági ember a zsidó objektumok
körül.

Zsidó színház
Tavaly ünnepelte alakulásának 65.

évfordulóját a méltán világhírû jiddis
színház, amely néhány évvel ezelôtt
még jiddisül játszott, s a nézôk fül-
hallgatón „kapták” a világnyelvû for-
dítást.

Most csak lengyelül játszanak, for-
dítás nincs, legfeljebb témáiban zsidó
a színház. Az éppen aktuális darabban
négy meglett korú ember meséli el,
miképpen menekült meg gyermek-

Azaz nem rohannak a kocsihoz, nem
kapcsolják be kütyüiket – beszélget-
nek.

Itt említeném meg, hogy az utcán
odajött hozzánk egy magyar, mert-
hogy hallotta beszélgetésünket. Két
piciny gyermek téblábol felesége kö-
rül, s bemutatkozáskor elmondja,
hogy öt éve ott dolgozik a lengyel
fôvárosban valamilyen EU-s szerve-
zetnél. S látja csodálkozásunkat, mert
a kivándorló magyaroknak azért nem
Varsó az elsôdleges úti céljuk. Reme-
kül érezzük magunkat. Itt nyugalom
van – adja elô a végsô ütôkártyát.

És tényleg. Innentôl feltûnik a roha-
nás hiánya, a nyugodt kávéházi tera-
szok látványa, itt senki nem siet, sen-
kinek semmi nem sürgôs.

Ez Varsó 2016 tavaszán.
Kardos Péter
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Netanjahu: Izrael ellenségeitôl
fogunk földgázt vásárolni

A legfelsôbb bíróság elôtt védte meg Benjámin Netanjahu miniszterelnök a
Földközi-tengeren felfedezett földgázmezôk kitermelésére általa támogatott
koncessziós üzletet.

Izrael történetében elôször jelent meg kormányfô az alkotmánybíróságként
is mûködô legmagasabb jogi grémium elôtt. A tízes tévécsatorna jelentése
szerint mintegy fél órán át tartó meghallgatásán Netanjahu létfontosságúnak
nevezte a megállapodást, és az írásos beadványában már ismertetett nemzet-
biztonsági érvekkel támasztotta alá a gázkitermelési jogok átadását a Jichák
Csuva nevû izraeli oligarcha vezette Delek-konzorciumok és az amerikai
Noble Energy nevû konszern által vezetett társulásnak.

Netanjahu azzal fenyegette a bírákat, hogy Izrael ellenségeitôl fognak föld-
gázt vásárolni, nem lesz verseny, nem lesznek befektetôk és nem lesz föld-
gázkitermelés, ha nem léphet érvénybe az általa szorgalmazott megállapodás.

A bíróság épülete elôtt reggel óta tüntettek, „tôkés rendszer: alvilág” –
kiabálták a gazdasági megállapodás ellenzôi. Az üzlet a bírálói szerint kiszol-
gáltatja az izraeli fogyasztókat a gázkitermelôk árképzésének, de a kor-
mányfô „biztonsági megfontolásokra” alapozva egy eddig Izrael történetében
soha nem alkalmazott törvényi passzus bevetésével mégis elfogadtatta a par-
lamentben a koncesszió odaítélését, noha az alku miatt a monopóliumellenes
kormánybiztos is beadta lemondását.

A televízió szakértôi szerint csekély az esélye a bíróság közbelépésének, mert
jogsértés nem történt, és ezért a legfelsôbb bírósághoz benyújtott beadványok
és a folyamatban lévô procedúra ellenére bírósági úton nem támadható az izra-
eli nyersanyagárakat évekre, sôt évtizedekre meghatározó földgázalku.

A vitatott megállapodás szerint a Noble Energy és a Delek-konzorciumok
kapják a Leviatánnak elnevezett, izraeli vizeken talált legnagyobb
földgázmezô kitermelési jogát, cserébe csökkentik részvételüket a már
mûködô Tamar, valamint a kisebb Tanin (krokodil) és Karis (cápa) nevû
gázmezôkön.

A szakértôk szerint a Leviatán 535 milliárd köbméter földgázt rejt, ami Iz-
raelt a térség egyik földgázhatalmává teheti.

atv.hu/MTI

Nincs béke a
Siratófal alatt

Évszázadokig nem volt probléma 
Az ultraortodoxok most jöttek rá

Háromezer-négyszáz éves
kánaánita erôdre bukkantak

Háromezer-négyszáz éves erôd maradványait tárták fel régészek
Naharián, Izrael legészakibb tengerparti városában.

Egy föld alatti parkolót is magában foglaló új toronyház alapozási mun-
kálatai közben bukkantak az ôsi maradványokra – értesült a Ynet, a Jediót
Ahronót címû újság honlapja.

Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) három archeológus szakemberre bíz-
ta a feltárást, akik szerint egykor a Földközi-tengeren utazó tengerészeket
szolgálhatta a tengerparton emelt erôdítmény.

Az épület termeiben embereket és állatokat ábrázoló agyagfigurákat,
bronzfegyvereket és importált kerámiaedényeket is találtak, amelyek a Cip-
russal és más mediterrán területekkel való szoros kapcsolatokra utalnak. A
kikötôi citadella mellett valószínûleg raktárak is állhatták egykoron.

A kánaánita erôd rávilágít a város távoli múltba veszô történetére, straté-
giai tengerparti helyzetébôl adódó jelentôségére. „A tengerpartok mentén ha-
józó tengerészek közigazgatási központja lehetett egykor az épület” – közöl-
te az ásatást irányító Nimród Gacov, Jakov Amicur és Ron Beeri a Ynettel.

Az idôk során legalább négyszer leégett az erôdítmény, és mindannyiszor
újjáépítették. A tüzek maradványai között rengeteg gabonaféle, hüvelyes nö-
vény és szôlô nyomait találták meg, amibôl következtetni lehet a tengerészek
által szállított árukra.

A nahariai hatóságok azt tervezik, hogy az ásatás befejezése után a maj-
dan felépülô toronyház földszintjén közszemlére teszik a régészeti feltárás
eredményeit.

(MTI)

8.522.000 izraeli
A 68 éve független Izrael Állam statisztikai hivatala az ünnep alkalmából a

következôket tette közzé:
Izrael lakossága 8.522.000 fô (1948-ban 80.000 volt).
Ebbôl zsidók: 6.377.000 (74,8%), arabok: 1.771.000 (20,8%), keresztény

arabok és egyéb, ill. nem vallási alapon regisztráltak: 374.000.
Egy év alatt a lakosság száma 182 ezer fôvel nôtt (2,2%). Ugyanezen

idôszak alatt 195.000 újszülött látta meg a napvilágot és 36.000 új bevándor-
ló érkezett. Az elhunytak száma: 47.000.

A zsidó lakos-
ság 75%-a már itt
született, illetve
több mint a fele
második generáci-
ós izraeli (1948-
ban ez az arány
35% volt).

1948-ban egye-
dül Tel-Aviv– Jaf-
fó lakossága ha-
ladta meg a 100
ezret, ma 14 vá-
rosról mondhatjuk
el ezt. Ezek közül
is nyolc város la-
kossága megha-
ladta a 200 ezret (Jeruzsálem, Tel-Aviv–Jaffó, Haifa, Rison Lecion, Petah
Tikva, Asdod, Natanja és Beér-Seva).

A demográfiai elôrejelzés szerint 2035-re elérjük a 11.300 milliós lélekszá-
mot.

Mint minden évben, az idén is kaptunk néhány összehasonlító adatot a ko-
rai évekbôl. Ezek szerint 1956/57-ben a lakosság 12%-a rendelkezett mosó-
géppel, ma ez az arány 96%. Ugyanezen idôszakban a háztartások 57%-ában
hûtôláda (jeges) volt található, és csak 37%-ában elektromos hûtôszekrény.
Ma a háztartások 99%-a fridzsiderrel felszerelt.

1957-ben a háztartások 10%-a rendelkezett klímaberendezéssel, ma 87%.
Ugyanebben az évben a családok 13%-ának volt telefonvonala, ma 73%-nak,
és minden háztartásban legalább egy mobilkészülék is található.

1950–51-ben 34.103 gépjármûvel rendelkezett a lakosság, ez a szám 2014-
ben 2.965.727. Ugyanezt az idôszakot vizsgálva megállapítható, hogy míg a
korábban jelzett években 1.557.000 fô vette igénybe a vasúti közlekedést
évente, addig 2014-ben 48.541.000 fô.

Az 1948/49-es tanévben mindössze 1600 egyetemi hallgatónk és kevesebb
mint 200 diplomásunk volt, a 2014/15-ös tanévben a statisztika 310 ezer
egyetemistát és 72.500 diplomást jelez.

Lehárblog

Már 5 éves korától kezdve hasz-
nálják különbözô propagandacé-
lokra Dzsihád Jannát, aki saját
Facebook-, Twitter- és Snapchat-
oldalán hirdeti, milyen „álnok és el-
nyomó nemzet Izrael”.

A 10. születésnapját áprilisban
ünneplô Dzsihád Janna a Tamimi
klán tagja. A közösség leghírhedtebb
alakja az az Ahlam Tamimi, aki 2001-
ben öngyilkos merényletet szervezett
a jeruzsálemi Sbarro étterem ellen. A
támadásban 15 ember meghalt, köz-
tük 7 gyerek.

A brutális vérfürdô után Ahlam
Tamimit a palesztin tévécsatornák
hôsként ünnepelték. A nôt 2011-ben
engedték szabadon annak a tömeges
fogolycserének a keretében, amelyet
az izraeli katona, Gilad Sálit kiszabadí-
tásáért eszközöltek.

A Tamimi házaspár azóta intenzí-
ven azon dolgozik, hogy különbözô
videofelvételekkel, nemegyszer gye-
rekeket felhasználva, kényes helyze-
tekbe rángassa a palesztin területek
határán dolgozó izraeli katonákat.

Dzsihád Janna több videóban is el-
mondja, kötelességének érzi, hogy

számot adjon az izraeliek „igazságta-
lanságairól”, amelyeket a Nyugati
Part és Gáza területein hajtanak végre.

A 10 éves kislány Nabi Saleh váro-
sában lakik, és rendszeresen részt
vesz a különbözô Izrael-ellenes meg-
mozdulásokon. Az Independent arról
ír, hogy a kislányt leginkább nagy-
bátyja, Bilal Tamimi inspirálta újság-
írói pályáján.

Mióta unokatestvére, Musztafa
Tamimi és másik nagybátyja, Rushdie
Tamimi is meghalt az izraeli légi-
csapásokban, Janna arra tette az éle-
tét, hogy egész Izraelt bejárva, az
anyukája Iphone-jával különbözô fel-
vételeket és riportokat készítsen.

Janna most a nemzetközi palesztin
propaganda üdvöskéje, akit igyekez-
nek mindenféle konfrontatív helyzetbe
hozni. Egy ízben például a jeruzsálemi
Al-Aksza mecsetnél szolgálatot tel-
jesítô izraeli katonáknak ment neki,
azokat sértegetve.

A kislány történetét azóta felkapta
az Al-Dzsazíra, a Vice News és a pa-
lesztinok mellett kardoskodó AJ+ is.

ATV.hu / Kulifai Máté

Dübörög a palesztin propaganda
10 éves kislányt küldtek a frontvonalba

Nemzedékeken át tartó háborút hir-
detett a „reformok”, vagyis a nem-orto-
dox irányzatok ellen egy ultraortodox
izraeli képviselô. A reform- és a kon-
zervatív zsidóság nyomásgyakorlásra,
demonstrációkra készül. Az ütközet
centrumában a Siratófal áll és az a kér-
dés, hogyan imádkozhatnak a nôk.

Moshe Gafni, az egyik ultraortodox
kormánypárt képviselôje arról be-
szélt, hogy a „reformzsidókat” sem-
miképpen sem lehet elismerni legitim
vallási irányzatként, nem lehet part-
nerként bevonni a Siratófal környéké-
nek felügyeletébe.

Mindezt azzal magyarázta, hogy
„háborút folytatunk a reformok ellen,
olyan háborút, amely generációkon
keresztül tart majd”.

Ez a Siratófallal kapcsolatban azt je-
lenti, hogy nem nyílhat szerinte közös
bejárat a Fal elôtti szakaszra ortodox és
nem ortodox, a nôk vallási egyenjogú-
ságát elismerô közösségek számára, és
ez utóbbi közösségek nem kaphatnak
szerepet a terület irányításában. Azt
azonban, hogy egy kijelölt és az orto-
doxok által felügyelt szakaszon imád-
kozhassanak, nem ellenezte.

Mint mondta, „oda mennek, ahova
akarnak, azt csinálnak, amit akarnak,
de nem velünk. Nem tesszük lehetôvé
számukra, hogy velünk közösködje-
nek, sem a Siratófal bejáratánál, sem a
kijáratánál, semmilyen formában nem
hagyjuk elismerni a reformokat és a
hozzájuk hasonlókat” – jelentette ki.
Hozzátette még, hogy „ezen a
Legfelsôbb Bíróság sem segíthet. A
bíróság dönt, ahogy akar, mi pedig
haladunk tovább azon az úton, ame-
lyet rabbijaink kijelöltek számunkra”.
Jelezte, hogy pártja mindezt tudatta a
miniszterelnökkel is. „Ha a világ a fe-
je tetejére áll is, ebbôl akkor sem en-
gedünk.”

A meglehetôsen barátságtalan
hangnemben ismertetett ajánlatot,
hogy mindenfajta együttmûködés nél-
kül ugyan, de tarthatnak a „reformok”
a Falnál olyan imaalkalmakat, ame-
lyekben a nôk is teljes jogú tagként
(kipában, tfilinben) vesznek részt, az
érintettek elutasították. Ragaszkodnak
ahhoz, hogy elismerjék és partnerként
kezeljék ôket. Sôt: ôk is bekeményí-
tettek, és jelezték, hogy mobilizálják
híveiket (az angolszász világban mil-
liónyian vannak), és nagy „ima-tünte-
téseket” helyeztek kilátásba a Falnál,
amelyek követelései túlmennének az
eredeti, január végi és az ortodoxia ál-
tal felrúgott kompromisszumban fog-
laltakon.

Immár azt fogják követelni, hogy
magánál a Siratófalnál imádkozhassa-
nak közösen és saját vallási elképzelé-
seik szerint nôk és férfiak.

Van még egy adu a nem-ortodox, a
nôket egyenjogúként kezelô közössé-
gek kezében: a Legfelsôbb Bíróság
ítélete szerint az állam által mûködte-
tett, az ortodoxia kezében lévô
mikvék, rituális fürdôhelyek kötele-
sek ezentúl beengedni a reform- és
konzervatív zsidókat is. Errôl a
lehetôségrôl azonban lemondanának
és inkább saját mikvehálózatot építe-
nének, amennyiben a Fal ügyében el-
fogadják az álláspontjukat. De ragasz-
kodnak hozzá, hogy csak „csomag-
ban” hajlandók megállapodni.

Natan Saranszkij, a világszerte tisz-
telt cionista ikon a reform- és konzer-
vatív közösségek mellé állt a vitában:
szerinte megérdemelnék, hogy az ere-
deti megállapodás minél hamarabb
életbe lépjen.

Jelenleg a Falnál elkülönítik a férfi-
akat és a nôket, és a nôk csak az ultra-
ortodox szabályok szerint imádkoz-
hatnak.

8.522.000+8

Izrael állam jogi képviselôi eluta-
sították egy volt ultraortodox zsidók-
ból álló csoport kártérítési követelé-
sét, amelyet a csoport tagjai arra ala-
poznak, hogy iskoláikban nem taní-
tották ôket közismereti tantárgyakra
– jelentette az izraeli katonai rádió.

Az ultraortodox vallásos életmó-
dot elhagyó 52 izraeli egyebek kö-
zött azt kifogásolja, hogy diákkoruk-
ban az állami iskolákban nem taní-
tották ôket a törvényben egyébként
megkövetelt közismereti tantárgyak-
ra, és ezért – például megfelelô ma-
tematikai ismeretek és angolnyelv-
tudás nélkül – nehézségeik vannak a
munkaerôpiacon. Állami pénzügyi
jóvátételt követeltek oktatásuk hiá-
nyosságaiért – közölte az MTI.

Az állam jogi képviselôi elutasí-
tották a kártérítési igényt. Az állam
elsô körben bírósági procedúra nél-
kül próbálja meg semmissé tenni
igényüket, arra hivatkozva, hogy a
beadványban szereplô ügyek jelen-
tôs része a törvény szerint már el-

avult. A jogi indoklásban ugyanak-
kor azt is közölték, hogy ha a bíróság
mégis megítélné a jóvátételt, akkor
azt peres úton áthárítják a szülôkre
és az érintett oktatási intézményekre,
ugyanis az állam álláspontja szerint
ôk viselik a jogi felelôsséget a szó-
ban forgó kérdésben.

Az állami indoklás szerint egy-
részt a szülôk szabadon választották
gyermekeiknek a közismereti tudást
nem adó intézményeket más, azokat
is tanító iskolák helyett, másrészt az
ultraortodox iskolák a felelôsek
azért, hogy az oktatási törvény köve-
telményeit megszegve, nem tanítják
az adott tárgyakat.

A csoport már felelt is az állami
válaszra: nem fogadják el a
felelôsség áthárítását, mert szerintük
az állam felelôsséggel tartozik törvé-
nyeinek végrehajtatásáért, és költ-
ségvetési támogatásban részesíti az
érintett iskolákat annak ellenére,
hogy azok figyelmen kívül hagyják
az oktatási törvényt.
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A közelmúltban mutatták be a kar-
cagi templomban népes közönség
elôtt az Ehrenfeld/Elek Ágnes által
szerkesztett Megszólal a háború utá-
ni nemzedék címû könyvet. A ritka-
ságszámba menô, hatalmas gyûjte-
mény mintegy 48 család történetét
meséli el napjainkig. Ezenkívül ko-
rábban már más helyen megjelent
cikkek, riportok is olvashatók a kö-
tetben.

A történetek a mesélôk anyanyel-
vén íródtak: angolul, héberül, ola-
szul, magyarul. Önkéntes segítôk
fordították le ôket magyarra.

A bonyolult, ágas-bogas történetek
megértését megkönnyítendô, család-
fák is készültek. A könyv a karcagi
hitközség kiadásában, annak és a
Mazsihisznek az ajánlásával s anya-
gi támogatásával jelent meg, és meg-
vásárolható.

A történeteket a boldog-keserû-
szomorú emlékezés szálára fûzték
fel, és azt mondják el, kik voltak az
ôseik, hogyan éltek, mi történt velük,
mit gondoltak a háború elôtti és utá-
ni zsidó életrôl, és hogy a háború
után, mindentôl megfosztva, hogyan
kezdtek új életet. Arról olvashatunk
bennük, ki hogyan gondolkodott a

Blogom többször foglalkozott a
zsidó vallásba való betérés kérdésé-
vel. A betérés divatos téma manap-
ság. Sokan írták le tapasztalataikat,
kérdéseiket és válaszaikat.

Sôt, külön sorozat olvasható
„betéréstörténetekkel”. Most picit
visszatérek a vallásjoghoz, és ebben
a cikkben csakis gyakorlati kérdé-
sekkel szeretnék foglalkozni, vagyis
leginkább eggyel, a lelki intencióval,
héberül „káváná”-val.

A betérés (héberül gijur) maga egy
rendkívül fontos jogi cselekmény,
hiszen ezen vallási szertartás után az
„igaz betért” (gér cedek) csatlakozik
Izrael népéhez és Izrael vallásához.

Ez ugyan egy teljesen személyes
ügy, ám mégis az egész világra kiha-
tó ereje van, hiszen a judaizmus
végsô célja, hogy az egész világ fel-
ismerje az Örökkévaló jelenlétét és
hatalmát.

„A világ minden népe, amikor
majd át fognak térni a zsidó hitre és
magukra veszik a Tóra minden törvé-
nyét (micvákat), (...) akkor minden
tekintetben olyanná válnak, mint Iz-
rael gyermekei, (...) és rögtön belép-
hetnek az Örökkévaló közösségébe.”
(Rámbám: Iszuré biá 12/17)

A rabbik három alapelvet rögzítet-
tek, hogy a betérés valóban betérés
legyen.

1. A micvák magára vétele (hébe-
rül kabalát micvot).

2. A betérés tevôleges része (hébe-
rül máászé hágijur), azaz a körülme-
télés (héberül brit mila) és a rituális
fürdô (héberül mikve).

3. A betérés 3 tagú (kóser) vallási
bíróság (héberül bét din) elôtt történ-
jen. Ezek a rabbik vizsgálják meg a
betérni szándékozó ember lelki hát-
terét, motivációját, tudását, elhiva-
tottságát stb.

Ha ezen három közül bármi is hi-
ányzik, a betérés – nem betérés.

Maga a betérés ténye és lehetôsége
már a Tórában le van írva (M. IV.
15/15), és az alapján a Talmudban ki
van fejtve (Kritot 9a).

Most ezzel a részével nem is sze-
retnék foglalkozni, hanem fogadjuk
el tényként, hogy a zsidó vallásba be
lehet térni. Inkább azt szeretném
megvizsgálni, ami a betérés alapja:
azaz a betérni szándékozó milyen vi-
szonyba kerül a micvákkal?

A Talmud a Jebámot traktátus 47b
lapon (illetve elôtte és utána is) írja le
a betérés menetét, ahol is nagy hang-
súlyt helyez arra, hogy ennek az ak-
tusnak egy önálló döntés végered-
ményének kell lennie. Semmi kény-
szer nem vezetheti az ember akaratát.

Érdekesség, hogy a Talmudban le-
írt sorrend eltér a jelenkori gyakor-
lattól, mivel az ókori törvényhozók
csak a micvák teljes és szabad aka-
ratból történô felvétele után engedé-
lyezték a körülmetélést (brit mila) és
a rituális fürdôt.

Természetesen ennek a folyamat-
nak könyvtárnyi irodalma van (és ez
nem túlzás).

Szeretnék ideidézni egyet a Tal-
mud egymást követô három klasszi-
kus betérési története közül, amelyek
a szigorú Sámmáj és a szelíd Hillél
vitáját és filozófiáját mutatják be az
áttérés kapcsán (Sábbát 31).

Egy, a zsidóságba betérni szándé-
kozó ember azt mondta Sámmájnak,
hogy ô csak azzal a feltétellel tér át a
zsidó vallásba, ha Sámmáj megtanít-
ja neki az egész Tórát, ameddig ô fél
lábon tud állni. Sámmáj botjával ker-
gette ôt el eme szemtelenség halla-
tán.

Ekkor az ember Hillélhez fordult
kérésével. Hillél nem botránkozott
meg, hanem rögtön betérítette (!), és
elkezdte tanítani. Azt mondta neki:
„A zsidóság lényege, hogy ami szá-
modra gyûlöletes, azt ne tedd bará-
toddal sem. Ez a Tóra egyetlen mon-
datba sûrítve, a többi már csak ennek
a részletezése. Most pedig eredj ha-
za, és tanuld meg ezeket.”

Salvador
A német külügyminisztérium és a Zsidó Kulturális Központ szervezésében

Berlinben bemutatták a Megmentés címû dokumentumfilmet, amely José
Arturo Castellanos egykori salvadori diplomata és katonatiszt embermentô
tevékenységével foglalkozik. Castellanos 1941–45 között hazája genfi
fôkonzuljaként több ezer közép- és kelet-európai üldözöttnek adott salvadori
útlevelet, illetve vízumot. A dokumentumok birtokosai a Nemzetközi Vörös-
kereszt védelmét is élvezték. A diplomata munkáját segítette Mandl György
magyar származású üzletember, akit Castellanos nem hivatalos státuszban,
elsô titkárként alkalmazott.

A berlini megemlékezésen részt vett José Atilio Benitez Parada salvadori
nagykövet is. Sandra Wittle, az izraeli Holokauszt Múzeum képviselôje el-
mondta, hogy Castellanos, akinek bátor tettei Raoul Wallenbergéhez hasonlít-
hatók, 2010-ben posztumusz a Világ Igazai közé került. Felix Klein, a német
külügyminisztérium delegáltja kijelentette, ha egy külföldi diplomata hallott
a tragikus eseményekrôl, akkor errôl sok németnek is tudnia kellett.

Nagy-Britannia
A Londonban megjelenô Jewish Chronicle megbízásából a Salvation Inté-

zet reprezentatív felmérést végzett a zsidó választóknak az EU-tagsággal kap-
csolatos véleményérôl. A megkérdezettek 49 százaléka a bennmaradás, 34
százalék a kilépés, a Brexit mellett voksolna a június 23-i népszavazáson. A
válaszadók 17 százaléka még nem döntött. Kisebb elmozdulás történt az
„igen” irányába, mert egy korábbi kutatás szerint a zsidók 45 százaléka támo-
gatta a tagságot, ellene viszont 38 százalék volt. Az Európai Unióhoz a 18–34
közötti korosztály 61 százaléka ragaszkodik, míg az 55 év felettieknek csak
44 százaléka. A legtöbb bizonytalan a 35–54 év közötti korcsoportba tartozik.
A londoni zsidók 52 százaléka támogatja a tagságot, a Manchesterben
élôknek azonban csak a 43 százaléka. Az összes zsidó választó 49 százaléka
az EU-ban maradást támogatja, ami jelentôsen meghaladja a 40 százalékos
országos arányt.

Kurdisztán
Az Irakhoz tartozó Kurdisztán székhelyén, Erbilben elôször tartottak

Holokauszt Emléknapot, amelyen zsidó gyökerû kurdok, a helyi hatóságok
képviselôi és külföldi diplomaták vettek részt. A megjelentek a nácik által
meggyilkolt hatmillió zsidó emlékére hat gyertyát gyújtottak, és egyperces
csenddel emlékeztek az áldozatokra. A szónokok felemlítették a Szaddám
Huszein diktatúrája idején, a nyolcvanas években meggyilkolt 180.000 kurd,
valamint az ISIS terrorszervezet által a közelmúltban elrabolt és megölt több
ezer jezidi tragédiáját is. Az ünnepséget a 39 éves Sherzad Mamsani, a Val-
lásügyi Minisztérium igazgatója szervezte, akinek édesanyja zsidó származá-
sú, édesapja viszont szunnita mohamedán. A Zsidó Képviseleti Iroda kertjé-
ben tartott rendezvény során megnyitották a náci kegyetlenségeket bemutató
kiállítást. Az ünnepség zsidó résztvevôi kipát viseltek, ami korábban nem tör-
ténhetett volna meg.

Izrael Állam kikiáltását követôen mintegy 150.000 hittestvérünk hagyta el
Irakot, de sokan az országban maradtak, és áttértek az iszlám hitre. A dikta-
túra bukása után leszármazottaik, akiknek száma Kurdisztánban több ezerre
tehetô, keresni kezdték gyökereiket. Biztonsági okokból egyelôre zsinagóga
megnyitását nem tervezik Erbilben, de egy kulturális központ létesítése napi-
renden van.

Izrael
Az Alijaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a 2015. és a 2016. évi füg-

getlenségi ünnep (jom háácmáut) között 29.715 új bevándorló telepedett le
Izraelben. Legtöbben Franciaországból: 7054 ember, míg Oroszországból
6880 és Ukrajnából 6306 fô érkezett, akik az alijázók kétharmadát jelentették.
Az angolszász államokból összesen 4627, közülük az USA-ból 3072 személy
választotta új hazájának Izraelt. Érdekes, hogy még Kambodzsából (3 fô) és
Indonéziából (2 fô) is érkeztek új bevándorlók. A legtöbben a tengerparti vá-
rosokban, Tel-Avivban, Natanján és Haifán, valamint Jeruzsálemben teleped-
tek le. Az alijázók 70 százaléka 45 év alatti volt.

Kovács

Kérdések, amelyeket át kell gondolni,
mielôtt betérsz a zsidó vallásba...

Mikvében

Majd ezzel a mondattal fejezi be a
történetet a prozelita: „Szelíd Hillél,
legyen sok áldás a fejeden, mivel en-
gem behoztál az isteni jelenlét
(sehiná) szárnyai alá!”

A történet elég határozottan mutat-
ja egyrészt a hilléli és a sámmáji be-
térés lépéseinek sorrendiségét (kije-
lentés, betérés, megtanulás), más-
részt azt, milyen szerepe van a rabbi
szubjektív döntésének és megérzésé-
nek, hogy vajon a betérni igyekvô
mennyire akarja vagy tudja magára
venni a micvákat.

A legfontosabb, hogy az ember
önmagával tisztában legyen, hogy
tényleg akar-e és képes-e zsidóként
élni, zsidóként gondolkodni és zsi-
dóként dönteni.

Ennek eldöntése önmagunknak
feltett kérdések és önmagunknak
adott ôszinte válaszok után egyértel-
mû lesz.

Segítségképpen összegyûjtöttem
néhány rabbinikus gondolatot a
betérésrôl okulásképpen azoknak,
akik fel szeretnék venni a zsidó val-
lást. Vajon felismerik-e magukat a
rabbik által leírt gondolatokban?

1.
„Egy ember, aki otthagyja atyját,

szülôhelyét, népét és az ô kinyújtott
kezüket, és megérti saját szívének
vágyát, és eljön, hogy csatlakozzék
eme néphez, és megismeri és meg-
tudja, hogy a vallásuk az igaz és az
igazságos vallás... és megy az Örök-
kévaló után, és rálel a szentség útjá-
ra, és belép az isteni jelenlét (sehiná)
szárnyai alá, és beporozódik áldott
emlékû Mózes mesterünk lába porá-
val, aki minden prófétának atyja
volt, és örömét leli a parancsolatai-
ban.” (Rámbám válasza Ovádjá
hágérnek)

Azaz a micvák magára vétele egy
komoly lelki utazás, amelynek a vé-
gén valaki új életcélokat kap. Szinte
újból újszülötté válik. Ezért is mond-
ják, hogy minden betért Ábrahám
ôsatya gyermeke, azaz ben Ávráhám
Ávinú.

2.
„A betérés alapüzenete, hogy vala-

ki elhagyja a népét és Istenét, és oda-
talál az »isteni jelenlét szárnyai alá«,
és magára veszi Izrael vallását, hogy
a közösség tagjává válhasson. Ez a
betérés.” (Slomo Zalman Lipsitz
[1765–1839] – SUT Hemdat Slomo
JD 29/23)

A talmudi történetben is emlege-
tett isteni jelenlét (sehiná) felismeré-
se egyik alapelve a zsidó hitnek, hi-
szen ebbôl következik a parancsola-
tokat adó Isten létének elismerése és
az általa adott micvák megtartása.

Rámbám ezt így írja le: „Elmond-
ják neki (a betérni akarónak) a vallás
alapelveit, ami az Isten egyedülálló-
sága és a bálványimádás tilalma,
majd a témáról hosszan kell beszél-
getni.” (Rámbám: Iszuré biá 14/2)

Mivel a fentebbi két dolog a zsidó
hit alapja, ezért kell alaposan megis-
merni, hogy a betérni vágyó még
jobb zsidó legyen, és maga mögött
tudja hagyni a korábbi élete hitvilá-
gát. Ezt a célt hosszabb beszélgeté-
sek és precíz tanulás, meditáció után
lehet elérni, persze egy arra méltó és
képzett lelki vezetôvel.

3.
Itt, ezen a ponton ismét ki kell

hangsúlyozni, hogy a micvák magá-
ra vétele, a zsidó nép Tórájának elfo-
gadása a betérés leglényegesebb
pontja.

A mikve és a circumcisio csak a
befejezése azon útnak, amelyen egy
nem zsidó ember zsidóvá válik. A
zsidóságba való áttérés – és ezt nem
gyôzzük elégszer kimondani – vallá-
si kérdés.

Éppen ezért ha valaki „csak” a zsi-
dó néphez akar csatlakozni, az nem
elégséges a betéréshez!

Azaz ha valaki „csak” „ám
Jiszráél”-hez, a zsidó néphez akar
csatlakozni, annak tucatnyi útja van,
ám a vallási betérés nem tartozik
ezek közé, ám ha valaki betér a zsidó
vallásba, az ezzel a szertartással egy-
ben a zsidó néphez is csatlakozik.

Sôt!
Véleményem szerint lehetetlen be-

térni anélkül, hogy valaki ne érezné
sajátjának a zsidó népi identitást. Ne
feledjük a bibliai Rut híres mondatát:
„Néped a népem, Istened az Iste-
nem.” (Rut 1/16)

Rut története – a klasszikus beté-
rés archetípusa.

4.
Szádja Gáon egyik legfontosabb

mûve, az „Emunot vedéot” egyértel-
mûen fogalmaz: „A mi népünk, Izra-
el népe, nem (lehet) nép, csakis a sa-
ját Tórája által.”

Ez az 1100 esztendeje leírt alap-
elv, miszerint a néppé válás, illetve a
népnek megmaradás alapja csakis a
Tóra lehet, egy tórai gondolatból
ered: „Figyelj és halljad, Izrael! E
napon lettél az Örökkévaló, a te Iste-
ned népévé, hallgass tehát az Örök-
kévaló, a te Istened szavára, és tedd
meg parancsolatait és törvényeit...”
(M V. 27/9-10)

Láthattuk, a betérés legfontosabb
pontja az, amikor az ember dönt,
hogy Izrael közösségéhez akar-e
csatlakozni, amit ha a vallás paran-
csolatait követjük, akkor a Tóra pa-
rancsolatainak magára vételével és
ennek bét din elôtti kinyilatkoztatá-
sával tesz meg.

Ez az Örökkévaló fel- és elismeré-
se. A zsidó identitás ezzel a kijelen-
téssel kezdôdik el, és a mikvében va-
ló lemerüléssel (kvázi újjászületés)
fejezôdik be.

Radnóti Zoltán rabbi

KÖNYVISMERTETÉS

Megszólal a háború utáni nemzedék

korábban még anyaföldnek tekintett
országról és a szülôvárosának tekin-
tett Karcagról.

Nem holokausztsztorik gyûjtemé-
nye, de mégis az. És ez nem baj. A
könyv a 24. órában jelent meg, az
írók között sok a nagyon idôs ember,
a gyûjtés idején hárman elhunytak,
néhányan olyan súlyosan megbete-

(folytatás a 8. oldalon)
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N A P T Á R

Június 17. péntek Sziván 11. Gyertyagyújtás: 8.25

Június 18. szombat Sziván 12. Szombat kimenetele: 9.46

Június 24. péntek Sziván 18. Gyertyagyújtás: 8.27

Június 25. szombat Sziván 19. Szombat kimenetele: 9.47

VEGYES

Halálozások

APRÓ-
HIRDETÉS

HÁZASSÁG

Hírek, események
röviden

Mártír-istentiszteletek 2016
Június 19.
Salgótarján 11.00 temetô
Nyíregyháza 10.00 emlékmû és temetô
Székesfehérvár 11.00 temetô
Kápolnásnyék 15.00 temetô
Esztergom 11.00 temetô
Sárbogárd 16.00 temetô
Nagykáta 10.30 temetô
Tata 10.00 temetô
Tatabánya 14.00 temetô
Gyöngyös 11.00 temetô

Június 26.
Szolnok 14.00 zsinagóga
Szécsény 11.00 temetô
Békéscsaba 15.00 temetô
Veszprém 10.30 városi emlékmû
Gyula 13.30 temetô
Dombóvár 14.00 zsinagóga
Kaposvár 11.00 temetô
Miskolc 11.00 avasi temetô
Szeged 10.00 Cserzy Mihály utca

11.00 Jósika u. 10.
Hódmezôvásárhely 16.30 temetô 

17.30 zsinagóga udvara 
18.00 zsinagóga

Június 28. kedd
Vác 10.00 történelmi sírkert

Július 3.
Cegléd 09.30 imaház
Gyôr 11.00 temetô
Nagykôrös 11.30 zsinagóga
Pécs 10.30 zsinagóga
Szekszárd 10.30 Mûvészetek Palotája
Sátoraljaújhely 15.00 temetô
Karcag 11.00 temetô
Keszthely  11.00 zsinagóga
Jászberény 11.00 temetô
Soroksár 09.15 temetô
Erzsébet  10.15 temetô
Csepel   11.30 temetô
Szombathely 11.00 temetô
Tapolca 14.00 Csányi u. emléktáblánál

koszorúzás, temetô
Július 10.
Sopron 11.00 temetô
Debrecen 10.00 temetô

Július 17.
Pápa    10.00 zsinagóga

Július 24.
Rákospalota, Pestújhely, 
Újpest 18.00 újpesti zsinagóga

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

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Toron-
táli Elemérné Fülep Anna (Ráchel bát
Note) 5776. ijjár 2-án (2016. 05. 10.)
eltávozott közülünk. A Kozma utcai
zsidó temetôben nyugszik. Áldott lel-
ke foglaltassék be az örök életûek kö-
telékébe. A gyászoló család. (x)

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jún 17. Jún 18. Jún 24. Jún 25.

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. 18.30 9.00 18.30 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) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
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.) 20.25 8.00 20.25 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.25 8.00 20.25 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 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 Mik-
lós, 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 fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javí-
tása soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szo-
lid árak. Mozgáskorlátozottakhoz ház-
hoz megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013
Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pálya-
udvarhoz 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 VI., kerü-
letben. Messinger Miklós, 06-20-934-
9523, www.rcontact.hu

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
festményeket, ezüsttárgyakat, étkészle-
tet, cukordobozt, tálcát stb., Kovács
Margittól kerámiákat, herendi porcelá-
nokat, régi álló-, fali-, asztali órákat, bú-
torokat, márványszobrokat stb. Teljes ha-
gyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem készpénzzel. Értékbecslés
díjtalan. 06-20-280-0151.

Imádott Édesanyám 3 végzett ápo-
lónôjét szeretném ajánlani olyan helyre,
ahol hosszú órákat kell dolgozni és kívánt
feltétel, hogy megbízható, pontos, hoz-
záértô, kedves ápolónôk legyenek. Tele-
fonszám: 06-1-329-7850, L. Edit.

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, ké-
peslapokat. 06-20-522-5690.

Ápolónô idôsgondozást, ápolást vál-
lal, ha szükséges, csak éjszakát is. Refe-
rencia: többéves munka lipótvárosi csa-
ládnál. Tel.: 06-30-989-4398.

Gondos, leinformálható személy
gyerekfelügyeletet, háztartásvezetést,
kórházi látogatást vállal. 06-20-252-
5239.

Rászoruló zsidó betegek gyógyszertá-
mogatásával foglalkozó alapítvány keres
munkatársakat idôszakos feladatokhoz,
fizetés nélkül. „Megbízható” jeligére a
kiadóba.

48 éves, fiatalos, csinos, sportos
(158/48 kg) hölgy keresi társát komoly
kapcsolat céljából intelligens, független
férfi személyében. 06-20-560-0676.

Temetô a pályaudvar mellett
Nagyon valószínû, hogy a lelkiismeret diktálta kötelezô alkalmakon kívül ke-

vesen és ritkán járnak temetôbe. Pedig komoly – pozitív – meglepetések érhe-
tik az odalátogatót. A Salgótarjáni úti zsidó temetô a Nemzeti Sírkert oldalában
(szemközt az egykori teherpályaudvarral) mostanáig a Fôvárosi Temetkezési
Intézet tulajdonában volt. De valójában a természet birtokolta, hiszen 1874 óta
mûködött, és 1951-re gyakorlatilag megtelt. Elvétve még megnyitottak egy-egy
családi sírt, de több mint tíz éve csak a holtak ligetének lehetett tekinteni.

– Adomány. A Hegedûs Gyula ut-
cai Templomkörzet és Nôegylet 150
ezer Ft-ot adományozott a Mazsihisz
Szeretetkórház betegei részére.

– Kitüntetés. A Pedagógus Nap
alkalmából Balog Zoltán miniszter
Brunszvik Teréz-díjat adományozott
Rádainé Somos Éva óvodapedagó-
gusnak, a Benjámin Óvoda vezetôjé-
nek, aki több évtizede elkötelezett,
újító, gyermekszeretô pedagógus-
ként irányítja az intézményt. Kitün-
tetéséhez szívbôl gratulálunk.

– Balatonfüred. Kedves Hittest-
vérünk! Ebben az évben a Mazsihisz

Sajtótájékoztatón jelentette be Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti
Örökség Intézetének (Nöri) fôigazgatója, hogy az Állami Vagyonügynökség
átadta a sírkert kezelési jogát a Nemzeti Örökség Intézetének. Ez több dolgot
is jelent: legelôször is a részleges helyreállítás után emlékhellyé alakítva nyíl-
hat meg. Feltétlenül szükséges ugyanis, hogy most bezárják, mert a temetô je-
lenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. Heisler András, a Mazsihisz el-
nöke elmondta, az intézettel közös a távlati cél, hogy a temetô a világörökség
része legyen. Errôl a két fél megállapodást írt alá.

A ma sûrûn benôtt, hathektáros terület az egyesített fôváros elsô neológ
temetôje volt. A robbanásszerûen világvárossá váló Budapest újhitû zsidósá-
ga kezdett ide temetkezni. A gazdasági fellendülés, a Gründungszeit vagyo-
nos értelmisége, iparmágnásai, politikusai itt vásároltak nyughelyet, s fizették
meg a kor kiváló építészeinek, díszítômûvészeinek, kôfaragóinak munkáját.

A jelenleg is megtisztított néhány fôúton sétálva az asszimilálódás, integrá-
lódás kôbe vésett történelme olvasható le a kövekrôl. A hagyományos, csak
héber szövegû egyszerû (olcsóbb homokkô) sírtáblák mellett és között fekete
obeliszkek állnak – és sok helyütt fekszenek. Ebben nem sírgyalázást kell lát-
ni, legtöbbször a nagyra nôtt vadgesztenyefák gyökerei végzik el a kegyelet-
sértô munkát, kibillentve a súlyos emlékköveket. A feliratok is változásról
árulkodnak. A héber szövegek mellett és alatt gót betûs, német nyelvû
emlékezô sorok borítják a kôoszlopokat, kôtáblákat, majd felbukkannak a la-
tin betûs, olykor magyarosított nevek, végül pedig a szecesszió, az art deco
méltóságteljes, szimbólumokkal díszített és az utolsó betûig egyedileg meg-
tervezett sírboltjai, szinte fôrendi mauzóleumokkal vetekedô méretekkel.

Csakhogy ezek állapota elszomorító. Sokmázsás kôtömböket mozdított el
az idô. Az illesztéseikbe apró növények telepedtek, beszivárgó víz, téli fagy
tágította, törte szét ôket. Wagneri díszleteket idézô diadalkapu, embernyi osz-
lop, üvegmozaikkal bélelt kupola – kiszámíthatatlanul pusztul mind. A rava-
talozóból is csak a külsô falak maradtak meg. Helyreállítva, fedése nélkül a
Siratófalat idézi...

A Nemzeti Örökség Intézete, ha nekikezd majd a helyreállításnak, sok-sok
éves programnak néz elébe. A temetô jelenlegi állapotát igen pontos regisz-
ter ôrzi, ez tehát megfelelô kiindulási alap. Az viszont biztos, hogy csak ki-
terjedt apparátussal végezhetô el a helyreállítás. Hiszen egyszerre kell a síro-
kat borító ôsfás erdôt óvatosan megritkítani, a terjedelmes síremlékeket
egyenként darabokra szétbontani, majd biztonságos formában újraépíteni. És
akkor még nem is beszéltünk az egymástól olykor csak arasznyi távolságra
lévô, dôlésveszélyes emlékkövekrôl. Ugyanakkor meg kell felelni a kegyele-
ti szempontoknak, a zsidó vallás törvényei betartásának is – ehhez a
Mazsihisz adná a szakmai támogatást. A terv következô lépése mindenesetre
nagyszabású – meg is haladta volna a Mazsihisz lehetôségeit. A szomszédos
keresztény sírkerthez hasonló – és szintén ingyenesen látogatható – emlékhe-
lyet lehetne kialakítani, amelyben békében nyugodhatnak a 19–20. század ne-
ves alakjai, és azok is, akik nem voltak olyan szerencsések, hogy megérjék él-
ve a budapesti gettó felszabadítását. Mert ez a temetô az ô emléküket, porai-
kat is ôrzi.

BJI

Ilyen most Fotó: Nagy Károly Zsolt

balatonfüredi üdülôje 06. 27-tôl 08.

21-ig lesz nyitva. Kóser étkeztetést

biztosító szállásunkról érdeklôdni a

hitközség szociális osztályán lehet

hétfô, szerda, pénteki napokon 8 órá-

tól 16 óráig, telefonon: 413-5524,

413-5571, e-mailben: szocialis@ma-

zsihisz.hu vagy személyesen: 1075

Bp., Síp u. 12., I. emelet, 121. szoba.
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Sírhant Mûvek
Mottó: Nem az a baj, hogy a bölcsôtôl vagyok távol, hanem az, hogy a

sírhoz közel.
A temetkezésekre és kegyeleti szokásokra érzékenyek itt hagyják abba

zsengém olvasását!
Amikor elôször találkoztam a hírrel, miszerint sírásóversenyt rendez-

nek Debrecenben, azt hittem, szarkasztikus humoráról ismert fô-
szerkesztôm így teszi próbára az Olvasó figyelmét: fölröptet egy hírlapi
kacsát, és várja a becsapódást. Aztán kiderült, annyira igaz volt a hír,
hogy már meg is tartották a versenyt!

Miután a hányingeremet csökkentô Daedalon már éreztette hatását,
úgy gondoltam, életemben elôször felmerészkedem ide közzétenni ezzel
kapcsolatos gondolataimat.

Elsô reakcióm az volt, hogy felkiáltottam: nekem ott a helyem, dalolva
nyernék egy ilyen versenyt, már csak családi okokból is.

Mikor az asszony ezt meghallotta, csak annyit mondott: gondolj a ge-
rinced által becsípett idegekre. Ebbôl rájöttem, hogy ha nevezek is, a szö-
vetségi kapitány – mert ahol verseny van, ott biztos van ilyen is – engem
maximum kispadra ültethetne, és mire játékra szólít, és én fel tudok áll-
ni, már a díjakat is kiosztották.

Említettem a családi elôzményeket... Hát íme. Áldott emlékû édesapám,
akit 4 éves koromban elvittek munkaszolgálatra, hogy a lapáttal a vállán
állítsa meg a második ukrán frontot, az ásó által vált híressé. A századá-
ból a Don-kanyar mellôl egyedüli túlélôként hazajött.

Rabtársa elmondta, édesapámnak utánozhatatlan érzéke volt ahhoz,
hogy lövészárokásás közben a félméteres hóban hol puhább a talaj, hol
kell erôsebben rálépni a lapátra ahhoz, hogy kis befektetéssel nagy árok
szülessen.

Miután alultápláltsága okán az egyik ilyen mûszakján állva megfa-
gyott, így szakmai tapasztalatait késôbb már nem tudta átadni nekem.

De van személyes „sírásó múltam” is. 1944 tavaszán, amikor a mai nyi-
lasok jogelôdjének egy csoportja betört a Pozsonyi úti védett házba, ahol
laktunk, GPS híján bennünket nem a Duna-part felé tereltek, hanem a
Wesselényi utcai gettóba. Itt, bár alig múltam 6 éves, de rosszul viseltem,
hogy huszadmagammal múlassam az idôt egy szobában, és hozzácsapód-
tam a Schnell Pisti nevû barátomhoz, aki kalandor természet volt. Felvál-
laltuk, hogy besegítünk a Dohány utcai zsinagóga kertjében létesített al-
kalmi temetôben az elhantolásokba. Rám annyi feladat jutott, hogy fog-
hattam a talicska egyik szárát, amivel a csontsovány, ezért habkönnyû is-
meretlen halott hittestvéreinket hevenyészett, magunk ásta sírba kellett
temetni.

Ennek jutalma gyanánt örömmel vittem édesanyámnak a pluszban ka-
pott vékony szelet Hitler-lekvárt, és ez tartott mindaddig, míg a megszál-
ló Vörös Hadsereg katonái, kiszabadítva bennünket a gettóból, elvették
ezt a kenyérre valómat is.

Mai napig, ha arra járok, próbálom felidézni, melyik sír az én gyerek-
kezem munkája. Úgyhogy indíttatva éreztem magam is indulni egy sír-
ásóversenyen.

Nem tudom, hogy ki volt az a pihent agyú(?) akárki, aki kitalálta ezt a
gyomorforgató celeb-ugródeszkát. A hírben az is szerepelt, hogy a debre-
ceni verseny gyôztesei indulhatnak a V4-ek nemzetközi megmérettetésén.
Azt nem írták oda, hogy a kiszélesített mezôny legszebb sírgödrét melyik
V4-es vezetô kapja ajándékba.

Lenne ötletem, de nem írom ide, mert utálok alperesnek lenni...
Ahol verseny van, ott bizonyára van tévé és zsûri is. Úgy képzeltem el,

hogy valamelyik kereskedelmi tévé élôben közvetíti a sírásóversenyt, és
mivel az interaktív tévézés korát éljük, a közönség nyilván partecédulán
küldheti be szavazatait kedvencére. Remélem, az innovatív rendezônek
volt annyi esze, hogy a versenyzôkre olyan pólót adott, amin jól látható-
an hirdettek szép, ízléses koporsókat, kandelábereket vagy mécsest, a
gyártó nevének feltüntetésével. Elvégre a nézôknek joguk van tudni, hogy
kedvencük melyik versenyistállóhoz tartozik. Nagy kérdés kellett hogy le-
gyen, ki üljön egy ilyen verseny zsûrijébe. Gátlástalan ötlethez illô módon
azt képzelem, hogy valamelyik elfekvôbôl választották a zsûri tagjait, el-
végre kinek a véleménye lenne autentikusabb egy sírgödör szépségét
illetôen, mint olyan emberé, aki nemsokára huzamosabb idôre igénybe is
veszi.

A pontot az i-re az ötletgazda azzal tehetné föl (lehet, hogy elkéstem az
ajánlattal), ha a gyôztesnek kijáró hatalmas és jól záródó rézkehely olda-
lába nemcsak a nyertes nevét vésnék be, hanem a jó kívánságot is: Nyu-
godjon békében!

...és ideje van
a nevetésnek

Sûrû, átláthatatlan ködben két au-
tó szinte egymáshoz tapadva araszol.
Aztán az elsô kocsi hirtelen fékez, a
második nekimegy. A hátsó sofôr ki-
ugrik a kocsiból.

– Mi az ördögöt csinál? Hogy le-
het ilyen hirtelen fékezni minden ok
nélkül?

– Mi az, hogy minden ok nélkül?
Ha nem venné észre, az én kocsim
már a garázsban van.

* * *
Az utasnak a taxiban eszébe jut va-

lami, ezért megkocogtatja a taxis
vállát, hogy megkérdezhesse. Erre a
taxis iszonyatosat hördül, összevisz-
sza rángatja a kormányt, kis híján
felszaladnak a járdára. Az utas nem
tudja mire vélni:

– Ne haragudjon, nem akartam
megijeszteni.

Mire a taxis:
– Nem tesz semmit, csak tudja, én

most a sógoromat helyettesítem. Ál-
talában halottaskocsit vezetek.

* * *
A stewardess bájos hangon tril-

lázza:
– Kedves utasaink. Tájékoztatjuk

önöket, hogy gépünkkel most értük el
az óránkénti 500 km-es utazási se-
bességünket. Csupán egy apróbb
mûszaki hiba miatt nem tudunk fel-
emelkedni...

Mikor az elsô csillag
kigyúl – 100 év tárgyak-
ban és dalokban – a
sokszínû magyar zsidó-
ság éjszakáján.

2016. június 25. szom-
bat este, 10:00 órától:
Dohány utcai zsinagóga,
Magyar Zsidó Múzeum,
Goldmark Terem, Rum-
bach Sebestyén utcai zsi-
nagóga, zsidónegyedbeli
séták, tárlatvezetések,
kérdezd a rabbit, kvízjá-
tékok, 100 év magyar
zsidó dalai – csillagos ég,
sok zene – táncolni sza-
bad! Minden érdeklôdôt
sok szeretettel várunk a
sokszínû magyar zsidó-
ság éjszakáján.

A Magyarországi Zsi-
dó Hitközségek Szövet-
sége a már megszokott
színes programokkal
idén is részt vesz a Múzeumok Éj-
szakája rendezvénysorozaton. Az éj-
szaka során izgalmas és színes prog-
ramokon vehetnek majd részt az
érdeklôdôk a Magyar Zsidó Múze-
umban, a Rumbach Sebestyén utcai
zsinagógában, a Dohány utcai zsina-
góga elôtti téren pedig klezmerkon-
certekkel várjuk az éjszakázókat. Az
estét szabadtéri szombatbúcsúztatás-
sal indítjuk.

TERVEZETT PROGRAM
22:00 óra
MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUM

A múzeumban az éjszaka folya-
mán játékos kvízek lesznek korhatár
nélkül. Ingyenes tárlatvezetés mel-
lett megtekinthetô a 100 év 100 tárgy
kiállítás. És persze a Rabbi is ott
lesz, akitôl bátran lehet kérdezni.
(Budapest VII. ker., Dohány utca 2.)

22:15 óra
DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA

Az egész éjjel nyitva tartó zsinagó-
gában vezetett sétákkal várjuk az
érdeklôdôket. (Budapest VII. ker.,
Dohány utca 2.)

22:30 óra
HERZL TÉR

100 év magyar dalai koncert a Do-
hány utcai zsinagóga elôtt a Jazzrael

Mikor az elsô csillag kigyúl
Múzeumok Éjszakája 2016

zenekar és Malek Andrea elôadá-
sában. (Budapest VII. ker., Dohány
utca 2.)

A zenekar tagjai: Bíró Nóra –
ének, Jáger Bandi – zongora, Laka-
tos Pecek András – dob, Horváth Jó-
zsef Plútó – bôgô, Csejtei Ákos –
szaxofon. Közremûködik: Malek
Andrea – ének.

22:30 óra
RENDHAGYÓ ÉJSZAKAI 
SÉTÁK A ZSIDÓNEGYEDBEN

Rendhagyó éjszakai zsidónegyed-
beli séták – 22:30, 23:30, 00:30 órá-
tól, a Zachor Alapítvány diák önkén-
teseinek vezetésével. Egy-egy sétán
legfeljebb 20 fô tud részt venni, ezért
kérjük, hogy a sétára elôre regisztrál-
jon a zsidonegyedsetak@gmail.com
címen. A séták a Goldmark Terem
elôl indulnak. (Budapest VII. ker.,
Wesselényi utca 7.)

22:00 óra
RUMBACH SEBESTYÉN 
UTCAI ZSINAGÓGA

Rubin Eszter Barhesz címû
regényébôl készült monodráma Csá-
kányi Eszter elôadásában és
barheszkóstolás.

23:30 óra körül
Klein Rudolf: Zsinagógaépítészet

Kelet-Közép-Európában címû nagy-
szabású kartoninstallációs kiállításá-
nak megnyitója utána Klein Rudolf
elôadása.

A kiállítás a közel 100 méter hosz-
szú tablón bemutatja a zsinagógaépí-
tészet történetét, a különbözô stílus-
irányzatokat, stílusjegyeket. Az épí-
tészettörténettel párhuzamosan képet
kapunk a zsidó közösségek életérôl,
társadalmi tagozódásáról, az adott
településen betöltött szerepükrôl.
Láthatunk felújított, a vallási élet
céljait szolgáló épületeket, új funkci-
óval mûködô közösségi és kulturális
tereket, valamint a romjaikban is
szépségüket ôrzô egykori templomo-
kat.

A kiállítás a Magyar Zsidó Kultu-
rális Egyesület, a Magyar Építészeti
Múzeum és a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége programja.

(Budapest VII. ker., Rumbach Se-
bestyén utca 11–13.)

***
Vásárolja meg a Múzeumok Éjsza-

kája karszalagját elôvételben, sorban
állás nélkül a város szívében, a Do-
hány utcai zsinagóga elôtti téren ta-
lálható JEWINFORM információs
pultnál.

További információ:
facebook.com/mazsihisz

www.muzej.hu

(folytatás a 6. oldalról)
gedtek, hogy a történetüket már elolvas-
ni sem tudják.

Az egyik tábor felszabadításakor
Churchill (Eisenhower – a szerk.) –
megpillantva ezrek megnyomorított
holttestét, a borzalmas látványtól elké-
pedve és felháborodva – odahívta az ad-
dig messzebbrôl szemlélôdô újságíró-
kat, és kérte ôket, fényképezzék le, amit
látnak, mert lehet, hogy száz éve múlva
senki sem fogja elhinni, mi történt.

Ennek a könyvnek a megjelentetése
valami ilyesmi célt is szolgál.

A túlélôk száma egyre kevesebb, az
emlékezet pedig hiányos.

A könyv mellékleteként adathordozó
is készült, amely ennek a maga nemé-
ben páratlan gyûjteménynek a teljes
kép- és dokumentumanyagát tartalmaz-
za színesben. Olyanokat is, amelyek
nem fértek be a kötetbe, valamint né-
hány érdekes angol nyelvû cikket.

A gyûjtés 2013-ban indult egy felhí-
vással a világ valamennyi Karcagról el-
származott zsidó emberéhez. Hirdetések
jelentek meg Magyarországon és Izrael-
ben. Az elérhetôségek megszerzésében

segített mindenki, aki tudott. 48 csalá-
dot sikerült végül is megszólítani. Kb.
húszra tehetô azoknak a családoknak a
száma, amelyek nem csatlakoztak, ami
igen sajnálatos.

A gyûjtômunka ugyan 2014. szep-
tember 29-én lezárult, a könyv azonban
objektív akadályok miatt csak másfél
évvel késôbb jelent meg.

A 3 évvel ezelôtti felhívásra sokan je-
lentkeztek itthonról és külföldrôl egy-
aránt. A fôszervezô munkájának kiindu-
lópontjaként az 1977-ben Jeruzsálem-
ben megjelent, Hersko Mose által írt
Karcagi zsidók története c. könyve szol-
gált. Ennek alapján jegyzeteket készített
arról, kik hol lehetnek az abban a
könyvben említett emberek közül.

A gyûjtô fáradságot nem kímélve le-
velezett, telefonált, interjúkat készített,
fordított, fogalmazott, stilizált, közpon-
tozott. Többen igen aktívan segítették
munkáját ezekben a mûveletekben.

A végeredmény ez a 463 oldalas
könyv.

A kedves olvasó szép, néhol szívet
melengetô történeteket fog találni benne.

Field

Megszólal a háború utáni nemzedék


