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UjKelet
Izraeli magyar nyelvű független havilap

ReceptVélemények & Szabadidő
 Kultúra ✒

     külföldi 
         itthoni 
hírek 

ZS-kategória 
Szabad-e zSidókon nevetni?

És ha igen, akkor miért nem? Modern 
zsidó izraeli színház Magyarországon 
– lehetetlen küldetés vagy kötelező fel
adat? Jön a Gólem és mindenre válszol. 
Nácik, holokauszt, kultúrák közötti hídépí
tés, magyarkodás, zsidóskodás, sóletké
szítés – mind lehet ironikus, humoros, de 
elgondolkodtató! Nem kell félni: lehet a 
zsidókon nevetni. És mi zsidók is nevet
hetünk együtt magunkon másokkal, igen, 
úgy értem, nem zsidókkal! Szabad, sőt kö
telességünk kimozdulni abból az áldozat
szerepből, amiben az utóbbi hetven évben 
– jogosan – vagyunk. Új generáció nőtt fel, 
akik nem fogadják el a magyar zsidóság 
identitásának alapjául a soát, akik nem fe
lejtik el, ami történt, de más utat, más életet, 
másúj identitást választanak maguknak.

Borgula András írása a 14. oldalon
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ÁlmodoZóK éS reAlIStÁK, egyeSüljünK A béKéért!
Salom, szálám. mind énekelünk róla, imádkozunk érte, vágyjuk, hirdetjük – de valóban törekszünk rá? 

 a tartalomból:

béke szálljon minden házra
13+1 tanulságos idézet a békéről (4. o.) 

muszlimok, szeressétek magatokat!
Sterner Dóra alternatívája a békére (7. o)

Kísérlet az együttélére 
Frankpeti a Béke Oázisáról (8. o.)

A magyar zsidóság reneszánszáról
Interjú Heisler Andrással (11. o.)

estée lauder örök!
Halmos Sándor a szépség  
nagyasszonyáról (12. o.)

érdek és politika
Jogi labirintus Székely Róberttel (15. o.)

Az otthon nem csak egy ingatlan
Ceglédi Zoltán hazatalál (23. o.)

Nehéz eldönteni, hol is kezdődik 
Abie Nathan, a Béke Hangja rádió
állomás megalapítójának története, 
hol fejeződik be és válik valami más
sá, többé. Egy szebb jövő ígéretévé. 
A Béke hangjának első adására 1973 
májusában került sor. A hajó az iz
raeli partoktól 25 kmre horgonyo
zott le, biztonságban, nemzetközi 

vizeken. Yoko Ono szerint Nathannak 
merész tervei voltak, de azon keve
sek közé tartozott, akik mindehhez 
két lábbal álltak a földön – vagyis 
azon a bizonyos hajón, amely majd' 
húsz éven át ringott valahol a Föld
közitengeren, a béke üzenetével bo
rogatva a KözelKelet lázas homlokát.

Kristóf Juli írása a 16. oldalon

Akad, akinek a béke gondolata is kompromisszum. Pedig 
a kabbalista bölcsek szerint egyetlen módja annak, hogy 
elérjük a béke állapotát, azon bizonyosság tudata, hogy 
bármely pillanatban pontosan ott vagyunk, ahol lennünk 
kell. Amit megtapasztalunk, vagy azt a célt szolgálja, hogy 
előre vezesse lelkünket annak ösvényén, vagy hogy meg
tanulhassunk valamit abból, amin épp keresztülmegyünk. 

Az Új Kelet szerzői ebben a 
hónapban azt mesélik el, kinek 
mennyit ér, mit jelent, és milyen 
felelősséggel jár a béke. Nem fegy
verszünet, hanem igazi béke, amely 
azt jelenti: meg tudunk bocsájtani ma
gunknak és másoknak.

GRafika: fRaNkpeti
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brazília  
sajnálkozik 

már nem támogatná 
az izrael-elleneS  

határozatot

Áprilisban az UNESCO elfogadott egy 
állásfoglalást, amely 33 szavazattal 
6 ellenében és 17 tartózkodás mellett 
figyelmen kívül hagyja a Templom
hegy és a Nyugati Fal történelmi kap
csolatát a zsidósággal. A határozat 
kizárólag muszlim nevekkel (AlAksza 
mecset, Haram alSarif) utal a Temp
lomhegy területeire. Az állásfoglalás a 
Siratófal környékét is annak muszlim 
nevén, AlBuraq térként említi.

A Times of Israel (TOI) szerint Bra
zília ügyvezető külügyminisztere, 
José Serra elismerte, hogy a határo
zat szövege igencsak kiegyensúlyo
zatlan. A TOI egy sajtóközleményben 
számolt be arról, hogy a brazil kül
ügyminisztérium jelezte: az áprilisi 
határozathozatalban megpróbálta „az 
eredeti javaslat feltételeit árnyalni”, de 
miután ez nem sikerült, végül mel
lette szavazott. „Azonban az a tény, 
hogy a határozat nem tesz kifejezett 
utalást a zsidó nép Jeruzsálemhez 
fűződő történelmi kötelékeire – kü
lönösen a judaizmus legszentebb 
helyére, a Nyugati Falra – egy olyan 
hiba, amitől a szöveg részleges és 
kiegyensúlyozatlan” – fogalmazott a 
külügyminisztérium.

„Brazíliaváros megismétli, hogy e 
kötelékek és a három vallás – a ke
reszténység, az iszlám és a judaizmus 
– híveinek a Jeruzsálem óvárosában 
található szent helyekhez való szabad 
hozzáféréséből fakadó saját kedvező 
helyzetének teljes elismerése mellett 
támogatja az Izrael és Jordánia kö
zött meglévő, a város közigazgatását 
érintő megállapodásokat” – áll a nyi
latkozatban. 

A brazil kormány ígéretet tett, hogy 
felülvizsgálja a szavazást, ha a határo
zatban kimutatott hiányosságokat az 
UNESCO a téma jövőbeli értékelése 
során nem korrigálja. Franciaország 
szintén visszavonta a határozat tá
mogatását.

atv.hu

A kormány egyhangúlag újabb több 
tízmillió sékeles költségvetési támo
gatást szavazott meg az 1967ben el
foglalt Ciszjordániában létesített izraeli 
telepek számára. A kabinet ülésén a ké
nyes biztonsági helyzet megkövetelte 
rendkívüli kiadásokkal magyarázták az 
újabb támogatást, amely hozzáadódik 
a tavalyi koalíciós tárgyalások idején ki
alkudott 340 millió sékeles juttatáshoz.

Az indoklás szerint a ciszjordániai 
zsidó közösségek naponta rendkívüli 
biztonsági helyzettel szembesülnek 

földrajzi elhelyezkedésük és a térség 
életének sajátosságai miatt. A kor
mány véleménye szerint 2015 októ
berének eleje óta tovább romlott a 
biztonsági helyzet a merénylethullám 
miatt. Az ellenzék élesen támadta a 
kormány döntését. A szociáldemokra
ta Munkapárt két politikusa úgy vélte, 
hogy a telepesek helyett inkább az Iz
rael periférikus vidékein lévő települé
seket kellene támogatni, az ottani sze
génységet kellene felszámolni.

hirekizraelbol.hu

több tízmillió sékel támogatás 
a telepeSek örülnek, az ellenzék aggódik

A Siratófal rabbija, Smuel Rabinovitch 
szerint a Tóratekercs ruha alatti be
csempészése „provokáció” és „isten
káromlás” volt, a Tóra megszentség
telenítésének kísérlete, amely miatt 
böjtölni is fog. „A zsidó emberek nem
zedékek során át életüket adták azért, 
hogy megőrizzék a Tóra szentségét és 
méltóságát, de a Siratófal Asszonyai
nak, úgy tűnik, a nők jogai fontosab
bak ennél” – mondta Rabinovitch.

A letartóztatott Lesley Sachs ügy
védje és a nemortodox irányzatok 
izraeli képviselői szerint a rendőrség 
lépése törvénytelen volt és botrányos. 
Az izraeli reformzsidóság vezetője, 
Gilad Kariv leszögezte az eset kap

csán, hogy a nők éppen úgy fognak 
Izraelben Tórát olvasni és tálitot visel
ni, ahogy részt vesznek a választáso
kon és szolgálnak a hadseregben is, és 
ezt sem a rendőrség, sem a Fal rabbija 
nem fogja tudni megakadályozni.

A konzervatív mozgalom úgy látja, 
hogy az izraeli rendőrség ismét a Sira
tófal rabbijának és nem a jog előírása
inak engedelmeskedett. Emlékeztettek 
rá, hogy bírósági döntés szerint a rab
bi nem írhatja elő, ki viselhet tálitot a 
Falnál és a rendőrség hibázott, amikor 
ezért őrizetbe vett nőket a múltban. 
Szerintük értelemszerűen ugyanez vo
natkozik a Tóratekercsekre is.

mazsihisz.hu / Ynetnews alapján

Izraeli arab vezetők a békéért
elítélték a tel-avivi terrort

Mose „Bugi” Jáálon korábbi vezérkari 
főnök, aki a múlt hónapban kilépett a 
kormányból és Kneszettagságáról is 
lemondott, kijelentette: indul a követ
kező kormányfőválasztáson. „A mos
tani vezetőknek abba kellene hagyni 
Izrael polgárainak a riogatását egy 
második holokauszttal” – nyilatkozott 
Jáálon, majd hozzátette: „Ha van va
lami, ami nekem álmatlan éjszakákat 
okoz, az nem a Libanonba tartó fegy
verszállítmányok, sokkal inkább az 
izraeli társadalomban létrejött törés
vonalak, és az életminőség szisztema
tikus lerombolása.”

Jáálon május 20án mondott le, 
miután értesítették, hogy Netanjahu 
Avigdor Liebermannak készül átadni 
az ő posztját. Ehud Barak, aki koráb
ban vezérkari főnök, honvédelmi mi
niszter és miniszterelnök volt, ugyan
csak felszólalt: „Ha a kormány nem 
kap észbe, valamennyiünknek fel kell 
állni a székből, mielőtt nem késő. Civil 
megmozdulásra van szükség, és egy 
szavazóurnára” – vélte a katonapo

litikus. Barak beszédében a jelenlegi 
jobboldali kormányzat fasizálódásá
nak a jeleit vizionálta. 

Netanjahu gúnyosan visszautasí
totta a bírálatot, mondván: „Bezzeg 
amikor kormányon voltak, minden
nel egyetértettek, de amint kikerültek 
belőle, mindennek az ellenkezőjét 
mondják.”

Izraeli Hírlevél – Halmos László

A tömeges betéréseket egy Kulanu 
nevű amerikai civil szervezet készítet
te elő Madagaszkáron, amely azért jött 
létre, hogy a zsidó világtól elzártan élő, 
de látványosan erősödő zsidó vagy 
zsidó érzésű közösségeket támogassa. 
„Azt tekintettük a feladatunknak, hogy 
létrehozzunk egy olyan új közösséget, 
amely a zsidó világ részévé válik ezen 
a zsidó világ központjaitól távol eső 
helyen” – írták ki Facebookoldalukra 
a tömeges betérések napjaiban.

A magukat a héber nép, a bibliai 
Izrael leszármazottainak tekintőknek 
csak egy kisebb csoportját alkotják a 
betérők, akik a külföldön élő zsidókkal 
kerestek szoros kapcsolatot, bár még 

közöttük is komoly vitát váltott ki, hogy 
betérjeneke; a csoport tagjainak egy 
része azzal érvelt, hogy erre már sem
mi szükség nincsen, ugyanis eleve és 
ősidők óta zsidók. Végül azonban úgy 
döntöttek, hogy meghajolnak a rabbi
nikus zsidóság követelményei előtt és 
levetik alakuló vallásgyakorlatuk ke
resztény vonásait.

A betérés folyamata napokat vett 
igénybe, a végén az Ábrahám szö
vetségéhez csatlakozók bő százas 
csoportja ellátogatott a helybeli folyó 
partjára és megmerítkezett benne, ez 
volt a mikvéjük, vagyis a betéréshez 
előírt rituális fürdőjük.

hirekizraelbol.hu

Össztűz netanjahura
moSe Jáálon indul a következő válaSztáSokon

tömeges betérés  
madagaszkáron

Sokan vallJák magukat „hébereknek”
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drákói szigor 
jön Izraelben

ÚJ terrorelleneS 
törvénykezéS

A Kneszet 57 támogatóval 16 képvise
lő ellenében szavazta meg az Ajelet 
Saked igazságügyminiszter által be
terjesztett új, szigorú terrorellenes 
törvénykezést – jelentette a Jediot 
Achronot című újság internetes vál
tozata, a ynet. A törvény terrorristának 
minősít minden olyan politikai, vallási, 
nacionalista vagy ideológiai indítta
tású cselekményt vagy fenyegetést, 
amelynek célja a félelemkeltés vagy a 
nyomásgyakorlás a kormányra vagy a 
nemzetközi szervezetekre. A jogsza
bály értelmében terrortevékenység
nek számít az, ami „súlyos kárt” okoz az 
emberek, a közbiztonság, a közegész
ségügy, a tulajdon, a vallásos helyek 
(beleértve a sírokat), az infrastruktúra, 
a gazdaság vagy a környezet számára.

A törvény nem tesz különbséget 
zsidók s palesztinok, katonák és civi
lek között. A szabályozás legsúlyosabb 
büntetésként harminc évi börtönnel 
sújthatja majd a különböző terrorak
ciók elkövetőit. Nem csak az akciók 
végrehajtóira várhat hosszú elzárás a 
rácsok mögött, de még a terroristák 
segítői is öt évet kaphatnak, aki pedig 
tud az előkészületekről, de nem akadá
lyozza meg a merényletet, azt három 
évre ítélhetik. A törvény szabályozza a 
bírósági eljárás nélküli, úgynevezett ad
minisztratív elzárást, három évet helyez 
kilátásba azok számára, akik nyíltan ki
fejezik szolidaritásukat egy terrorszer
vezettel, vagyis ha nyilvánosan dicső
ítik őket, zászlóikat lengetik, vagy más 
módon jelzik egyetértésüket az adott 
szervezettel. A nyilvános izgatás is há
rom évi szabadságvesztéssel járhat.

A terrorszervezet vezetője huszonöt 
évre veszítheti el szabadságát; ha cso
portja gyilkos akciót hajt végre, akkor 
életfogytiglani börtönbüntetést kap.

atv.hu/MTI
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Gyűjtő vásárol 
régi iWC 
Schaffhausen, 
Patek Philippe 
karórákat

+972 (54) 584 2310

Sokba került 
netanjahu 

utazása
Jogi huzavona  

a nyilvánoSSág előtt

A Háárec cikke szerint a legnagyobb 
tétel a kormányfő és kíséretének uta
zása volt, csak repülőjegyeik másfél 
millió dollárba kerültek.

A szeptember 29. és október 4. 
közötti New Yorki tartózkodás költ
ségei közül a lap kiemeli az 1600 
dolláros fodrász és az 1750 dolláros 
sminkszámlát, valamint azt a közel 
20 ezer dollárt, amit azért számolt fel 
szállodájuk, mert bizonyos bútorokat 
elszállíttattak és elraktároztattak ott
tartózkodásuk idejére.

A miniszterelnöki hivatal és a szin
tén Netanjahu ellenőrzése alatt álló 
külügyminisztérium csak több hó
napos huzavona után volt hajlandó 
kiadni a fenti adatokat, miután egy 
Sáchár BenMeir nevű, Ramat Gani 
ügyvéd az információ szabadságát 
biztosító törvényre hivatkozva bemu
tatásukat kérvényezte a jeruzsálemi 
körzeti bíróságon.

BenMeir győzelmet aratott, a bíró
ság a kért adatok átadására kötelezte 
a hatóságokat. A külföldi tartózkodás 
költségeinek táblázatát a külügymi
nisztérium készítette el és adta át, a 
New Yorki képviselete által kifizetett 
számlák és adatok alapján.

„Igaztalanul vádolják Izraelt magas 
árakkal, hiszen New York sokkal drá
gább. Ott 600 ezer sékelbe kerül öt 
nap eltöltése” – jelentette ki az ügy
véd ironikusan az adatok átvételekor.

Shiri Zsuzsa – MTI

biztonsági  
betonfal  

gáza köré 
ez már a harmadik  
védelmi vonal leSz

A fal hatvan kilométer hosszan kö
veti majd a Gázai övezet határát. Ez 
immáron az övezet körüli harmadik 
védelmi vonal lesz. Az elsőt az oslói 
egyezmény után a kilencvenes évek
ben húzták fel, a másodikat pedig 
2005ben, a gázai övezeti kivonulás 
idején, de ezek még nem jelentettek 
védelmet az alagutak ellen.

A védelmi minisztérium egyik ve
zetője újságíróknak kifejtette, hogy 
a következő összecsapás egyben az 
utolsó is lesz a Hamásszal. Hangsú
lyozta: „Nem tudjuk vég nélkül foly
tatni a kifárasztó háborút, és ezért a 
következő konfliktus lesz az utolsó 
a Hamász uralma szempontjából a 
Gázai övezetben. Nem keresünk ka
landokat, de elkerülhetetlen az ösz
szecsapás a Hamásszal. Ez egy folya
matosan növekvő veszély, amelyre 
fel kell készülnünk” – tette hozzá a 
védelmi minisztérium meg nem ne
vezett felelőse.

Ezzel egy időben az izraeli hadse
reg falat épít északon, a libanoni határ 
civil településekhez közeli szakaszain 
is, mert a libanoni síita Hezbollah szer
vezetet irányító Haszan Naszrallah 
sejk azzal fenyegetőzött, hogy meg
támadja és egykét napra fennható
sága alá vonja a határ menti izraeli 
falvakat.

hirekizraelbol.hu

Az izraeli arab szektor vezetőinek kü
lönleges találkozóján az egybegyűl
tek élesen elítélték a telavivi Sarona 
piacon történt terrortámadást. A ta
nácskozásnak helyet adó galileai Taibe 
polgármestere, Shua Mansour tűrhe
tetlennek nevezte ártatlan emberek 
megtámadását, bárkik is kövessék el és 
arra kérte az ország minden mérsékelt, 
jószándékú lakosát, hogy fogjanak ösz
sze egymással a terror ellenében. „Mi 
itt, Taibében mindig tiszteltük egymást, 
itt minden arab és zsidó látogató ott
hon érezheti magát”– idézi szavait a 
ynetnews.

Nail Zoabi, egy általános iskola igaz
gatója szerint „semmi szörnyűbbet 
nem lehet elképzelni ennél az értel

metlen vérontásnál, de ezt nem elég 
csak kijelentenünk, cselekednünk is 
kell: mi, Izrael állampolgárai kötelesek 
vagyunk útját állni az ilyen terrorakci
óknak: ez, a gyilkolás olyan vörös vonal, 
amelyet nem szabad átlépni”– mondta 
és együttérzését fejezte ki a négy ha
lálos áldozat családjának, a sérülteknek 
pedig gyors és teljes felépülést kívánt.

mazsihisz.hu /Ynetnews nyomán

Vitatott letartóztatás a Siratófalnál 
egy nő tórát cSempéSzett a Szent helyre 

MTI
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Anyaszült meztelenül, dávid-csil-
lag, tibeti om és muzulmán hold-
sarló tetoválással a hasamon – egy 
háborús övezetben? miért ne?! 

M
iközben a hírekben az egyre 
fokozódó, feszült jeruzsále
mi helyzetről olvashattunk, 

pár hónapja néhány kabbalista bará
tommal elhatároztuk: személyesen 
győződünk meg a tényekről. Kelet
Jeruzsálem szívében, az arabok lakta 
negyedben találtunk rá Siloach me
dencéjére – a szent forrásra, amely az 
első és második zsidó templom víz
csatornája volt. A muzulmán őr nem 
akart minket beengedni: „Nem vagyok 
a szolgátok”, „Lássam a pénzt!” kiabál
ta, miközben egyre több arab fiatal 
gyűlt körénk, nem épp a legkedvesebb 
szavakkal illetve minket. Végül felcsat
tantam – héber és arab szavak keve
rékével azt mondtam: „Mi csak békét 
akarunk!” A „szalam” szóra azonnal a 
kulcs után nyúlt a bácsi, és pénzt sem 
volt hajlandó elfogadni. A palesztin 
srácok döbbenten figyeltek minket – 
a meleg, telavivi kabbalistákat, akiket 
ellenségnek hittek –, amint meztele
nül mártózunk meg a jéghideg forrás
ban, amely a zsidó spiritualitás szerint 
segít megszabadulni a reaktív, békét
len viselkedésünkből eredő negatív 
karmától. Így legyen – személyes és 
globális szinten is. Békét Jeruzsálemre 
– békét a világra.

Sokaknak meglepő, amikor politi
kával foglalkozom, de nekem a politi
ka mindenben jelen van egy kicsit: a 
zenében, amit hallgatok, a ruhákban, 
amiket hordok, az ételben, amit főzök. 
Valójában minden egyes apró dönté
semmel kiállok valami mellett. De ez 
sosem azt jelenti, hogy választanék 
arab vagy zsidó oldal között, vagy 
vallásosság és ateizmus között. Ellen
kezőleg. Nálam ez arról szól, hogy az 

egymástól való elkülönülés helyett az 
egységet válasszuk. Én ebben hiszek. 
Hét éve élek Izraelben, és őszintén 
mondom, hogy soha nem találkoztam 
egyetlen emberrel sem, aki gyűlölte 
volna a zsidókat vagy a muszlimokat. 
Az én környezetemben – és higgyé
tek el, rengeteg embert ismerek – az 
arabok zsidókkal járnak, és a vallásos 
muszlim nők örülnek, hogy együtt ta
nulhatnak és dolgozhatnak más kul
túrkörből származókkal az izraeliek ál

tal épített kórházakban, egyetemeken 
és irodákban.

Jafón éltem és dolgoztam négy 
éven át, és nap mint nap tanúja vol
tam, hogy az arab fiatalok héber 
kife jezéseket használnak, amikor 
egymás sal beszélgetnek. Nemegy
szer hallom, hogy muszlimok ret
tentő hálásak azért, hogy van izraeli 
útlevelük, ezért nem kell tartaniuk az 

extremistáktól, akik ezt a végeérhe
tetlen drámát fenntartják Izrael körül. 
Közben olvasom a gyűlölettől sugárzó 
kijelentéseket és a fenyegető újság
címeket mindkét oldalon, amik bosz
szúra és pusztításra szólítanak fel, és 
szégyellem magam. Miért azzal va
gyunk elfoglalva, hogy ki volt itt előbb, 
ahelyett, hogy azt tanítanánk, meny
nyire fontos a béke, a feltétel nélküli 
szeretet és a tanulás? Mielőtt ítéletet 
mondanál, vedd figyelembe, hogy te 

sem látod a teljes képet – mindkét ol
dalon sokan szenvednek.

Közületek hányan azonosulnak tö
kéletesen annak az országnak a kor
mányával, ahol élnek? Hányan len
nétek felháborodva, ha a külföldiek 
azzal skatulyáznának be benneteket, 
hogy a „ti fajtátok” ilyen? Valószínűleg 
sok olyan dolgot tesz a kormányod, 
amivel nem értesz egyet – kivéve, 

ha mondjuk tagja vagy a kormányzó 
pártnak. Akármennyire is szeretem az 
országot, ahol élek, nem értek egyet 
mindennel, amit a vezetői tesznek. 
Ugyanígy Iránban, Egyiptomban és 
Jordániában sem akarja mindenki föl
dig rombolni Izraelt – több millió jó 
szándékú ember él ezekben az orszá
gokban, akik mind ugyanarra vágy
nak, mint mi: hogy egyként éljenek, 
békében. Nem tudom megérteni, mi
ért gyűlölik Izrael vagy Irán lakóit csak 
azért, mert egy bonyolult történelmi 
szituációba születtek bele. Ennyi erő
vel utálhatnánk minden egyes oroszt 
csak amiatt, ahogyan Putyin elbánik 
az LMBTQ emberekkel. Szerintem eh
hez nincs jogunk.

Ne hibáztassunk másokat! Ne vár
junk arra, hogy a miniszterünk, az el
nökünk, az imámunk vagy a rabbink 
oldja meg a problémákat, ehelyett fo
gadjuk el azt az alapvetést, hogy nin
csen külső ellenségünk. Az egyetlen 
ellenségünk a saját beszűkült gondol
kodásunk. A félelmeink, az egoizmu
sunk, és az az igényünk, hogy unifor
mizáljuk magunk körül a világot. De 
az emberek nem egyformák – hála 
Istennek –, és sosem lesznek azok, így 
inspirálhatják egymást kölcsönösen a 
különböző kultúrák. Tanulhatunk egy
mástól – elfogadást, új dolgokat, vagy 
régieket, amiket elfelejtettünk. Ahogy 
Kipling mantrázza A dzsungel köny-
vében: „Egy vérből valók vagyunk, te 
meg én.”

Ebben a hónapban az Új Kelet szer
zői csapata a világ talán legfontosabb 
témáját, koncepcióját, gondolatát: a 
békét boncolgatja. A próféta szóljon 
belőlünk. ■

Steiner Kristóf főszerkesztő
steiner.kristof@gmail.com 

www.whitecityboy.com
facebook.com/SteinerKristofoldala
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Béke szálljon 
minden házra 
13+1 tanulSágoS gondolat 

a béke terméSzetéről
A béke gondolata számos filozófust, művészt, 
véleményformálót ihletett meg az évszázadok 
során – akiknek köszönhetően sosem adtuk fel a 
reményt, még a legkilátástalanabb időkben sem. 
Akadt, aki a politika eszközeivel, mások inspiráló 
szavakkal, és volt, aki a hitével küzdött a béké-
ért – ám közös bennük, hogy sosem adták fel a 
pacifizmust. Íme az Új Kelet szerkesztőségének 
13+1 kedvenc idézete a békéről.

Nincs szebb látvány, 
mint amikor pacifisták 
verekszenek.

Karinthy Frigyes

11A béke egy mosollyal 
kezdődik. Ha nincs bé

kénk, az azért van, mert elfelejtet
tük, hogy egymáshoz tartozunk.

Teréz anya

 Büszke vagyok a tény
re, hogy soha nem ta
láltam fel gyilkos fegy
vereket.

Thomas Alva Edison

Az embernek egy olyan 
módszerrel kell felül

emelkednie minden emberi 
konfliktuson, amely elutasítja 
a bosszút, az agressziót és a 
megtorlást. Ennek a módszer
nek az alapja a szeretet.

Martin Luther King

8 A csend kizárja 
az erőszakot. Az 

erőszak mindig lármás. 
Népgyűléseken szóno
kol, üvöltésre ingerli a 
tömeget, ordít, döngve 
masíroz, lő, bombákat 
dobál, robbant, rakéták
kal küldi a halált. A béke 
közege a csend.

Popper Péter
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hol Szerezhető be az ÚJ kelet?
Az új Kelet minden hónap utolsó csütörtökén jelenik meg, és előre megrendelhető izrael legnagyobb könyváruház- 
láncában, a Steimatzkyban. A kasszánál bárki jelezheti, hány példányra tart igényt, és hosszú távon is a hozzá legköze-
lebb eső üzletbe kérheti a lapot. További információ az egyes üzletek közvetlen elérhetőségéről a Steimatzky központi 
számán: 1-700-70-66-00 (izraelből), mail cím: service@steimatzky.co.il

A lap emellett számos kioszkba és lottózóba is bekérhető – arra biztatjuk olvasóinkat, hogy lakóhelyükhöz, munka-
helyükhöz közeli kioszkban adjanak le rendeléseket. Akik tavaly év közepén fizettek elő az újságra, továbbra is rend-
szeresen kapják azt – új előfizetéseket azonban egyelőre nem áll módunkban regisztrálni, ezért köszönjük a türelmet 
és a megértést. Magyarországi terjesztés, szponzoráció és együttműködések kapcsán várunk ötleteket, érdeklődőket, 
segítőket és barátokat – elektronikus levélcímünk: ujkelet@gmail.com

Praktikus információkkal, kollaborációkkal és hirdetésekkel kapcsolatos kérdésekkel bárki fordulhat bizalommal az 
új Kelet felelős szerkesztőjéhez, Salamon Sárához: 052-797-1655 (izraelből), 00-972-52-797-1655 (Magyarországról).

„Egy vérbó́l valók vagyunk, te meg én.”

A háború néhány év múl
tán éppoly szerencsétlen
ségbe dönti a győzteseket, 
mint a legyőzötteket.

Voltaire

Nem létezik olyan, hogy békéhez 
vezetó́ út. A béke maga az út.

Mahatma Gandhi

A gyűlölet, a harag és a kínzás 
nélkül előrehaladhatunk egy 

olyan vízió felé, amely mélyebb és 
tisztább, és ahhoz mutat utat: mi
ként élhetünk egymással, segítve 
és átkarolva egymást.

Richard Gere

Amikor a szeretet hatalma 
legyőzi a hatalom szere
tetét, a világ meg fogja is
merni a békét. 

Jimi Hendrix

13Régi ironikus mondás, de 
ma is igaz: miközben az 

ember véres háborúra készül, fenn
hangon és ékesszólóan élteti a bé
két. Ez a következetlenség nem a 
huszadik század találmánya, még
is, ez a század látta e jelenség leg
szembetűnőbb példáit. Még soha 
nem ecsetelte az ember a világhar
mónia iránti vágyát ily meggyőző
en, miközben tömegpusztító fegy
verek soha nem látott garmadáját 
halmozta fel. 

Alan Moore

Csak harcolni köny
nyű azzal, akit nem 
ismersz, békét kötni 
lehetetlen.

Jehuda Lahav

Ha békét tudnék köt
ni, arra jóval büszkébb 
lennék, mint a katonai 
sikerek révén szerzett 
kétes hírnévre.

Bonaparte Napóleon
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Szabadság, Egyenlőség, 
Testvériség, ezek a béke 
és a harmónia dogmái. 
Miért kell ezeket olyan 
fé lelmetes köntösbe öl
töztetni?

Victor Hugo

5

Ellenzem az 
e rő s z a ko t , 

mert még ha hasz
nosnak tűnik is, a ha
szon csak átmeneti, 
de a szörnyűség, amit 
okoz, maradandó.

Mahatma Gandhi

10
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Kevesen tagadnák, hogy a világban ma igen 
erős ellentétek feszülnek a különböző kultúrák 
között, és az egyik legsúlyosabbnak, legkibé-
kíthetetlenebbnek látszó konfliktus az, amely a 
Föld muszlim és nem muszlim közösségeit for-
dítja egymás ellen. ennek hátterét, történelmi és 
közelmúltbeli okait megszámlálhatatlan bölcs 
és kevésbé bölcs elme boncolgatta és fogja is 
még boncolgatni. ehelyett én most arra tennék 
egy gondolati kísérletet, hogy hogyan lehetne a 
jelenre és a jövőre összpontosítva, egészen más 
irányból próbálkozni azzal, hogy az iszlám híve-
inek és országaiknak együttlétezése a világ nem 
muszlim társadalmaival a mostaninál békésebb, 
pozitívabb irányba fordulhasson.

K
onfliktusok minden kapcsolatban vannak. Ám a 
harmonikus viszonyt, ahol alapvetően mindkét 
fél elégedett, nem a konfliktusok uralják; azok 

csak színesebbé, dinamikusabbá teszik. Így van ez a 
szerelmi, a baráti, a kollegiális vagy a szülő–gyermek 
közötti kapcsolatokkal egyaránt. Ennek azonban van
nak feltételei, az egyik legfontosabb pedig az, hogy 
mindkét fél valamennyire egészséges énképpel ren
delkezzen. Bármi, ami az egyensúlyt túlságosan az 
egyik vagy a másik fél javára borítja fel, legyen az ki
sebbségi érzés, irigység, a másiktól való félelem, alá
rendeltség vagy az elnyomottság, fenyegetettség ér
zése, súlyosan veszélyezteti vagy eleve ellehetetleníti 
a kapcsolat kiegyensúlyozott működését. Ilyenkor a 
feszültség rövidebbhosszabb időközönként nyílt 
összetűzés formájában robbanhat ki, ami egy időre 
elcsendesíti az ellentéteket, de a folyamat hamarosan 
újraindul és minden kezdődik elölről.

Esete válogatja, hogy mikor ki a felelős. Távol
ról sem mindig önhibájából kerül valaki megalázott 
vagy elnyomott helyzetbe, legyen szó egyéni vagy 
kollektív sorsról, és sokszor valóban nincs más kiút, 
mint a határozott ellenszegülés és a küzdelem nyílt 
felvétele. Sok más esetben viszont a konfliktus forrása 
elsősorban az egyik fél sérült önértékelése. A hiány
zó önbecsülés az egyént arra készteti, hogy számta
lan olyan helyzetben is konfliktust szítson, amikor ez 
nem volna indokolt. Ilyen például az ok nélkül félté
kenykedő házastárs vagy az üzletfelében bízni képte
len, őt alaptalanul csalással gyanúsító partner. 

A düh, az agresszió, melyet az állandó konfliktus
keresés tud csak levezetni, sokszor egyfajta belső 
tehetetlenségérzetet leplez. A környezetével elége
detlen, frusztrált ember voltaképpen saját magára 
dühös – leginkább azért, mert nem találja magában 
azokat a forrásokat, melyekből erőt és hitet merít
hetne, hogy megtörje a rá nehezedő képzelt átkot 
és segítsen önmagán. Nyílt haragját így mások, el
sősorban a nála sikeresebbnek, erősebbnek hitt em
berek felé fordítja, hiszen a velük való összehasonlí
tás saját vélt vagy valós kudarcát még nehezebben 
elviselhetővé teszi.

Az ilyen ember úgy találhat lelki békét, ha felfe
dezi önnön értékeit, és megtanul megbecsüléssel 
tekinteni önmagára. Innentől embertársait már nem 
elsősorban fenyegető vetélytársnak fogja látni. Meg 
fogja tudni különböztetni, hogy ki az, aki valóban 
rosszat akar neki, és nem fecsérli többé testi és lelki 
erőforrásait képzelt konfliktusok tüzelésére. 

Van valamiféle szimmetria aközött, hogy meny
nyire fogadjuk el saját magunkat, és hogy meny
nyit tudunk a másik emberből elfogadni. A pozitív 
hozzáállás, ami oly sok mai „hogyan legyünk sike
resek?” témájú könyv és előadás központi mantrája, 
valójában az önmagát alapjában véve elfogadó, sőt 
szeretni tudó, ezért környezete felé is bizalommal 
forduló egyén derűjének kisugárzása. Az őszinte, 
mélyről fakadó pozitív életérzés, noha önmagában 
nem csodaszer, megkönnyíti és lerövidíti a sikerhez 
vezető utat.

A fenti gondolatok egyes emberek közötti viszo
nyokra vonatkoznak, de miért ne indulhatnánk ki 

abból, hogy a csoportok, népek, társadalmak közötti 
viszony is nagyjából ugyanilyen – sokszor tudat alat
ti – mechanizmusok alapján működik? Ily módon a 
konfliktusra hangolt muszlimok haragja a nem igazhí
vő, nem muszlim világgal szemben hasonló gondolat
menetre lenne visszavezethető. Sajnos tagadhatatlan, 
hogy a muszlimok lakta államok túlnyomó többsége 
ma súlyos társadalmi, gazdasági, politikai és ideológiai 
válságban van. A jelenlegi fegyveres konfliktusok nagy 
részében legalább az egyik résztvevő fél muszlim, sőt 
harcát az iszlám vallás nevében véli folytatni. Ez még 
akkor is igaz, ha azt sem hallgatjuk el, hogy a nyuga
ti világ képviselői is bőven megtették és megteszik a 
magukét, hogy ne mindig a békéhez vezető legrövi
debb út felé tereljék az eseményeket. Mindezt figye
lembe véve, a muszlimok identitásához ma szorosan 
hozzátartozik a nem muszlim világgal való szemben
állás, a sokszor nyílt és önsorsrontó konfliktuskeresés. 

Véleményem szerint sok jel mutat arra, hogy ko
runk muszlim közösségeinek nagy része, elsősorban 
a KözelKelet és ÉszakAfrika országaiban, alacsony 
kollektív önbecsüléssel rendelkezik. A lelki béke ebből 
fakadó hiánya az, ami miatt sok helyütt oly reményte
lennek látszik, hogy a muszlimok és a „Nyugat” gyűj
tőnéven emlegetett fejlettebb, nem muszlim kultúrák 
megbékélhessenek egymással. (És akkor még nem 
beszéltünk a muszlimok különböző csoportjai között 
dúló, sokszor szintén kibékíthetetlennek tűnő véres 
ellentétekről.) A magasabb életszínvonalat és a leg

több szempontból kellemesebb életet kínáló nyuga
ti kultúra iránti ellenszenvnek sejthetően a be nem 
ismert és agresszióval álcázott kisebbségi érzés az 
egyik fő forrása. A Nyugat fejlettebb, gazdagabb, ural
ja a globális kultúrát, és az emberek szemlátomást 
jobban érzik ott magukat. Az önértékelési komplexus, 
illetve a saját identitás elvesztésétől való félelem aka
dályozza, hogy a muszlim világ tárgyilagosan szem
lélje ezeket az országokat, és eltanulja tőlük sikereik 
azon titkait, amelyek egy maga módján fejlődni kívá
nó muszlim társadalomba is beilleszthetőek lenné
nek. A dekadensnek látott nyugati fejlettség alterna
tívája így csak az elmaradottság konzerválása marad.

Valamivel talán kevesebb és kevésbé elkeseredett 
konfliktus keletkezne tehát, ha a muszlimok megpró
bálnának saját magukba, múltjukba, kultúrájukba, 
történelmükbe tekintve felfedezni és újrafelfedezni 
olyan értékeket, melyekre ma is büszkék lehetnek, 
és amelyek továbbvitele, művelése örömmel tölt
hetné el őket. Ezekre építve kialakulhatna egy de
rűsebb, bizakodóbb életérzés és egy olyan pozitív 
jövőkép, ami a tagadhatatlanul meglévő valós aka
dályok leküzdését is megkönnyítené. Nagyon sok 
energia szabadulna föl, amit most a nyugati, nem 
muszlim kultúrával szembeni kérlelhetetlen elutasí
tás és a sérelmek állandó hánytorgatása emészt föl. 

Hogy ez az ideológiai, társadalmi, politikai álló
háború idáig fajult, abban persze nagy szerepe van 
számtalan nyugati megmondóember és politikus 
arrogáns nyilatkozatainak és átgondolatlan diplo
máciai ballépéseinek is, de ezen rágódni céltalan. 
Abban sem érdemes reménykedni, hogy ez a jövő
ben másképp lesz. A muszlimoknak nem szabadna 
a Nyugat képviselőitől várniuk saját lelki felszabadí
tásukat és önérzetük helyreállítását.

Talán egy új eszmei mozgalomra lenne szükség, 
ami kiemelné, összegyűjtené az iszlám kulturá
lis, művészeti, történelmi, ideológiai értékeit és egy 
olyan új önbizalmat alakítana ki, amelynek az alapja 
már nem a másokkal való összehasonlítás, hanem 
a saját kultúra fölött érzett öröm és a hit, hogy ez a 
kultúra is képes lehet vonzó jövőt teremteni. És hogy 
milyen értékekről lenne szó? Csak néhány példa: a 
lélegzetelállító iszfaháni vagy cordobai mecsetek, 
a vallásosság mint az önmagunk földi szükséglete
in való felülkerekedés igénye és az ehhez szükséges 
önfegyelem (lásd például ramadán a forró nyár kö
zepén…), az emberek szépsége, a pazar díszítőmű
vészet, afgán ruhák, perzsa szőnyegek… De nem 
folytatom, mert a lényeg éppen az, hogy ne tőlünk 
érkezzen a megváltás, hanem saját forrásból. 

Nekünk, nem muszlimoknak persze nincs köny
nyű dolgunk manapság, ha tényleg hinni aka

runk egy békésebb és békülékenyebb, építeni képes 
muszlim világ eljövetelében, sőt egyegy terrorcse
lekmény után ez egyenesen emberfeletti elvárás le
het. Nem könnyű egymás felé közelíteni úgy, hogy 
annak hosszan tartó pozitív eredménye legyen, és 
eltanulni sem tudjuk senkitől. A kultúrák interakci
ójának csoportlélektani vetületeiről a mai napig alig 
vannak kutatási eredmények, a klasszikus diplomá
cia pedig kiment a divatból, mindannyiunk kárára. 
Ha sikerül úgy tiszteletet tanúsítanunk a muszlim 
emberekkel és vallásukkal szemben, hogy ebben ne 
felsőbbrendűségünk kifejezését lássák, akkor már a 
legtöbbet megtettük, ami elvárható. ■

Muszlimok, szeressétek magatokat!
xxx a ekaJdi arenkod wekdeli muS

Muszlimok, szeressetek magatokat
xxx a ekaJdi arenkod wekdeli muS

Muszlimok, szeressétek magatokat!
Sterner Dóra

Vélemények

Az algebra atyjaként ismert, arabul író perzsa tudós,  
Muhammad ibn Músza Al-Khorezmi szobra

Béke Egyiptommal. Szadat, Carter és Begin kézfogása a Fehér Házban, 1979-ben

M
ég egy házasság sem „örök 
béke”. Két ember szövetségre 
lép, gyereket nemzenek, és 

megpróbálják együtt, békés egymás 
mellett élésben eltölteni az életüket. 
Ez nem minden esetben sikerül. Ki
alakulnak konfliktusok, a partnereknek 
alkalmazkodniuk kell egymáshoz, és 
úgy alakítani a helyzetet, hogy elke
rüljék az összeütközéseket, illetve ki
sebbnagyobb „összecsapásokat”.

Nos, ezt átvetíteni az izraeli–arab 
konfliktusra igazán nem nehéz – és 
teljesen mindegy, kit nevezünk ebben 
a felállásban férjnek, és kit feleségnek. 
De menjünk vissza a történelemben, 
hogy némileg tiszta képet kaphas
sunk, és jobban belelássunk a dolgok
ba. Az Ószövetség szerint Ávrahám fe
lesége, Sára sokáig meddő volt. Nem 
tudta férjét gyermekkel megaján
dékozni. Ez éppen elég ok lehet egy 
válásra, és arra is, hogy felboruljon a 
családi béke. Sára ezért a szolgálóját, 
Hágárt ajánlotta fel férjének (hágár 
jelentése bujdokló, illetve idegen, ara
bul hádzsár), hogy háljon vele a gyer
mekáldás érdekében. Ebből a frigyből 
származott az ősatya elsőszülött fia, 
akit az iszlám vallás Iszmailnak hív, és 
őt tekinti az arab népek ősatyjának. 

Hágár szerepét mind a három nagy 
vallás másképpen értelmezi. A zsidó 
vallás szerint, amikor Ávrahám szövet
ségre lépett az Úrral, Sára már hites fe
lesége volt. Az Úr azt ígérte neki, hogy 
az ő magjából fog sokasodni Izrael népe 
és ők fogják Kánaán földjét benépesíte

ni. Ezáltal ők lesznek Kánaán urai, azaz 
az ősi Izrael őslakosai. Már ez is egy 
pont ahhoz, hogy egy szembetűnő, az 
ősidőkre visszavezethető okot találjunk 
arra, hogy tulajdonképpen honnan is 
származhat ez az örök konfliktus, „bé
kétlenség”. A judaizmus, az iszlám és 
kereszténység egyformán ősatyának 
tekinti Ávrahámot. Más a helyzet Hágár 
esetében. Ávrahámban egyesül a csa

lád és a hit egysége. Hágár fiát, Iszmailt 
csak az iszlám tartja elsőszülöttnek, és 
tőle származtatja az arab nemzetséget, 
ahogy a zsidók Izsáktól, Sára elsőszülött 
fiától a zsidóságot. 

Amikor Hágár megtudta, hogy Áv
ra hám magja megfogant benne, fel
sőbbrendűnek érezte magát Sáránál, 
és a szolga és úrnő közti viszony lassan 
megváltozott. Tizennégy évnek kellett 

eltelnie, hogy Sára is teherbe essen, és 
megszülethessen Izsák. Sára úgy vél
te, hogy Hágár és fia a későbbiekben 
vetélytársai lehetnek neki és fiának. 
Ezért rávette férjét, hogy űzze el őket. 
Ávrahám nem akarta megtenni, de az 
Úr is parancsot adott neki erre. Ám 
megígérte Ávrahámnak, hogy Iszmail 
gyermekei is sokasodni fognak, és nagy 
néppé lesznek. Hágár és gyermeke így 
a sivatagba kerültek. Hágár elhatároz
ta, hogy visszatér Egyiptomba, ősei 
földjére. Útközben eltévedt, ám az Úr 
a segítségére sietett: hogy megment
se őket a szomjanhalástól, egy kutat 
teremtett az útjukba. Hágár és Iszmail 
megmenekültek, és Párán pusztájában 
telepedtek le. Később Iszmailból kiváló 
íjász lett, és anyja Egyiptomból szerzett 
neki feleséget. Ezt írja le a Biblia a Te
remtés könyvében. 

A történet bizonyára igaz, hiszen 
bizonyított, hogy Iszmail és Izsák is lé
tezett. Izsák és gyermekeik megkapták 
az Ígéret Földjét, Izraelt, míg a „mos
tohatestvére” Egyiptomban tette az 
arab nemzetséget naggyá. Egy érde
kesség még ezzel kapcsolatban. Ami

kor Sára és Ávrahám még a pusztában 
vándoroltak, a zsidók a Nílus vidékére 
tévedtek és eljutottak a fáraó országá
ba. A fáraó Sárát a háremébe fogadta, 
mert nem tudta, hogy Sára házasság
ban él Ávrahámmal. Ezt Sára titokban 
akarta tartani. Ám az Úr védelmébe 
vette Sárát, és csodát tett, hogy az ide
gen ne piszkíthassa be Ávrahámmal 
kötött házasságát. Ezen a fáraó any
nyira meglepődött, hogy elsőszülött 
lányát Sára szolgájának ajánotta fel, 
látva, hogy Sára az Úr kegyeiben áll. 
És utána ezt mondotta: „Jobb, ha a 
lányom rabszolga egy ilyen asszony 
házában, mint ha úrnő bármely más 
házban.” A hágár szó egy új jelentést 
kapott, hagar így megváltoztatta ér
telmét, és ajándékká változott.

Ezen példák úgy is értelmezhetők, 
hogy a két nép közül Izsák gyerme

keinek van nagyobb joga, pontosabban 
egyértelmű joga Izrael földjéhez. Ám a 
történelem mind a mai napig kétsé
gessé teszi a zsidók egyértelmű jogát 
Izraelre, pedig maga a Teremtő adta 
azt nekik oda. De vegyük sorra. Van egy 
mondás, ami még ide illene: „A legjobb 
barátodból lesz a legnagyobb ellensé
ged, és a legnagyobb ellenségedből a 
legjobb barátod.” Ha nem is teljes mér
tékben, de megvalósult ez a régi jóslat. 
Izrael számtalan háborút vívott meg az 
ősei földjéért – hol a görögökkel, hol a 
rómaiakkal, majd később a keresztes 
hadakkal, és fiai nagyon hosszú ideig 
csak mint „megtűrt személyek” élhet
tek őseik földjén, mivel még az orszá
gukat is elvették tőlük. Csak a modern 
kori történelem során juthattak vissza 
atyáik földjére. Ám az ősi konfliktust 
az új államnak sem sikerült tisztáznia 
szomszédaival, akik persze azonnal 
háborút indítottak ellene. Izrael népe 
azonban a sok megpróbáltatástól és 
szenvedéstől megedződött, és képes 
volt megvédeni magát. 

Ezután, ha nem avatkoznak be kü
lönféle nagyhatalmi érdekek és cso
portok a rendezésbe, talán békés úton 
is el lehetett volna intézni a kialakult 
konfliktust. Ám, ahogy az elején is ír
tam, minél többen kerülnek bele egy 
konfliktusba, annál nehezebb békét 
kötni. Mert itt már nem csupán a két 

ősi nép, az arabok és a zsidók több 
ezer éves érdekei ütköztek, hanem a 
nagyhatalmak érdekei is. És úgy a zsi
dók, mint az arabok ezt nyögték még 
nagyon hosszú ideig – sőt nyögik 
mind a mai napig. 

Az úgynevezett nyugati világ és 
az akkori Szovjetunió, a keleti tömb, 
egyaránt érdekszférájában próbálta 
tartani a térséget. Mit sem változott a 
helyzet egészen addig, amíg a Szov
jetunió felbomlott és megszűnt. Előtte 
a nagyhatalmak mind a két országot 
kényükkedvük szerint használták és 
ugrasztották egymásnak. 

A legnagyobb ellenségből ha nem 
is lett a legjobb barátunk, de Egyip
tommal sikerült a tartós béke. Igaz, 
ezt hideg békének nevezik, de mégis 
működik. Ha sikerülne kiszűrni a kül
ső „segítséget” a környék összes arab 
államából, és nem bizonyos érdek
csoportok machinációi alapján pró
bálnának békülni velünk, illetve más 
ellenségeikkel, akkor talán sikerülhet
ne békét teremteni a KözelKeleten, 
illetve az Arabfélszigeten. Példa erre 
az egyiptomi és izraeli békeszerződés, 
illetve a későbbi jordániai. Ám a külső 
tényezők úgynevezett „segíteni akará
sa” ezt egyelőre nem nagyon engedi. 
Be kellene látnia a világ nagyhatalma
inak, hogy egyegy konfliktus megol
dásánál nem csak a beavatkozás cél
ravezető, hiszen láthattuk, hogy csak a 
konfliktus kiszélesedése történt meg. 

A szemben álló feleket kellene 
hagyni eljutni odáig, minden külső 
érdekcsoport behatása nélkül, hogy 
tárgyaljanak és félretegyék az ellenté
teket. Ekkor jöhetne újra létre a béke, 
és egy konfliktusmentes új világ. ■

Kössünk békét – de kivel?
barátok éS ellenSégek a közel-keleten

Avi Ben Giora

mit is jelent ez a szó, hogy béke? többféleképpen lehet definiálni. Ahol 
két vagy több értelmes lény van jelen, ott óhatatlanul kialakulhat konflik-
tushelyzet, és ha eszkalálódik, akkor vagy veszekedés, vagy háború lesz a 
vége. A konfliktus megoldása komplikált és sok türelmet igénylő feladat, 
ami sokszor nem jár eredménnyel. Ha sikeres, akkor beszélhetünk béké-
ről. Ám a tartós béke kialakítása és megőrzése nem könnyű dolog. 

Itt már nem csupán a 
két ősi nép, az arabok és 
a zsidók több ezer éves 
érdekei ütköztek, hanem a 
nagyhatalmak érdekei is. 
és úgy a zsidók, mint az 
arabok ezt nyögték még 
nagyon hosszú ideig – sőt 
nyögik mind a mai napig.

A történelem mind a mai 
napig kétségessé teszi a 
zsidók egyértelmű jogát 
Izraelre. 
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se, mert ha létezne, a dolgok máshogy alakultak vol
na, és már lehet, hogy béke lenne.

A közösség egyik, Názáretben felnövő tagjának 
például a város körüli zsidó települések ellenére 
semmilyen kapcsolata nem volt zsidókkal, és Neve 
Salomban került először interakcióba velük. Ez a 
közösség az egyedüli az országban, ahová mind
két népcsoportból érkeztek azzal a vággyal, hogy 
együtt építsenek közös otthont és nyissanak iskolát. 
A vegyes lakosú városokban sehol nincs közös zsi
dó–arab iskola.

emléktábla a pályán
Mikor a zsidó iskolaigazgató fia a második libanoni 
háború helikopterszerencsétlenségében odave
szett, zavartan, de elszántan jöttek a gyászoló apá
hoz az arab tanulók, és elmondták, hogy bár a fia 
katona volt, nagyon szomorúak.

A katasztrófa után zsidók és arabok vigasztalták 
otthonában a családot, de nyilvánvaló volt, hogy a 
média megpróbálja majd a hely különlegessége mi
att felfújni a dolgot, és a történet militarista dimen
zióját hangsúlyozni.

Mindkét oldalon nagy volt a feszültség. A teme
tést illetően két lehetőség merült fel: Herzlhegy, 
vagy Neve Salom. Az arabok egy részének nem volt 
könnyű elképzelni, hogy arabok elleni háborúba 
igyekezvén elesett izraeli katona mellé lesznek majd 
valamikor eltemetve. Ezt a gyászoló család különö
sen nehezen viselte. A katonának állítandó emlék
hely ügye is komoly válságot okozott. Amint szóba 
került a dolog, azonnal megváltozott a hangulat, és 
az ölelés, melyre olyan nagy szükség lett volna, töb
bek részéről elmaradt – ennek nyomán néhányan 
egyből arra gondoltak, hogy ez a falu kudarca. Már a 
közösség szétbomlása is felmerült. A levegőben ló
gott az elköltözés kérdése, de a válasz is egyértelmű 
volt: maradnak. Végül a kosárlabdapályán, ahol a fiú 
a legtöbb idejét töltötte, elhelyeztek egy emléktáb
lát ezzel a felirattal: „Kedves Tomunk. A béke gyer
meke, aki háborúban halt meg.”

Martin Buber egyszer úgy határozta meg a ki
bucokat, mint „példaértékű kudarctalanság”. Neve 
Salomban sem gyerekes naivitásból gyakorolják a 
partnerséget, hanem abból a felismerésből, hogy 
ha nem is lehet mindent megoldani, attól még 
együtt élhetünk. Konszenzusra pedig olyan ügyek
ben lelnek a helyiek, mint a település határai, vagy 
a szálloda bővítése. Ők is tisztában vannak vele, 
hogy könnyebb és kényelmesebb a település fizikai 
fejlődéséről beszélni, mint erkölcsi sebekben koto
rászni. Tudják, hogy bár vannak sikerek, sok a ku
darc is, mert többen közülük nem tudják elfogadni 
a másik oldalt. 

Nehéz felismerni, hogy akkor is két történet lé
tezik, ha nem értünk egyet a másikkal. Amíg nem 
fogadjuk el a másik narratíva létezését – nincs 
közös alap. Az izraeli társadalom nagy részének 
e felismerés egzisztenciális fenyegetést jelent. Pe
dig teljesek lehetünk a saját olvasatunkkal anél
kül, hogy törölnénk a másik identitását. Míg Neve 
Salomban ez érthető, máshol sajnos sokak szá
mára katasztrófa.

Közel 50 évvel az egyedülálló kísérlet rajtja után 
máig nincs Izraelben még egy zsidó–arab közös 
település, amit a lakosok önkéntesen alapítottak. 
Az arab–izraeli konfliktus a közösség tagjainak is 
ismerős, a hegeit ők is magukon hordják, mégis – a 
nehézségek, válságok, háborúk és intifádák ellené
re – a falu megtanulta a maga különleges mód
ján kezelni a problémát, vagy – akárcsak az egész 
társadalom – ha nincs más választás, szőnyeg alá 
söpörni azt. ■

A 
kanyargós úton Zichronba érkező napi sok 
ezer autós kék kaput láthat az út mellett, ami 
mögött nagy betonépület bújik meg. Még a 

környék lakói közül is csak kevesen tudják, hogy a 
szürke tömb néhány száz, már több mint negyven 
éve az országban tartózkodó, zárt közösségben élő 
Izraelbarát evangélikus keresztyén életművének 
ad otthont. Most egy kicsit betekinthetünk ebbe a 
különleges világba.

A Tevat Noach, vagy Noah’s Ark (Noé bárkája) 
nevű gyár tömegpusztító fegyverek – ún. NBC
fegyverek: nukleáris, biológiai és vegyi (angolul 

Chemical) – elleni kollektív védelmi rendszereket 
gyárt. A gyár a Beth-El (Isten háza) nevű cionista 
keresztény közösséghez tartozik, melynek tagjai 
elmondásuk alapján az Ó és Újszövetségben egy
aránt, mindenféle magyarázatok és toldalékok nél
kül hisznek. A közösség tagjai Zichron Jákovban és 
Binjaminán laknak, a zsidó népben Isten választott 
népét látják, és az „Áldott, aki Izráelt áldja” bibliai 
vers szellemében cselekednek. A zsidó nép – akik
től hitüket kapták – szeretete és tisztelete miatt 
döntöttek úgy, hogy Izraelben fognak élni.

A ma körülbelül 500 tagot számláló közösséget 
az 1963ban Németországból Izraelbe érkező és itt 
letelepedő Emma és Elza Berger nővérek alapítot
ták. Az első időben az alapítók szűk köre kizárólag 
önellátó mezőgazdasággal foglalkozott, és csak a 
hetvenes években hozták létre a gyárat.

A sok ismeret és tapasztalat, amit az üzem 40 
éves működése során a levegő kezelésében és 
szűrésében szereztek, e szakterületen a világ egyik 
vezető vállalatává és nemzetközileg elismert szak
tekintéllyé tette a céget. Szakmai tanácsadást, kép
zést és irányadást is nyújtanak polgári és kormány
intézményeknek Izraelben és az egész világon, 
valamint ma a levegőszűrő, illetve a vegyi, bioló
giai és atomvédelmi berendezések fő beszállítói az 
izraeli hadseregnek, a védelmi minisztériumnak, a 
Raphaelnek, a miniszterelnöki hivatalnak, a NATO

nak, a szingapúri kormánynak és további több mint 
40 különböző ügyfélnek és országnak. A közösség 
250 tagján túl további 250 izraelit is alkalmaz a gyár.

A csoport tagjai városi kibucban élnek. Életük 
szerénységre, az Istenbe vetett erős hitre támasz
kodó teljes egyenlőségre, kemény munkára, és a 
kevéssel való megelégedésre alapozódik. A közös
ség zárt gazdaságként önellátásra termeli a legtöbb 
termékét: van saját kenyér és pékárusütödéjük, 
asztalos és esztergályosműhelyük, varrodájuk és 
egyéb üzemeik.

A csoport tagjai teljesen elszigetelten élnek, és a 
maguk zárt világán kívül nincs rájuk hatással szinte 
semmilyen külső tényező. Nem olvasnak újságot, 
nincs náluk tévé, rádió vagy internet, csak a velük 
dolgozó izraeliektől kapnak némi információt a 
külvilágról. Ami a legkülönösebb, hogy a közösség 
hiszi, hogy a jövőben egy Góg–Magóg háború fog 
kitörni, ami óriási pusztulással fog járni, és ezt az iz
raeli zsidókon kívül csak egy nép fogja túlélni. Hogy 
elnyerjék ezt a jogot, úgy döntöttek, hogy segíte
nek az itt élő zsidó népnek.

Annak ellenére, hogy erősen vallásosak, a kö
zösség tagjai ügyelnek arra, hogy a keresztyénség 
semmi külső jelét ne használják. Nincsenek templo
maik, papok, keresztek, közös imádságok, csak sze
mélyes imák. A pihenőnapjuk – a tórai parancsnak 
megfelelően – szombaton van. A közösség vénjei 
igazgatótanácsként is funkcionálnak, ők döntenek 
az üzleti ügyekben és a közösségi élet dolgaiban is. 
A tagok csak egymás között házasodnak, és egé
szen a mai napig nem fordult elő, hogy valaki kívül
ről hozott volna házastársat. A gyülekezet megér
tő azokkal szemben, akik ott akarják hagyni ezt az 
életformát, és lehetőséget adnak nekik a távozásra, 
de ilyen állítólag csak egyszer fordult elő.

„Mi nagyon szeretjük a választott népet – mond
ja a kereskedelmi igazgató – és köszönjük nekik, 
hogy lehetőséget adtak arra, hogy békében élhes
sünk itt. Megpróbáljuk megmutatni a velünk dol
gozó izraelieknek, hogy nagyon szeretjük őket, 
örülünk, hogy velünk vannak, és nem csak anyagi 
okok miatt vettük őket fel, hanem igazi embersze
retetből. Nagyon meghatódtunk, mikor néhány év
vel ezelőtt izraeli személyi igazolványt és állandó 
letelepedési engedélyt kaptunk.”

E különleges közösséget nem a nyereség és 
a pénz vezérli, hisz gazdagabb országból jöttek. 
A hasz not kutatásba, fejlesztésbe, a termelés bő
vítésébe és új üzemek építésébe forgatják vissza. 
Nem a zsebük megtömésén fáradoznak, hanem 
az ország építésén munkálkodnak. Talán épp ezért 
olyan sikeresek. ■

frankpeti

egy atombiztos idill
Az izraeli társadalom nem igazán ismeri a Zichron jákov-i zárt, Izrael-barát német közösséget. 
ritka bepillantás következik az általuk alapított vegyivédelmi gyárba.

A Zichron Jákov-i gyár bejárata a Noé bárkája jellel 

A gyári munkáskórus zsoltárokat énekel héberül,  
izraeli vendégek előtt

A közösség tagjainak kereszt nélküli sírjai a haifai temetőben
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A 
Béke Oázisa nevű zsidó–arab telepü
lést Bruno Hussar alapította, aki 
zsidóként született Kairóban, 

áttért a kereszténységre, aztán do
monkos szerzetes lett, majd ki
vándorolt Izraelbe, és a népek 
közötti közeledés aktivistá
jaként tevékenykedett.

A közösség létrehozá
sának szürreális és am 
biciózus ötlete már a 60
as években megfogant ben
ne. A cél érdekében a hatnapos há
ború után a latruni trappista kolostortól 100 
lírás jelképes összegért megvett egy 1948 óta 
senkiföldjének számító 400 hektáros területet.

Az első telepesek csak a hetvenes évek végén 
érkeztek. Eleinte hálózsákokban és sátrakban alud
tak a dombon, később külföldi önkéntesek segítsé
gével felépítették a kis házakat, a településhez veze
tő utat és a vízvezetéket.

Bár ennek kevés esélye volt az állandó feszült
séggel terhes zsidó–arab közegben, Hussar 
egy normális alternatívát akart létrehozni. 
A bürokráciával való néhány éves harc 
után sikerült a szükséges papírokat 
beszereznie, és 1984ben megnyitot
ta az iskolát két tanárral, valamint 12 
különböző korú gyerekkel, akik egy 
kerek asztal körül tanultak héber és 
arab nyelven, többek közt zsidó, mu
zulmán és keresztény ünnepekről.

Nem volt könnyű az iskola indulása, 
ugyanis az oktatási minisztérium nem 
fogadta el a tananyagot, mert az 
nem egyezett a hivatalos cionista 
ethosszal. Végül „elismert, de nem 
formális” jelzővel illették. Mikor a 
baloldali Merec párthoz tartozó Joszi 
Szarid lett az oktatási miniszter, akkor 
meg az iskola nem akart hivatalossá válni, és eluta
sította az ezzel járó jelentős anyagi támogatást is, 
mert tartottak a minisztérium jövőbeni túlzott be
avatkozásától. Folytatták a Tóra, az Újszövetség és 
az iszlám független tanítását.

Akkor még csak húsz felnőtt és tíz gyerek élt a 
faluban, ma már százhúsz tagról, és hétvégeken, 
mikor mindenki otthon van, kétszáz lakosról beszél
hetünk.

Van, aki a názáreti nyüzsgésből érkezett ide, 
mert beleszeretett a frissítően újszerű, de csendes 
helybe. Mások tettekkel akartak hozzájárulni a hőn 
áhított békéhez, hogy mire a fiak bevonulnak, már 
ne legyen háború. Megint más a Hasomér Hacair 
kibucából jött, ahol közelről láthatta, hogy milyen 

az ideológiai alapon létrejött kollektí
va, ami nem tetszett neki, inkább 

a másság elfogadásán ala
puló pluralizmust kereste. 

Sokan akarnak itt élni, 
és szinte nincs elván
dorlás. Az ötlet sikeres, 
több száz kérelmező 
család szeretne csat
lakozni a közösséghez, 

de csak néhány tucatnyit 
tudnak felvenni.

A legtöbb lakos a településen 
kívül dolgozik, mások a helyi hotelben, 

az oktatásban, az adminisztráción vagy a 
sportteremben. Az első időben nagy hang

súlyt fektettek az egyenlő arányú arab–zsidó 
vezetésre. Az utóbbi években az arabok voltak 
túlsúlyban a domi nánsabb posztokon, aztán 
néhányuk elhalálozása után ismét egyensúly 
alakult ki.

Nagyjából azonos a zsidó és arab la
kók száma is, de azt még a helyiek sem 

tudják megmondani, hogy milyen a 
keresztény és muzulmán arabok 
aránya. Az arab tagok szerint az iz
raeli arabság vallás szerinti ketté
választása a cionisták ötlete volt, 
csak hogy tovább gyengítsék a 
kisebbséget. Itt, Neve Salomban 
nem hajlandók ebben a játékban 

részt venni.

„tied a hódolat, a dicséret”
  A vallási ünnepeket nem köteles a 

falu egésze ünnepelni, mindenki 
a saját ízlése szerint gyakorol
ja azokat. Ha például az egyik 
zsidó tag mimunát ünnepel, 

az egész települést emelkedett 
hangulat lengi körül, és arabok is az otthonában 
ünnepelnek. Pészach, húsvét, ramadán – min
den gyerek a maga ünnepén nem megy iskolába, 
a többiek meg tanulnak. Néha ugyanaz a gyerek 
játssza Pészachkor Mózest, karácsonykor Jézust, 
arab ünnepen meg Mohamedet. És még csak nincs 
is összezavarodva, hanem természetes neki a más
ság elfogadása.

Nincs zsinagóga a településen, sem mecset vagy 
templom, de van egy csendsarok – az alapító „egye
temes imaháznak” nevezte el –, ami egy kör alakú 
épület, ahol mindenki megtalálja a helyét, és a kö
zös nyelv a Zsoltárokból lett kölcsönözve: „Tied a 
hódolat, a dicséret”. Tehát a kupolaimaházban egy
szerűen hallgatnak.

muzulmán zsidó mellé temetve
2012ben nagy csapás érte a települést. Az arab is
kolaigazgató és kilencéves fia egy tanzániai kirán
duláson történt balesetben életüket vesztették. Az 
egész falu egyesült a gyászban. Mivel ő eredetileg 
Arrabából származott, az ott élő vallásos család
ja kérte, hogy náluk temessék el. Míg a holttestek 
Afrikából való hazaszállítására vártak, vita alakult 
ki. Végül az elhunyt Neve Salomban élő felesége 
miatt helyben temették őket el. Bár a faluban nem 
volt ismert az iszlám szertartás szerinti temetés, 
kis kiigazítások végrehajtása után megoldódott a 
probléma. Sejk vezette a szertartást, és a két el
hunyt „muzulmán” parcelláját egy jelképes kősor
ral választották el a zsidók sírjától. Később az első 
keresztény halottat sem Názáretben, hanem itt te
mették el.

Feltételek nélkül jöhetnek ide arabok és zsidók. 
„Gyertek, éljetek itt, a végén tán a válaszokat is meg
találjátok.” Ha előre lefektetett elvek alapján próbál
koznának, nem lenne sok esély, hamar robbanna a 
dolog.

Nincs itt közös ideológiai platform. Egyszer az is
kola egy országos verseny első helyére volt jelölve, 
de a Minisztérium közölte: „Sajnáljuk, csak a regio
nális díjat kapjátok meg, mert nincs írott programo
tok.”

Az egyik dolog, amire közösen rájöttek, hogy ha 
nem lehet hosszú távú megállapodásokat kötni, ak
kor megelégszenek rövid távú problémák megoldá
sával.

Hogyan kezelik a nemzeti ünnepeket, vagy 
gyásznapokat? Mindenki a saját emlékeivel él. Az a 
gyakorlat, hogy a Függetlenség napját a közösség 
határában ünneplik, és nem annak az ablaka alatt, 
akinek ez nem ünnepe. Van tábortűz és zászlók, de 
a falun belül nem lengetnek izraeli zászlót.

Mivel az arab tagoknak nincs módjuk államilag 
megemlékezni a Nakbáról, ezért együtt és külön 
is ünnepelnek. A közösség honlapján invitálnak a 
Holokauszt napja – Hősök emléknapja – Független
ség napja – Nakbanap alkalmából szervezett közös 
tevékenységre. A zsidó gyerekeket például elviszik 
az elhagyott arab falvakba, hogy különböző oktató 
tevékenységek segítségével éreztessék velük, hogy 
mi volt itt egykor.

A lakosoknak fontos a cionista irodalom és a 
Palesztin enciklopédia olvasása is, hogy egyaránt 
megismerjék a zsidó és az arab történelmet, és ha
misan egyoldalú oktatás helyett szembenézzenek a 
teljes valósággal.

Mikor az iskola tanárai állami középiskolákban 
előadásokat tartanak a közösségről (vallásos iskolák 
egyik oldalon sem fogadják őket), a diákok reakciója 
rendszerint pozitív: „Mindannyian emberek vagyunk 
– mondják –, ugyanaz a fájdalma a zsidó és a pa
lesztin családnak.”

Az egyetlen feltétel, melynek meg kell felelni, 
függetlenül a nézeteltérésektől és az ellentétes vi
lágképtől, egymás egyenlőségének elismerése. Elfo
gadlak, mint velem egyenrangú embert, és erről az 
alapról indulunk tovább. A két nemzet közötti nagy 
konfliktusban nem létezik az egyenlőség elismeré

A Béke Oázisa
kíSérlet az együttéléSre

frankpeti

Pontosan tíz évvel ezelőtt izraeli koncertre érkezett roger Waters, a volt Pink Floyd szólistája. A fellé-
pés a tel-avivi Hajarkon Parkba volt tervezve, de az arab világ tiltakozása miatt a szervezők közölték 
a harmincötezer már jegyet vásárolt izraelivel, hogy az előadást áthelyezik a tel-Avivtól mintegy fél-
órás autóútra levő neve Salomba. Waters szerint a helyváltoztatás „szolidaritási gesztus a józan han-
gú izraeliek és palesztinok felé, akik nem erőszakos módon keresik a népek közötti igazságos békét”. 
e szép szavak sem akadályozták meg a félórás út helyett négyórás dugóban koncertre araszolókat, 
hogy átkozzák rogert, a Pink Floydot, az arabokat és a zsidókat.
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A
lig néhány napja jutott el hoz
zám a hír, hogy egy Bécs mel
letti, Gerasdorf nevű települé

sen utcát neveztek el Braun Rózsáról, 
Benedek István Gábor, illetve az Új 
Kelet néhai munkatársa, Benedek Pál 
édesanyjáról.

„Tavaly, a nácizmus felett aratott 
győzelem 70. évfordulóján határozta 
el egy Bécs közelében fekvő település, 
Gerasdorf vezetése, hogy a még élő 
tanúk és történészkutatók segítségé
vel feltárja Gerasdorf háborús múltját, 
annak a munkatábornak a működését, 
ahol magyar deportáltak dolgoztak 
1944ben. A kutatások Benedek István 
Gábor íróhoz, a Budapesten megjele
nő Remény című folyóirat főszerkesz
tőjéhez is elvezettek.

A Magyarországról induló depor
táló vonatok elsöprő többsége Ausch
witz ba érkezett meg, néhány sze
relvény azonban Ausztriába vitte a 
magyar zsidókat. Egy részük, mint
egy 280 ember egy időre a gerasdorfi 
munkatáborba került, így a mindössze 
hétéves Benedek István Gábor is fivé
rével és édesanyjával, akinek először 
nehéz mezőgazdasági munkát kellett 

végeznie, majd egy pékműhelyeket 
üzemeltető családhoz került takaríta
ni. A két asszony, Benedek édesanyja 
és munkaadónője nem sokkal később 
összebarátkoztak, és ez a kapcsolat 
jelentős mértékben hozzájárult ah
hoz, hogy a család túlélje a háborút. 
Később viszonozni is tudták a szíves
séget: az Ausztriát megszálló szovjet 
hatóságok előtt tettek tanúvallomást, 
hogy segítőik, munkaadóik példásan 
viselkedtek velük 1944ben.

A gerasdorfi munkatábor egykori 
lakóinak, áldozatainak emlékére (leg
alább heten haltak meg itt) 2016. júni
us 17én emléktáblát avattak a telepü
lésen, és ezen az eseményen részt vett 
az egykor itt raboskodó kisfiú, Benedek 
István Gábor is. Ugyanakkor egy másik 
ünnepélyes eseményre is sor került: az 
író édesanyjáról, Braun Rózsiról nevez
ték el a város egyik, az egykori tábor 
közelében fekvő utcáját.”

A Mazsihisz honlapján olvasott és 

fentebb idézett hír örömmel töltött el, 
mert egyfajta történelmi igazságszol
gáltatás jeleit láttam benne. Ugyanak
kor az emlékezés lavinája is elindult, 
hiszen szegrőlvégről rokonok va
gyunk Benedekékkel, családi szálak 
fűznek hozzájuk. Dédapám, Iczkovits 
Lipót a Benedek család szülőfalujából, 
Tótkomlósról került Békéscsabára, ahol 
a múlt század elején megalapította a 
gazdasági gépek, autók és autóalkatré
szek, valamint varrógépek impériumát. 
amely rövidesen világcég lett.

A Benedekfiúk boldogult édesapja 
a cég hűséges munkatársa volt mind
addig, míg lehetett, amíg munkaszol
gálatra nem hurcolták… 

Benedek István Gábor, dr. Benedek 
Pál – ז״ל – testvéröccse. Pista ma is ro
konszerető, kedves fiú. Aki csak ismeri, 
tudja ezt…

Emlékszem egyik látogatására, 
amikor feleségével, Hajnalkával más
fél napot töltött Haifán, az én „ide
genvezetésemmel”. Hajóval érkeztek, 
Cipruson keresztül, egyenesen a hai
fai kikötőbe. Úgy terveztük, hogy ren
geteget fogunk beszélgetni és közben 
megmutatom nekik szeretett városo
mat, Haifát. 

Nem is tudom, miről meséljek töb
bet: a vendégekről, vagy a vendégei
met is csodálatba ejtő városról? Közös 
rokonokat, régi barátokat idéztünk fel 
a Kármel Panoráma egyik kávézójá
ban. A láthatáron az augusztusi szelíd, 
kék tengeren hajók, vitorlások lebeg
tek csendesen. Emlékek hangzottak 
el, igaz történetek, sorsok az élet ten
gerén, miközben a zamatos, illatos ká
vét szürcsölgettük. 

Erev Tisá Beávkor elzarándokoltunk 
Elijáhu próféta barlangjába. Imádkoz
tunk. Benedek István Gábor otthonról 
hozta magával a zsidó életben való 
jártasságát. Gyönyörű írásaiban tett 

erről tanúságot. Talán a próféta bar
langjában tett megható látogatás ju
talom volt számára a szép novellájá
ért, amit „Elijáhu próféta poharáról” írt? 
Hiszen kisgyermekként, a száműze
tésben is odafigyelt Paneth melámed 
tanításaira…

  

Most egy kis szobát, annak lakóját 
és az őt körülvevő tárgyakat idézem 
magam elé, majd a lélek szárnyán 
újra elbúcsúzom tőle, és még egy

szer megköszönöm azt a kedves órát, 
amelyet vele tölthettem. 

Magyarország. Kecskemét… Itt is 
megismertem a téglagyárba vezető 
utat, miközben megkerestem a Nyír 
utca ötvenhármat. Több mint húsz 
éve ennek…

Kicsiny garzonlakás, törékeny ősz 
hajú nénike. Csengetésemre kinyitot
ta a kis mennyország kapuját. 

A szomorú emlékektől meggyötör
ve, szívemben mégis valami csodála
tos örömmel, hogy megtaláltam, akit 
kerestem, bemutatkozás nélkül meg
öleltem, megcsókoltam a nénit. Be
nedek Hugóné – Rózsika. Én meg egy 
röpke órára újra Kun Lea lettem. Öröm
mel adtam át a TelAvivból hozott üd
vözletet szerelmetes fiától, Palitól, aki 
jóval később, 1998ban hunyt el. 

Rózsika akkor 88 éves volt. Mese
könyvből lépett ki talán. Mesélt Tót
komlósról, Iczkovits dédapámról, 
családi kötelékeinkről. Óvatosan, de 
egyetlen panaszszó nélkül említette 
meg azt az időt, amikor két kisfiával, 
Palival és Pistivel hontalanság és ül
döztetés volt az osztályrésze.

Az őszi napfény bearanyozta a kis 
szobát, glóriát font Rózsi néni hófe
hér haja köré. Ült a kereveten, amely a 
fekvőhelye is volt, szemben vele olyan 
büfészerű kredenc, azon pedig ott áll

tak rámákban a képek, pontosan úgy 
elhelyezve, hogy ülő meg fekvő hely
zetben is rájuk lehessen tekinteni: a 
képeken a fiúk és a családjaik. 

Rózsika néni soha nem unatkozott, 
mert a lelke, meg a friss szelleme tele 
volt emlékekkel, történetekkel, mesék
kel. Én, a vándor, a hozzá betérő él
vezhettem mindezt és megpihenhet
tem testileg, lelkileg. 

Betipegett a kis porcelán tányéron 
nekem kínált alföldi gyümölccsel. 

Mintha kicsit az anyámnál jártam 
volna…

BenedekBraun Rózsi néni aztán el
ment örökre. 

Még egyszer megköszönöm azt 
a kedves órát, amit csak jó emberek 
tudnak nyújtani. Legyen neki az is fel
számítva a sok érdeme között…

  

Most pedig utcát neveztek el róla. 
Azt hiszem, hogy ennyire még soha, 
senki nem érdemelte meg. Kívánom, 
hogy a nevét viselő utcát ne tiporják 
katonacsizmák, háborús járművek, 
hogy mindig béke honoljon benne és 
lakói között. 

Hiszem, hogy ennek az eddig név
telen hősnek a neve és emléke bera
gyogja az utcát, a kisvárost, Ausztriát, 
Európát és az egész világot. A béke 
nevében! ■

Emlékezés egy asszonyra, 
akiró́l utcát neveztek el 

Schnapp Lea

Az ó́szi napfény 
bearanyozta a kis 

szobát, glóriát font 
Rózsi néni  

hófehér haja köré.

Kívánom, hogy a 
nevét viseló́ utcát 

ne tiporják 
katonacsizmák, 

háborús jármú́vek, 
hogy mindig 

béke honoljon benne 
és lakói között.
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2013 óta a magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének (mazsihisz) elnöke, de évtizedek 
óta aktív szereplője a magyar zsidó közéletnek. 
Izraelben legutóbb májusban járt, a mindig ma-
gyarok konferencia előadója, ülésvezetője volt. 
előadásában szót ejtett a magyarországi zsidó-
ság Izraellel való kapcsolatáról és természete-
sen az antiszemitizmus kérdéséről. Az Új Kelet-
tel a konferencia szünetében beszélgetett. 

új Kelet: A konferencia során többen is a magyar 
zsidóság reneszánszáról beszéltek. Ön hogy látja, 
valóban feltámadóban vannak a hazai közösségek? 

Heisler András: Kovács András 1999ben készített 
felmérése szerint Magyarországon közel húsz éve 
körülbelül százezer zsidó élt. A kutatás szerint 60160 
ezren tartoznak a közösséghez, származási bizony
talanságok miatt azonban nehéz pontos adatról be
számolni. Mi százezerről szoktunk beszélni, ennek 
a csoportnak a legnagyobb része halachikusan zsi
dó – vagyis anyai ágon zsidó, illetve betért. A zsidó 
reneszánsz kifejezés nem egészen pontos azonban. 
Valóban, a rendszerváltás óta rengeteg civil szerve
zet, hitközség alakult, különböző irányzatok jelen
tek meg és jelentősen megújult a Mazsihisz is, de 
mindemellett azt is látni kell, hogy tíztizenötezer 
emberen kívül többet nem tudunk megmozgatni. 
Sem a civilek, sem a hitközségek nem tudják elér
ni a maradék többséget. Valódi reneszánszról akkor 
beszélhetnénk, ha őket is be tudnánk vonni közös
ségeink aktivitásaiba. Szervezetünk erre egy új stra
tégiát dolgozott ki, de nem könnyű a dolgunk.

úK: Miért ilyen nehéz eljutni ehhez a láthatatlan 
tömeghez? 

HA: A történelem, a negyven évnyi vallásellenes 
diktatúra elvágta a tradíciókat. A Mazsihisznél úgy 
gondoljuk, elérkezett a nyitás ideje – új megköze
lítéssel fordulunk azok felé, akik a közösségünkhöz 
tartozónak vallják magukat. Ez a mi szempontunk
ból nézve szervezeti kérdés és nem vallási. Közös
ségi aktivitásainkban nyitottan várjuk a zsidókat 
– hogy aztán az illető a Tórához felhívhatóe vagy 
sem, azt már a rabbi fogja eldönteni. Rengeteg olyan 
fiatal tartozik ma a közösséghez – ismerem őket –, 
akik vallásilag nem felelnek meg a nagyon szigorú 
tradicionális előírásoknak, ellenben igazi zsidókként 
élnek: zsidó iskolába küldik a gyerekeiket, gyertyát 
gyújtanak, zsinagógába járnak. Annak elbírálása, 
hogy halachikusan ki zsidó és ki nem az, a rabbi dol
ga. Véleményem szerint azonban a közösség csak 
úgy maradhat fent, ha a korábbiaknál nyitottabban 
működik – ha nem így teszünk, kicsi közösség ma
radunk és kicsi közösségként fel fogunk oldódni a 
többségi társadalomban. 

úK: Köztudott, hogy az otthoni minjenek ko-
moly részét a betérők alkotják, akik életben tartják 
a hagyományokat, a státuszuk azonban sokszor 
enyhén szólva is kétséges. 

HA: Én, mint világi vezető nem tudom, hogy ki 
meri egy ilyen embernek azt mondani, hogy nem 
tartozik a közösséghez – akár betérés előtt, akár 
utána. Nyitnunk kell – mert ha nem lépünk, akkor 
lassan bezárjuk magunkat és a saját hagyományunk 
áldozatai leszünk. Ha viszont nyitni tudunk a sze
kuláris zsidók és a betérők felé, akkor versenyben 

tudunk maradni. Természetesen nem a hagyomá
nyokat szeretnénk átírni, a zsinagógákban a főnök 
a rabbi marad, ám a nyitás politikáját rendkívül fon
tosnak tartom. Ha nem tesszük meg, néhány évtize
den belül el fogunk veszni. 

úK: izraelben általában nem tudják, mi a neoló-
gia – sokan azt hiszik, valamiféle reform irányzat-
ról van szó. 

HA: A közhidelemmel ellentétben a neológia és 
az ortodoxia sohasem alkotott két külön vallást – 
irányzatot igen. A hitközség szétválásakor, 186869
ben a Sulchán Áruchot meg sem említették. Vagy
is a szétváláskor talán a szervezeti szétválás volt a 
hangsúlyosabb, nem a vallási. A neológia hagyo
mánytisztelő, ugyanakkor rendkívül sokszínű is. 

úK: izraelben az ember általában tudja, kik-
kel találkozik majd, ha besétál a zsinagógába. 
Magyaroroszágon kicsit más a helyzet… 

HA: Valóban, rendkívül sokszínűek a neológ zsina
gógáink. Vannak szinte modern ortodox tagjaink és 
olyanok is, akik az ajtóban rakják fel a kipát. A neológ 
hagyomány szempontjából fontos, hogy a férfiak és 
a nők a zsinagógában külön ülnek, de míg a Dohány 
utcában például szó sem esik a férfi és női padsorok 
közti válaszfalról, addig a lágymányosi hitközségben 
a legutóbbi felújítás előtt kéthónapos vita volt arról, 
hogy milyen magas és sűrű legyen a mechice (a te
rem férfi és női részét elkülönítő válaszfal – a szerk.). 
Mindkettő neológ zsinagóga. Mi befogadó és nyitott 
közösség vagyunk – ez az új szlogenünk. 

úK: jól hangzik ez a nyitás. 
HA: Jól hangzik, az már egy másik kérdés, hogy 

meg tudjuke valósítani. Reméljük, sikerülni fog. 
úK: Milyen a magyarországi közösség kapcso-

lata izraellel? 
HA: Évente százszázötven ember alijázik Ma

gyarországról a Szochnuton keresztül. Ez nem 
sok. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt hetven évben 
harmincezren vándoroltak ki Izraelbe – az önma
gában még mindig nem nagy szám, százalékosan 
azonban a magyar zsidóság harminc százalékát te
szi ki ez a harmincezer fő. Arányait tekintve megha
ladja még az amerikai zsidó kivándorlás számait is 
– nem olyan kevés hát ez a nagyon kevés. Amit nem 
tudunk: hányan jönnek vissza. Erről nincs adatunk. 

úK: Miért jönnek ki azok, akik az alija mellett 
döntenek? 

HA: A legtöbben Magyarországról – nagy szívfáj
dalmunkra – gazdasági okokból mennek ki Izraelbe, 
de máshová is: Angliába, Németországba, az Egye
sült Államokba, Franciaországba. Köztük sok a zsidó. 
Kevesen távoznak politikai okokból, vagy a zsidók az 
antiszemitizmus miatt. Nem ez a jellemző, inkább a 
gazdasági okok, munkalehetőség, tanulás. 

úK: Az izraeli médiában Magyarországot sok-
szor mint az antiszemitizmus fellegvárát ábrázol-
ják. Ön hogy látja, van a hazai közösségeknek okuk 
a félelemre?

HA: NyugatEurópában ma sokkal rosszabb a 
helyzet, mint nálunk. Ott valóban sor kerül fizikai 
atrocitásokra, zsinagógákat támadnak és rongálnak 
meg. Magyarországon ilyesmiről szó sincs – verbá
lis antiszemitizmus azonban van, s hiba lenne lebe
csülni annak veszélyességét. Ami különösen zavaró, 
hogy a politika legmagasabb szintjeire is elér, hiszen 
van a parlamentben nyíltan antiszemita nézeteket 
valló párt. Ez az egyik problémánk. A másik, hogy 

a magyar közélettől, hatalomtól nem idegen a ki
sebbségek elleni gyűlöletkeltés. Mi ellene vagyunk 
bármely kisebbség elleni uszításnak, legyenek azok 
zsidók, romák, svábok, muszlimok, vagy éppen me
nekültek. 

úK: A kormány láthatóan bőkezűen támogatja a 
zsidó közösséget. 

HA: Igen, az együttműködés a kormány és a zsidó 
szervezetek között szoros és jó. Egy külföldi isme
rősöm nemrég azt mondta nekem, hogy a magyar 
zsidók vannak a legnehezebb helyzetben – hiszen a 
kormány rendkívül sok gesztust tesz a szervezeteink 
felé, rengeteg projektet indít be, zsinagógákat újíta
nak fel, temetőket hoznak rendbe – mindig támo
gatnak, ha segítségre van szükségünk. Mindeközben 
van egy másik vonulat, az emlékezetpolitikai. A köz
elmúlt magyar történelmét, benne a holokauszt 
időszakának az értelmezését a zsidó közösség és a 
hatalom nem értékeli mindig azonosan. Emlékezet
politikai kérdésekben és a történelem hiteles tárgya
lásában mi nem vagyunk hajlandóak kompromisz
szumokat kötni. Már csak a holokauszt hatszázezer 
magyarországi zsidó áldozata okán sem. Így két 
párhuzamos valóság létezik – gyakran délelőtt le
tárgyalunk egy többmilliárdos zsinagógai felújítást, 
délután pedig ugyanott tiltakozunk – mondjuk egy 
Donáth Györgyszobor ellen. Érdekes helyzet. Mű
ködik, de nagyon sokszor nagyon nehéz. 

úK: nem hangzik megnyugtatóan…
HA: Szerencsére a magyar zsidó közösség erő

sen beágyazódott a nemzetközi zsidó közösségbe, 
tagjai vagyunk az Európai Zsidó Kongresszusnak és 
a Zsidó Világkongresszusnak. Amikor közéleti csa
táink voltak, azért tudtunk pozícióba kerülni, mert 
létezett egy erős hátterünk. Enélkül sokkal gyengéb
bek lennénk – ezért is támogatom az nemzetközi 
kapcsolatok erősítését az megújuló Mazsihiszben. 
Ennek köszönhetően mindenki hallja hangunkat, ha 
valami olyan ügyről van szó, amit nem hagyhatunk 
szó nélkül. A Hómanszobor esetében négy nyu
gati ország nagykövete jelezte a külügyi tárca és a 
kormány felé, hogy nem értenek egyet az emlékmű 
felállításával. 

úK: Mindemellett – vagy ennek ellenére – 
mennyire vallásosak a magyar zsidók? Milyen ten-
denciák figyelhetőek meg? 

HA: Vidéken egyre nehezebb tradicionálisan élni, 
már csak a nagyobb közösségekben – Debrecen
ben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Pécsett 
– van minjen péntekenként, egyre kevesebb helyen 
lehet kóser ételeket találni. Budapesten azonban 
nagyon sokszínű a vallási élet. Vannak olyan kö
zösségek, ahova rengeteg fiatal jár, gyerekek, csa
ládok vannak – ők szívesen nyúlnak vissza a tradí
ciókhoz, kezdenek el kóser háztartást vezetni vagy 
mondanak le a sertéshúsról. Van egy elmozdulás a 
hagyományos életvitel felé. A nagy tömeg azonban 
változatlanul szekuláris, nem gyakorol micvákat. 
Van két kisebb reform közösségünk, egy gyenge, de 
számunkra rendkívül fontos ortodoxiánk és termé
szetesen a nem magyarországi gyökerű Chabad. Mi 
úgy gondoljuk, hogy a szekuláris hazai zsidókhoz a 
neológia áll a legközelebb – hiszen a hagyomány, a 
vallásosság sokszor hiányzik nekik, ha a szigorú sza
bályok betartásához nincs is affinitásuk. Nem csak 
reméljük, de dolgozunk is azért, hogy előbbutóbb 
felbukkanjanak – mind a százezren. ■

„befogadó és nyitott közösség vagyunk” 
interJÚ heiSler andráSSal

Kristóf Juli
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löljáróban még annyit, 
hogy Számárnak van 
a legnagyobb datolya

ültetvénye a környéken, és 
bevételük majdnem fele is 
ebből származik. A telepü
lést 1976ban alapították a 
kibucmozgalom keretein be
lül, azzal a céllal, hogy végre 
az egyén és ne a kollektív, az 
egyénit elnyomó akarat le
gyen a közösségformáló erő, 
hogy egy olyan hely legyen, 
ahol mindenki annyit és úgy 
ad a közösségnek, amennyit 
akar, és annyit vesz el belő
le, amennyire szüksége van. 
A kibucot ma ötven család, 
körülbelül 250 fő lakja.

Eszter: Hogy kerültetek ide?
Dániel: Hivatalosan a KPCn 

(Kibbutz Program Center) ke
resztül, önkéntes vízummal 
vagyok itt, ami legfeljebb egy 
évre szól. Az én esetem nem 
tipikus, mert egy korábbi ön
kéntes révén már ismertem 
Számárt, így tudtam, hova 
akarok menni. Annyira meg
érintett a hely szelleme és az 
Aravavölgy földöntúli szépsé
ge, hogy biztos voltam benne, 
egyszer meg visszatérek.

Adi: Évekig az eilati erdei 
iskolában dolgoztam okta
tóként, így ismertem már a 
kibucot, voltak itt barátaim. 
A férjem gyakorlatilag a szom
szédban, Neot Szmadarban 
élt, de ott nem igazán talál
tam meg a helyem, így ide 
költöztünk, pont mielőtt a kis
lányunk megszületett.

Hogy néz ki egy átlagos 
nap?

Dániel: Reggel 4:50kor csö
rög az ébresztőm, vagy már ki
csit előbb elkezdi tépni a hajam 
az árva kiscicám. Macskaetetés, 
munkaruha öltés után bekapok 
két szem házi datolyát, és indu

Számár kibuc 
megvalóSult anarchizmuS az aravában
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Ha eilat felé tartunk a 90-es úton, és a nagyon finom jotvatai fagyi elfogyasztása után 
még van kedvünk egy megállóra, érdemes letérni az útról ott, ahol jobboldalt egy ha-
talmas sárga szélerőmű-szerű oszlopot látunk. Ha beljebb megyünk, akkor egy egé-
szen fura, sárból épített, türkizes-rózsaszínes buszmegálló fogad, utána pedig egy 
újabb sivatagi oázis. Persze, ha csak úgy besétálunk (ami valószínűleg nem nagyon 
fog feltűnni senkinek), elég keveset fogunk tudni megérteni abból, hogy mi is zaj-
lik itt. ebben az írásban egy magyar önkéntessel és egy nagyjából egy éve ott lakó 
izraelivel készített interjúk segítségével próbáljuk meg azt az érzést kelteni, hogy 
a séta közben véletlenül rájuk akadtunk az ebédlőben, és beszélgettünk egy jót.

Korányi Eszter

A buszmegálló melletti feldíszített 
kis fa a sivatag színeiben pompázik

A hangulatos beszélgető- 
sarok kellemes pihenőhelyet   

nyújt  a munka után 

A 
szalmakalap betakarta kis fe
jét, alig hagyott helyet szőke 
hajának kikukucskálni. A ka

lapot egy vastag selyemszalag vette 
körül, ami hátul masniban végződött. 
A szalag kék volt, mint az ég – mint a 
tenger. Kis szája akár egy rózsabimbó. 
Szemei zöldek voltak, szempillái hosz
szúak.

A sétahajó szelte a tengert, fehér 
tajtékot hagyva maga után. A látha
táron messzemessze egy zöld sziget 
tűnt fel: egy darabja a világörökség 
részének, ÉszakAusztrália védett te
rületének.

A hölgy háta mögött egy férfi ül
dögélt. Úgy egykorúnak néztek ki – 
nagyon fiataloknak. A férfi hatalmas 
kalapot egyensúlyozott fején, kilátszó 
haja fekete volt, akár a szemei. Inge be 
volt szorítva nadrágjába, melyet bőr
öv húzott össze. Nagy szemeit le nem 
vette az előtte ülő nőről.

– Szabad? – kérdezte.
Mivel hölgyünk nem értette a kér

dést, a férfi a padra mutatott.
Egy finom mosoly volt a válasz. 

A férfi átugrotta a padot és a nő mel
lett találta magát. A bemutatkozás 
csak pár szóból állt. 

A szellő susogott. A víz azúrkékről 
smaragdzöldre változott. Szó esett a 
delfinek birodalmáról, a cápák dikta
túrájáról és a pingvinek társadalmáról. 
Egy mese, súgolat, és kezeik találkoz
tak. Később már úgy szorította egyik a 
másikat, mintha soha az életben nem 
akarnák elengedni egymás kezét. Vé

gül a négy szem is találkozott: a zöl
dek a feketékkel.

A sétahajó megérkezett a trópusi szi
getre. A mi újsütetű párunk akkor már 
nagyon szerette egymást. Az őserdő 
puha mohaágyán, egy ezeréves pálma
fa tövében csókolóztak. A reggeli eső, 
vagy talán a lehulló harmat megnedve
sítette homlokukat. A két ledobott ka
lap egy páfrány árnyékából bámulta az 
égen elvonuló szelíd bárányfelhőket. A 
fák ágai mint hatalmas kígyók szoron
gatták egymást, akárcsak a férfi és a nő. 

Sirályok távolodtak a szigettől, 
lelecsapva egy halra vagy rákra. A 
parton hullámok mosták a homo

kot olyan simára, mint a férfi és a nő 
őszinte szerelme.

Így töltötték a napot. A csókok elég
tételt adtak az elmulasztott csókokért. 
A beszélgetés pillangókról szólt, ko
molyabb témát nem kerestek. A férfi 
szemében ő volt az egyetlen – a nő
nek első és utolsó.

Késő délután a sétahajó vissza
szállította az utasokat a szárazföldre. 
A hátuk mögött maradt két sor láb
nyom – az egyik icikepicike, a másik 
nagy, mély és erős.

A hajón összetapadva ültek. Nem 
akarták, hogy a buta szél kettőjük közé 
férkőzzön.

– Ha partot érünk, mi lesz tovább? 
– kérdezte pillangókisasszony.

A férfi nem felelt. Megcsókolta a 
lány homlokát, orra hegyét és pici 
száját.

– Honnan vagy? – kérdezte a nő.
– Bondiból, a zsidónegyedből.
– És mi a foglalkozásod?
– Pilóta vagyok a légierőnél.
– A nagyapám is pilóta volt a világ

háborúban – nevetgélt a nő, kezével 
utánozva a szörnyű diktátor bajuszát.

A férfi jól ismerte a lángokat. Tudta 
jól, hol égettek embereket. Ha beko
pogna otthon édesanyjához: Anyu
kám! Megtaláltam, akit egész életem
ben kerestem. A nagyapukája...

De még sokkal félelmetesebb lett 
volna a bemutatkozás nagymamának: 
Az ő nagyapja miatt élsz te egyedül 
hatvan éve!

De azért biztos akart lenni.
– Honnan vagy? – kérdezte a lányt.
Rövid csend.
– Turista Berlinből.
Újabb csend.
– Az én nagyapámat megölték a 

nácik.
A nő szemeiben könnyek jelentek 

meg. 
– Nem az én hibám, szeretlek, bárki 

vagy!
A férfi nem felelt, lebandukolt a 

hajó hídjáról.
– Talán holnap, vagy akármikor... – 

kiáltott utána a nő.
Kint a szigeten a dagály elmosta a 

lábnyomokat. ■

északról jelentik...
Arje Singer elbeszélése
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csak részben venném igény
be a bölcsit, az már nem len
ne rendben – ugyan a család 
központi szerepet tölt be itt, 
mégiscsak azt érzem, hogy az 
egyéni döntéseimben a kö
zösség érdekeit is számításba 
kell vennem. Az sem mindig 
könnyű, hogy a délutáni kö
zös időben nincs túl sok másik 
kisgyerek és anyuka, akikkel 
barátkozhatnánk. Remélem, a 
helyzet javulni fog, mert épp 
három új család készül ideköl
tözni. Bár rengeteg a buli és a 
közösségi esemény, mi ezek
ben kevesebbet veszünk részt. 
Tervezzük, hogy mint sokan, 
mi is „örökbe fogadunk” majd 
egykét fiatal önkéntest, és ak
kor könnyebb lesz majd az ő 
világukhoz kapcsolódni.

Ha azt mondom, datolyaül-
tetvény, mi jut eszetekbe?

Dániel: Mivel az ültetvé
nyen dolgozom, az egyik első 
dolog, amit megtanultam, 
hogy az európaiak tévedésből 
nevezték el datolyafának ezt a 
növényt. Valójában ez egy ősi, 
óriási fűfajta: ami fatörzsnek 

látszik a magassága miatt, az 
valójában egy ősbokor kor
hadt külső váza. Hihetetlenül 
érdekes, igénytelen, szúrós és 
erős növény mérgező tüskék
kel, amik akár napokra meg
béníthatják az ujjaidat. Imádja 
a száraz meleget, igazi sivata
gi élőlény, az itteni mikroklíma 
tökéletes neki.

Adi: Egyértelműen a gadid 
(datolyaszüret). Ez egy kü
lönleges, az egész közössé
get megmozgató esemény, 
sok egykori önkéntes, vagy 
itt felnőtt gyerek is visszatér 
ilyenkor. A csomagolóüzem
ben végzett munka jóvoltából 
találkoznak egymással azok is, 
akik év közben nem annyira, 
mert más helyeken dolgoz
nak. A gyerekeknek az ültet
vényen szerveznek mindenfé
le programokat, hogy a szülők 
is ki tudják venni a részüket a 
munkából. A szüretelők egy 
része, azok az önkéntesek, 
akik csak erre az időre érkez
nek, az ültetvényen is laknak 
– és persze az egészet egy 
hatalmas buli zárja.

Szerintetek mi a kibuc jö-
vője, fenntartható ez a beren-
dezkedés?

Adi: Jelenleg az 5060 éves 
korosztály nagyon központi 
szerepet tölt be, a fiatalab
baknak minden értelemben 
erősítésre van szükségük. A 
kö zösséget a tagok egyéni 
felelősségvállalása tartja egy
ben, így az sem világos, hogy 
a következő generáció mi
lyen irányban fogja majd for
málni a helyet, már csak azért 
sem, mert mi is változunk az 
idők során. Ahhoz, hogy a 
kibuc jól működjön továbbra 
is, nekünk nagyobb szerepet 
kell vállalnunk az élet minden 
területén, és az idősebbeknek 
engedniük kell ezt. Ezen kívül 
az egyéni felelősségvállalás 
értelme és mikéntje folyama
tos tanulást, változatos for
mában történő megerősítést 
kíván.

Kinek ajánlanád az önkén-
teskedést Számárban?

Dániel: A tagok úgy fogal
mazzák meg, hogy ők egy 
„életiskolát” tartanak fenn; 
akik idejönnek önkénteskedni 
és fogékonyak rá, azokból 
kibucnyikot nevelnek. Azok
nak ajánlom, akik érdeklődnek 
a kétkezi munka, a kisközös
ségi életmód, az anarchista 
önkifejezés, a művészetek, a 
spiritualizmus és a növény
termesztés iránt. Mindig lesz, 
aki megkérdi, hogy vagy, a 
közösség felemel és a vállain 
hordoz. Ha nem hagyod el a 
kibuc területét, pénzre sincs 

szükséged. Kísérlet egy nem 
kapitalista életmódra egy 
hiperkapitalista országban.

Akinek nincs legalább fél 
éve, hogy belevesse ma

gát a dolgok sűrűjébe, igény
be veheti a kibuc biciklitúra
szervező szolgáltatását akár 
egy pár napra is, szeptember
től pedig a 40es út mentén 
fekvő „Sitim – sivatagi asram” 
farm is újra az ő irányításuk 
alatt fogja várni a meditálni, 
táncolni, jógázni és bulizni 
vágyó közönséget. ■

lás a munkába. Bepréselődünk 
két közösségi kisbuszba tucat
nyi 5 literes vizeskannával, és 
irány az ültetvény. A munka
idő 5:30tól 14:15ig tart. Kis 
csoportokban dolgozunk, és 
minden két óra munka után 
tartunk egy kötelező szüne
tet, ami hangulattól függően 
negyed vagy félórás, és több
nyire narancs és grapefruit 
zabálással telik. Amúgy a 
munkatempó a csapatra van 
bízva. Annyira, hogy pár napja 
beraktunk egy harmadik ne
gyedórás szünetet, hogy vi
deóra énekelhessük a „Hakuna 
matatát” a pálma tetején, 
négy nyelven. Délelőtt tízkor 
egyórás reggeliszünet van, 

amikor svédasztalos reggelit 
tolunk, sziesztával, társasjáték
kal, tornával, ki hogy. Számár 
filozófiája az egyént helyezi 
a középpontba, aki ebben a 
közösségi kontextusban tud
ja kibontani a személyiségét. 
Itt nem hisznek abban, hogy 
bürokratikus szabályok vagy 
munkaszervezeti hierarchia 
ösztönzi jól a termelékenysé
get. Tanáccsal, viccelődéssel, 
kedves szóval megspékelt kis
közösségi kohézió a termelés 
alapja. Például, ha munkakört 
szeretnél váltani, rosszul alud
tál előző éjszaka és később 
jössz dolgozni, vagy máshoz 
van épp kedved, és szólsz az 
önkénteskoordinátornak, 
tényként kezelik a döntésed. 

Délután focizom, taicsizom, 
kecskékkel és/vagy cicák
kal játszom, vagy a közös
ségi medencében csillezek. 
Mondjuk átlag 40 fokban, 
tűző napon nem is lehet más
hogy élni, csak fedett testtel 
és lazán. Este festészet vagy 
zenélgetés, kinek hogy. Most 
sokan nézik kivetítőn a foci 
EBt a biciklitúrázók kocsma
sátrában. Én meditálni járok a 
sivatagba vagy naplementét, 
gazellát, hiénát fotózni. Saj
nos, a tökéletes csendet nem 
tudom rögzíteni, pedig szíve
sen zsebre vágnám.

Adi: A kislányom bölcsis 
március óta, így én csak fél 
napot dolgozom, délután 
1ig. Nagyon örömteli dolog, 
hogy félegyéves korig min
den anyuka otthon maradhat 
a gyerekével, viszont ha to
vább maradtam volna, vagy 

Iglu vályogból – mindenki azt önti 
formába házként is, amit szeretne



14 ÚjKelet 2016. júniuS 2016. júniuS ÚjKelet 15

M
ás nyugati demokráciákhoz 
hasonlóan az izraeli Legfel
sőbb Bíróság súlya sokat nőtt 

az elmúlt évtizedekben és az alkot
mányos demokrácia védőjeként egy
re többször beleszól a jogalkotásba. 
A változások miatt mind bal, mind 
jobboldalról komoly támadások érik 
a Bíróságot. A kritikák egy része szak
mai, jogi kérdéseket vet fel a hatalmi 
ágak szétválasztásáról, a Bíróság joga
inak határairól, az ország demokrati
kus berendezkedéséről. A hangosabb 
viták azonban inkább a napi politiká
ról, mintsem szakmai érvekről szólnak.

Az utóbbi évek talán legnagyobb 
vitáját kiváltó döntése a gázki

termelő cégek és a kormány közötti 
egyezmény megsemmisítése, melyet 
végül a kormány újra elfogadott, ki
hagyva a bíróság által kifogásolt részt.

Az olaj és gázkitermelést az ötve
nes évek vége óta törvény szabá lyozza, 
de mivel csak az elmúlt években talál
tak komoly mennyiségű gázt, eddig 
nem igazán foglalkozott vele a köz
vélemény. A gáz és olajkeresés drága 
dolog, sok cég vesztett nagyon sokat 
rajta. Ezért elfogadott, hogy ezeknek 
a cégeknek bizonyos felmentéseket 
vagy kedvezményeket adnak a gaz
daságot általánosan szabályozó törvé
nyek alól. Ezek közé tartozik általában 
az állami árszabáyozás alóli mentes
ség, a monopólium elleni szabályozás, 
valamint különféle adókedvezmények. 
Ezekért a kedvezményekért cserébe a 
cégek kötelezik magukat a gázmezők 
feltárására, illetve megszabott időn be
lül a kitermelés megkezdésére. 

Az első gázmezőt, a Noát 1999
ben találták és 2005től 2012ig látta 
el gázzal Izraelt. Az események 2006
ban vettek fordulatot, mikor az első je
lentősebb méretű gázmezőket meg
találták. Négy cég, a Noble Energy, a 
Delek Olajfúró, az Avner Olajkutató és 
az Isramco vette meg a terület kutatá
sának és feltárásának jogát. A Támár, 
majd később a Leviatán gázmezők 
felfedezése hatalmas változást hozott 
Izrael energiapolitikájában, hiszen in
nentől nemhogy nem szorul import
ra, de még exportra is bőven jut. A 
2015ig felfedezett gázmezőkön több 
mint 600 milliárd köbméter 90%os 
bizonyossággal kinyerhető gázt talál
tak, míg Izrael jelenleg évi 1012 milli
árd köbmétert használ fel. Ezek olyan 
mennyiségek, melyek alapjaiban vál
toztatják meg Izrael energiaellátását, 
valamint jelentős bevételt hoznak az 
államháztartásnak. Természetesen a 

hatalmas mennyiségű gáz (és esetleg 
olaj), valamint a kitermelés és értéke
sítés körüli jogi és gazdasági viták egy
re inkább a közbeszéd fontos részévé 
váltak. Az elmúlt tíz évben tüntetések, 
parlamenti viták, kormányhatároza
tok, bírósági keresetek, parlamenti bi
zottságok, elemzők, jogi és gazdasági 
szakértők garmadája foglalkozott a 
kormány és a gázkitermelő cégek kö
zötti egyezséggel.

Nagyon nehéz igazságot tenni a 
jogi és gazdasági érdekek, az energia
biztonság, a közvélemény és a politi
kai érdekek bonyolult rendszerében. 
Ha a rengeteg szempont, a hatalmas 
pénz, a számtalan politikai, jogi és 
gazdasági szereplő átláthatatlan hal
maza nem lenne elég, akkor vegyük 
még hozzá, hogy a viták és elemzé
sek alapját részben a megjósolhatat
lan energiagazdasági piac hosszú távú 
alakulása adja. Ha az állam a helyi 
piacra a világpiaci ár alatt határozza 
meg a gáz árát, akkor a kitermelő cé
geknek nem lesz érdekük milliárdokat 
ölni a gázmezők kiépítésébe. Ez rövid 
távon olcsóbb gázellátást jelent az or
szágnak, de veszélyezteti az energia
biztonságot, mert csupán az egyetlen 
jelenleg működő helyszínre (Támár) 
korlátozza az ellátást. 

Ugyanez a konfliktus látható a kiter
melés illetve az export mennyiségének 
szabályozásánál is. A cégek érdeke a 
minél gyorsabb exportra való kiterme
lés, hiszen ennek jóval nagyobb a nye
resége, mint a szabályzott helyi piacra 
való termelésnek. Ugyanakkor ez nem 
jó az államnak, mert rövidebb időre 
biztosítja a gáztartalékot és az energia
függetlenséget. Ezzel együtt a nagyobb 
arányú exportból persze az állam is so
kat profitálna, ami viszont a jelen gaz
daságát segíthetné, serkenthetné.

Továbbá, mint általában jelentős 
politikai és gazdasági vitákban, meg
jelent a markáns szélsőbaloldali de
magógia is, mely a vita központjába 
a gazdag monopóliumokat helyezte, 
melyek megszedik magukat mindany
nyiunk közös gázvagyonán.

A viták súlyát jól jellemzi, hogy 
a benyújtott kormányjavaslat miatt 
előbb a trösztellenes kormányhivatal 
vezetője, majd az energetikai minisz
ter mondott le, ráadásul ez utóbbi a 
döntést frakciófegyelemre hivatkoz
va mégis megszavazta. A saga utol
só fordulata az ez év március 27i 
Bágácdöntés, mely hatályon kívül 
helyezte a kormány és a gázkiterme
lő cégek közötti egyezményt. A kifo
gásolt passzus tizenöt évre kötelezte 

volna a jövő kormányait, hogy sem 
kormánydöntésekben, sem törvények 
által nem változtatják meg az egyez
ményt. A Legfelsőbb Bíróság állás
pontja szerint viszont a kormány nem 
korlátozhatja a következő kormányok 
törvénykezését. Erre csak törvény ál
tal van lehetőség (melyet persze a 
Kneszet később megváltoztathatna). 
A Bágáchatározat után a kormány 
újra elfogadta az egyezményt, de ez
úttal a kifogásolt passzus nélkül.

A döntés bírálói szerint az elfoga
dott egyezmény még mindig mono
polhelyzetet biztosít a gázkitermelő 
cégeknek, és ez veszélyeztetheti az 
ország energiabiztonságát.

Egy másik fontos és sok vitát kivál
tó bírósági döntés volt a Bét El te

lepülésen engedély nélkül épült há
zak lerombolásáról szóló határozat. 
A gáz egyezménnyel szemben politikai 
szempontból ez az eset elég jól leegy
szerűsíthető a jobb illetve baloldali 
politika harcára. Míg a jobboldalon fo
lyamatosan próbálják a zsidó jelenlétet 
növelni az ún. megszállt területeken, 
addig a baloldalon ezt a terjeszkedést a 
tárgyalások egyik fő gátjának gondol
ják, továbbá Izrael nemzetközi megíté
lése egyik legproblémásabb pontjának. 

Jogi szempontból a helyzetet bo
nyolítja, hogy Izrael nem annektálta 
ezeket a területeket, ezért az izraeli 
törvények ott nincsenek érvényben. 
Hogy pontosan milyen törvények ér
vényesek, azt nehéz megmondani, 
mert nincs egyetlen olyan jogi enti
tás sem, melyet mindenki elfogadna. 
A gya korlatban az oszmán, a brit man
dátumi, a jordán, az izraeli, valamint a 
nemzetközi jogrendszer egyvelegét 
használják. Az ingatlanok jelentős ré
szének nincs tulajdoni lapja, ezért az 
1858as török bejegyzéseket tekintik 
mérvadónak. Igaz, a területek egy ré
szét azóta a Brit Birodalom, a Jordán 
Királyság, illetve 1967 után Izrael ál
lama kisajátította elsősorban katonai 
célokra. Izrael ugyan nem fogadta el 
a negyedik Genfi Egyezményt, de an
nak tartalmát, továbbá a Hágai Egyez
ményt betartja. Az 1967 előtti jordán 
annektálást sem a világ, sem Izrael 
nem fogadta el, de annak jogrendsze
rét Izrael befogadta.

Mivel a jordán jogrendszer az osz
mán, illetve a brit mandátumi jogra 
épült, így Izrael az oszmán törvénye
ket felhasználva formált jogot a földek 
nagy részének Izrael állami földjeivé 
változtatására. Ezeken a földeken a 
Kneszet törvényei, illetve a nemzet

közi jog alapján olyan kisajátításokat 
hajtottak végre, melyek a környék bé
kéjét szolgálják. Ez lényegében kato
nai bázisokat jelentett. A 70es évektől 
a Legfelsőbb Bíróságnak számtalan 
esetben kellett jogi védelmet biztosí
tani a katonai célokra történő kisajá
tításoknál, megvizsgálva, hogy azok 
nem ütközneke a Genfi Egyezmé
nyek valamely passzusába. Később a 
katonai célokat mindinkább felváltot
ták a civil települések alapításai. 

Az első komoly jogi vitát Júdea és 
Somron területén Bét El telep alapítá
sa váltotta ki 1978ban. A Legfelsőbb 
Bíróságra benyújtott kereset alapján 
nemzetközi jogba ütközik civil telep 
alapítása az elfoglalt területeken. Az 
állam azzal védekezett, hogy a telep 
része a biztonsági lépéseknek, és mint 
ilyen, a terület békéjét és nyugalmát 
szolgálja, ezért nem ütközik a nemzet
közi jogba. A katonai helytartó állítását 
arra alapozta, hogy a civil telep jelen
léte megnehezíti a terroristák szabad 
és észrevétlen mozgását. A bíróság 
végül elfogadta az állam álláspontját, 
és elutasította a keresetet. 

Az évek folyamán Bét El 8000 fős 
településsé nőtt. A település jelentős 
része palesztin magánkézben lévő 
földekre épült, ezért bírósági tárgya
lások sora követte egymást. A Legfel
sőbb Bíróság egyre kevésbé fogadta 
el a katonai helytartó, illetve az állam 
nézeteit, mely szerint a civil település 
növekedése fontos a béke és a nyu
galom fenntartása érdekében. Végül 
2012ben elrendelte egy új negyed 
kiürítését és az ott épült házak lerom
bolását. A döntést követően tüntetése
ken próbáltak tiltakozni az ott élők és 
a telepes politika támogatói. Jobboldali 
politikusok és a jobboldali média balol
dali elfogultsággal vádolja a Legfelsőbb 
Bíróságot, és a mai napig elszántak a 
városnegyed újraépítésére.

Az elmúlt két évtizedben a Leg
felsőbb Bíróság hatalmas változáson 
ment keresztül. A Bágác kereseteken 
és döntéseken keresztül egy új ha
talmi ágat szilárdított meg Izraelben, 
mely fontos része a liberális demok
ráciáknak. Szakmaiságuk világszinten 
elismert, és ez segíti Izraelt a nemzet
közi támadások kivédésében. Érthető 
módon a politikai vezetés nem örül az 
erős hatalmi kontrollnak, ezért meg
próbálják csökkenteni a súlyát. A hatá
rokon természetesen lehet vitatkozni, 
de az tény, hogy mára a Legfelsőbb Bí
róság és azon belül a Bágác döntései 
elválaszthatatlan és megkerülhetetlen 
részévé váltak a jogalkotásnak. ■

jog, hatalom, érdek és politika
Székely Róbert §§ §

Az Új Kelet előző számában az izraeli legfelsőbb bíróság történetéről és a kormányhoz, a jogalkotó Kneszethez 
való viszonyának alakulásáról írtam. e hónapban szeretnék bemutatni néhány olyan esetet, melyek jól érzékel-
tetik a jogalkotó és a jogállamot védő bíróság közti feszültséget. 

„eSélye SincS!”
Nem, nem a békének, arról majd más
kor írok. A fenti idézetet a 20. század 
legjelentősebb rendezője, Peter Brook 
mondta az izraeli színházról, amikor 
a hetvenes években egy látogatáson 
Izraelben tartózkodott. Olyan erős
nek, sűrűnek, eseménydúsnak látta a 
szentföldi hétköznapokat, hogy azo
kat nem múlhatja felül szinte semmi
lyen drámai szituáció. Akik itt/ott (azaz 
Izraelben) élnek, általában egyet is 
szoktak érteni ezzel az állítással. Bár
melyik átlagos napon meghallgathat
juk az esti nyolc órás híreket – szinte 
bármelyik héber nyelvű csatornán – 
és máris egy véres történelmi dráma 
kellős közepén érezhetjük magunkat, 
ahol az események olyan sebességgel 
követik egymást, ami felülmúl minden 
színpadi képzeletet vagy technikát. 

Ezt a fajta valóságot sajnos – bár le
het, hogy ez változott az elmúlt évek
ben, amióta nem követem annyira az 
eseményeket – az izraeli dráma és 
színház nem is tudja igazán a helyén 
kezelni. Sokszor egyegy produkció 
megpróbálja überelni a valóságot és 
még színesebb, még szagosabb, még 
látványosabb előadások kerülnek a 
nagyvárosok kőszínházainak színpa
daira, miközben – és ez a legújabb fej
lemény – a független társulatok egyre 
kevesebb támogatásból, egyre nehe
zebb körülmények között hihetetlenül 
izgalmas produkciókkal rukkolnak elő. 
A Be Beautiful kabaré, a Zsidó kutya, a 
Sufra mind ilyen előadások, ha utána
néznek, talán még játsszák is őket. 

Bele tudnánk menni, hogy egy mű
fajnak, aminek a konfliktus az alapja, 
a drámai szituáció a savaborsa, az 
egymásnak feszülő akaratok, amik (ha 
jó a dráma) sosem egyezhetnek ki és 
csak az egyik elbukásával, fizikai vagy 

szellemi megsemmisülésével érhetnek 
véget, miért nem működnek az izraeli 
realitásban, de ehhez egy egész sze
meszterre lenne szükségünk. Mielőtt 
áttérek egy kicsit a magyar zsidó szín
ház imádatára történetére, egyetlen 
tanácsot engedjenek meg egy színházi 
embertől: kezdjenek el gyanakodni, ha 
túl sok minden történik a színpadon. 
Ha a színháznak, a rendezőnek, a szí
nésznek nincs valódi mondanivalója, 
akkor cselekmény helyett rengeteg jö
vésmenéstörténés lesz a deszkákon. 

„nagy SzükSég 
van rá!”
– mondta a zsűri, amikor 2012ben a 
Gólem Színház átvette a Thália Szín
ház Humorfesztiváljának Legjobb elő
adás díját. Hogy mire is gondoltak, az 
később a szakmai beszélgetéseken és 
indoklásban is előjött... és megígérem, 
hogy a cikk végén én is elárulom a 
„nagy titkot”.

T íz évvel ezelőtt alapítottam a 
Gólemet, ami a mai napig Ma

gyarország egyetlen professzionális 
zsidó színháza. Már az elején meg
kaptam – egy kommentben –, hogy 
minek hivatalos zsidó színház, amikor 
mindegyik (az össze többi színház is) 
az! Mármint zsidó. Na, gondoltam, ez 
igazán izgalmas közeg az alkotó mun
kához. Lesz miért – néha mi ellen – 
küzdeni a társulattal, lesz mit mesélni, 
tanítani a magyar közönségnek. 

Őszintén megmondom, hogy szin
te teljesen visszhangtalan és siker
mentes volt az első pár év. Se a lehet
séges támogatók, se a közönség nem 
nagyon érdeklődött az előadásaink 
iránt, pedig az izraeli drámaírók színe
javát fordítottam és állítottam szín
padra. Persze ki tudta, ki az a Niszim 
Aloni vagy Hanoch Levin, de még 
Etgar Keret neve sem csengett isme
rősen a magyar közönségnek. 

Az pedig kifejezetten megnehezí
tette a dolgunkat, hogy egy ilyen tí
pusú tematikus színháznak azzal az 
attitűddel kell megküzdenie, hogy a 
zsidó színház biztos zsidó színészek
kel, zsidó dolgokról, zsidóknak játszik 
(zsidó pénzből)! Nos, ebből egyik sem 
volt – és most sem – igaz. Olyan szín
házat szerettem volna és ma is ilyet 
csinálunk, ahol nem érdekes, hogy az 
alkotók milyen etnikai, vallási, törzsi 
vagy tudomisén milyen háttérrel ren
delkeznek, a lényeg, hogy jók a szak
májukban. 

Egy jó színész el fogja tudni játszani 
azt, hogy zsidó, mert egy zsidó karak
ter (most ezt halkan mondom) ugyan
olyan, mint bármilyen másik karakter. 
Ugyanúgy érez, ugyanúgy cselekszik 
és ugyanúgy gondolkodik. Miért is 

lenne ez másképp, mint mondjuk a 
Hamletben? Nem gondolom, hogy 
csak az tudja jól eljátszani az említett 
színdarab főszerepét, aki volt már dán 
királyfi és az apját meggyilkolta a nagy
bátyja, aki aztán elvette feleségül a 
még gyászoló anyját. Nagyon jól meg 
tudja oldani ezt egy tehetséges kőbá
nyai srác is. (Hangsúly a tehetségen!) 

„akkor mitől 
leSz zSidó?”
– hangzik el minden interjúban a leg
gyakoribb kérdés a Gólemmel kapcso
latban. Van egy frappáns és egy őszin
te válaszom. A frappáns valahogy 
úgy hangzik, hogy én elmondom, mi 
a színház, ti elmondjátok, mi a zsidó 
(na, addig nem állok féllábon) és a ket
tőt összerakva megtudjuk, mi az, hogy 
zsidó színház. Erre vagy nem mernek, 
vagy nem tudnak választ adni a kér
dezők, de azért meg szoktam nyug
tatni a kedélyeket. A mi színházunk – 
ugyanis sokfajta zsidó színház létezik 
– attól zsidó, hogy az alapvető emberi 
történeteket (szerelem, bosszú, csa
lád, háború, féltékenység, halál, győ
zelem) zsidó szemszögből nézi, vizs
gálja, meséli. 

Igen, van ilyen. Ahogy van femi
nista, vallásos, kortárs vagy közösségi 
színház (színházi nézőpont), ugyan
úgy létezik zsidó is. Ami – ez most 
meglepetés az olvasónak? – nem fel
tétlen egyezik az izraeli látásmóddal. 
Sokszor egészen ellentétes... ami már
is zsidó... vagy nem... vagy de?

Példát is tudok erre mondani, hogy 
világosabb legyen: egy keresztény ala   

pokon nyugvó történetben a család 
minimum egy anyából és egy fiúból 
áll (Mária és Jézus). Egy zsidó családi 
drámában sokszor inkább az apa és a 
fiú konfliktusa (Ábrahám és Izsák) áll a 
középpontban. 

Amíg az előbbi drámákban a katar
zis a Jóisten kegyelmes közbeavat
kozásával történik (pl: Molière Tar-
tuffejében), addig az utóbbiban (pl. 
Hancoh Levin Jób szenvedéseiben) az 
a bizonyos Jóisten végignézi, ahogy 
hű szolgája elveszíti vagyonát, jószá
gait, családját, majd végül az életét is. 
A várt katarzis, ha érkezik egyáltalán, 
egy bosszúálló, sokszor kegyetlen és 
igazságtalan Mindenható formájában 
jön el. Vagy még úgy se. Ami persze 
könnyen magyarázható a zsidó val
lás messiásvárásából és a holokauszt 
még oly közeli élményéből is, de ez 
már megint egy másik szemeszter 
anyaga lenne. 

M ár így is sokat írtam (és még ren
geteget tudnék), de megígértem, 

hogy a cikk végén elmondom, mire is 
van olyan nagy szükség és mit hozott 
be a Gólem Színház a magyar szín
padokra, amivel olyan nagy sikert és 
ismertséget ért el. Nos, ez nem olyan 
nagy dolog, mint amilyennek gon
dolnánk, nem a Napfény Ízének titkos 
receptje és nem is az örök életet adó 
Szent Grál. Ez egy apróság, ami mégis 
hatalmas összetartó erővel bír: a hu
mor. Az a típusú bátor és vakmerő 
humor, amivel a zsidók mindig is ren
delkeztek, de mi most újra felfedeztük 
és a Lefitymálva című előadásunkkal 
zászlónkra is tűztük. 

Nácik, holokauszt, kultúrák közötti 
hídépítés, magyarkodás, zsidóskodás, 
sóletkészítés – mind lehet ironikus, 
humoros (de elgondolkodtató)! Nem 
kell félni: LEHET A ZSIDÓKON NE
VETNI és mi zsidók is nevethetünk 
együtt magunkon másokkal (igen, 
úgy értem, nem zsidókkal)! Szabad, 
sőt kötelességünk kimozdulni abból 
az áldozatszerepből, amiben az utób
bi hetven évben (jogosan) vagyunk. 
Új generáció nőtt fel, akik nem fo
gadják el a magyar zsidóság identi
tásának alapjául a soát, akik nem fe
lejtik el, ami történt, de más utat, más 
életet, másúj identitást választanak 
maguknak. 

Ebben vagyunk mi az elsők és erre 
van olyan nagy szükség a Kárpátok
nak ezen vadregényes táján. Aki nem 
hiszi, járjon utána (vagyis jöjjön el 
hozzánk, na)! ■

www.golemszinhaz.hu

ZS-kategória
tessék mondani, szabad a zsidókon nevetni, és ha igen, akkor miért nem? modern zsidó (izraeli) színház 
magyarországon – lehetetlen  küldetés vagy kötelező feladat? jön a gólem és mindenre válaszol!

Borgula András
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békétlen 
galambok

S
zombat reggel van, buda
pesti otthonunkban próbá
lom összeszedni a gondo   

lataimat az izraeli BÉKÉvel kap
csolatban. Holnap lesz öt éve, 
hogy elindultam életem egyik 
talán legnagyobb kalandjára, a 
Szent földön eltöltött huszon
hét posztdoktori kutatóhónapra. 
Amióta hazatértem, nincs olyan 
nap, hogy ne gondolnék az egye
temi kampuszon átélt napsütötte, 
békés pillanatokra, az askeloni 
tengerparti hétvégék varázsára, 
a jeruzsálemi látogatások derűs 
mozzanataira. Számomra Izrael a  
béke szigete. Azaz csak idebent 
a fejemben, mert amikor már 
majdnem elhinném, bevillan egy 
egy légiriadó, terrortámadás, friss 
katonasír „fényképe”.

Gyerekként olyan egyszerű 
volt elképzelni a békét. Május el
sejéhez közeledve apa mindig 
hozott nekünk békegalambos 
zászlókat és tellegetőket, ame
lyekkel a komáromi vagy ócsai 
felvonulásokra mentünk. Ott volt 
az a fehér festékkel nyomott vagy 
fehér kartonból kivágott madár, 
mely megnyugvást, biztonságot 
sugárzott. Amikor az ünnepnap 
forgatagában Paló bácsi, az ál
talános iskolánk pedellusa fel
engedte az élő galambjait, hogy 
azok hazarepüljenek, minden 
gyerekszem az égre szegeződött. 
Hosszan követtük ezeket a béké
sen repülő szárnyasokat. 

Amikor a KözelKelet békéjéről 
hallok, mindig ezeket a fehér álla
tokat keresem az égbolton. Egy
szer csak leszállnak majd TelAviv, 
Asdod vagy Cfát utcáin, ellepik a 
parkokat, a bevásárlóutcákat, be
kopogtatnak minden otthonba. 
Ott ülnek majd az üzletek bejára
tánál posztoló biztonsági őr vál
lán, az ellenőrzőponton vigyázó 
katona fegyverének csövén, az 
Egged vagy a Dan autóbuszainak 
tetején.

Tavaly nyáron, egyhetes kirán
dulásunkról hazatérőben, a Ben 
Gurionon elhatároztuk, jövőre, 
Jom Haacmautkor visszatérünk 
a kékfehérbe öltöztetett ország
ba. A késes támadások híradásai 
végül eltérítettek bennünket ettől 
a szándéktól. Biztos jövünk még, 
talán nem is olyan sokára. Sajnos, 
valószínű, hamarabb érünk majd 
el Izraelbe, mint ezek a békétlen 
fehér békegalambok. ■

Dr. Paszternák „Kispaszti” András

A béke hangja 
egy különlegeS rádióadó története

Volt egyszer egy hajó – volt egyszer egy ember. nehéz eldönteni, hol is kez-
dődik Abie nathan, a béke hangja rádióállomás megalapítójának története, 
hol fejeződik be és válik valami mássá, többé. egy szebb jövő ígéretévé.

A
z Abie Nathanról szóló cikkek 
rendszerint az élettörténetével 
kezdődnek – az egyszerű, egyér

telmű résszel. Elmondják, hol született 
– Iránban –, hogy hagyománytisztelő 
zsidó családban nőtt fel, egy fiú és két 
lánytestvére mellett. Csupán hatéves 
volt, amikor Mumbaiba küldték egy 
jónevű jezsuita iskolába, a St. Marybe, 
bentlakásos tanulónak. A család 1939
ben költözött utána Indiába. Anyja ekkor 
vette észre, hogy fia túlzott lelkesedést 
mutat a keresztény ikonok iránt, amely
ből addigra már jelentős gyűjteménye 
is volt – így gyorsan átiratták a cionista 
zsidó Sir Jacob Sassoon iskolába. 

Itt, ebben a közegben kezdődött a 
huszadik század egyik legkaraktere
sebb, legerőteljesebb – és Izraelben 
egyértelműen legismertebb békeakti
vistájának karrierje. Itt, a Beitar ifjúsági 
mozgalom táboraiban, az iskolai ese
mények során nőtt fel szerepéhez. Ve
zető akart lenni. Tenni, alkotni, kiállni a 
jó ügy mellett. 

Az elsődleges „jó ügy” a cionizmus 
volt. 1943 augusztusában a brit hadse
reg önkénteseket keresett a látszólag 
végtelen második világháborús csa
patai kibővítésére. Az akkor csupán 16 
éves Abie egy újsághirdetésből értesült 
a lehetőségről – el is ment a sorozásra, 
ahonnan azonban korára való tekintet
tel hazaküldték. Egy pár héttel később 
tehát visszatért, tizennyolc évesnek 
hazudta magát, és így be is sorozták. 
Két évvel később, 1945ben hivatalo
san is a brit hadsereg pilótája lett. Harc
ba azonban már nem került – helyette 
visszatért Mumbaiba és egy légitársa
sághoz szerződött el civil pilótának. 

Sorsdöntések 
Két olyan élmény érte ezekben az 
években, amelyek meghatározták 
további életét, karrierjét – és gon
dolkodásmódját. 1947ben India és 
Pakisztán szétválását követően Abie 
légitársasága szerződött le a pakisz
táni hindu lakosság kimenekítésére 
az új országból. Minden járat megtelt 
a menekültekkel, akik életükért ret
tegve szálltak fel a gépre, menekültek 
új hazájuk felé. Abie látta a kiszolgál
tatott tömegeket, megtapasztalta a 
kegyetlenséget, amellyel elűzik őket 

otthonukból. Egy alkalommal egy pa
kisztáni rendőr is felkerült a repülőre, 
és megfenyegette a pilótákat, hogy ha 
nem követik az utasításait, lelövi őket. 
A gép alig tudott felszállni, annyian 
voltak rajta – Abie végigsírta az utat, 
az Indiában való landolás után pedig 
idegösszeroppanást kapott, hetekre 
volt szüksége, hogy megeméssze az 
átélteket.

Az ifjú pilóta 1948ban érkezett Iz
raelbe, hogy segítsen a fiatal állam 

ellen dúló háborúban. Többek között 
arab falvak bombázása volt a feladata 
– a cél az volt, hogy azok lakosai még 
a tűzszünet aláírása előtt elhagyják az 
ország területét. Ezek a települések 
jobbára védtelenek voltak, így minden 
kockázat nélkül lehetett alacsony ma
gasságból támadni. Egy alkalommal, 
pár nappal Sa’sa’ falu bombázása után 
Nathan elment, hogy körülnézzen a 
településen – saját szemével látta a 
pusztítást, a halottakat. „Szembesül
tem azzal, mit műveltem. Mély de
presszióba estem” – vallotta később. 
Még két küldetést hajtott végre ez

után, a második alkalommal egyipto
mi csapatok állásait kellett volna bom
báznia, de attól tartva, hogy civilek is 
vannak a közelben, inkább a tengerbe 
dobta a tölteteket. 

Levegó́ben, vízen 
a békéért 
Az ötvenes évek során Nathan az ElAl 
pilótájaként dolgozott, 1958ban azon
ban otthagyta a légitársaságot és pá
lyát módosított – éttermet nyitott Tel
Avivban. A Kalifornia, amely a Dizengoff 
utcán helyezkedett el, a korabeli társa
sági élet egyik közponjává, Abie maga 
pedig a pletykarovatok állandó szerep
lőjévé vált. Mindenki ismerte a nevét 
– de még korántsem azért, amiért ma 
emlékezünk rá: humanitárius tevékeny
sége és a béke iránti kikezdhetetlen el
kötelezettsége miatt. 

Nathan először 1966ban hívta fel 
magára a figyelmet, mikor – miután 
Nesz nevű pártja élén nem jutott be 
a Kneszetbe – úgy döntött, másképp 
intézi el, hogy Izrael békét kössön 
Egyiptommal. Az év februárjában re
pülőbe szállt és egyszerűen átrepült 
Egyiptomba, ahol Nasszer elnökkel 

akart találkozni, hogy átadja neki petí
cióját. Az egyiptomi hatóságok azon
ban nem voltak elragadtatva a tervtől 
– csakúgy, ahogy az izraeliek sem –, 
és hazadeportálták a kalandort. 

A hajó ötlete 1967ben merült fel 
benne, ahogy az arab országok és Iz
rael rádiócsatornáit hallgatva rájött, 
szükség lenne egy semleges informá
cióforrásra, amely a békét támogatja. 
Abie üzenetét azonban nem nézték – 
illetve hallgatták – volna jó szemmel 
az ország területén. Így került a Béke 
hangja stúdiója egy hajóra. Tervét 
azonban nem tudta azonnal kivitelez

ni – közbejött a biafrai humanitárius 
válság, amelyet nem tudott tétlenül 
szemlélni. Hollandiába ment, ahol 
hajót fogadott, átkelt az Atlantióce
ánon, és az Egyesült Államokban ha
talmas összegeket gyűjtött, melyek
ből ételt és más eszközöket vásárolt 
és küldött el a konfliktustól megrok
kant térségbe. 

A béke hullámain 
1969 lett, mire valóban hozzá tudott 
látni terve megvalósításához, a Béke 
hangjának létrehozásához. Ismét visz
szatért Hollandiába, ahol hajót vett, 
amellyel ismét az Egyesült Államok 
felé vette az útját. Ezúttal azonban 
nem a világ szegényeinek és szen
vedőinek gyűjtött, hanem arra, hogy 
teljes értékű rádióállomássá változ
tassa új szerzeményét. A támogatások 
ezúttal nem érkeztek olyan gazdagon, 
mint a biafrai gyűjtés idején  – Nat
hannak egy évébe telt, mire felszerel
te a hajót. A rádióberendezést maga 
George Harrison állta és szereltette 
be, de John Lennon is bőkezűen tá
mogatta a békeharcos izraelit. 

A Béke hangjának első adására 1973 
májusában került sor. A hajó az izraeli 
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partoktól 25 kmre horgonyozott le, 
biztonságban, nemzetközi vizeken, 
adását az egész KözelKeleten fog
ni lehetett. A rádió programja pedig 
a maga korában igen újszerű volt. 
Számos zenei program mellett a napi 
események megtárgyalása volt na
pirenden – sok popzenével, angolul 
beszélő DJkkel és olyan híressé vált 
kampányokkal, mint a “Stu májim” 
(Igyatok vizet). Nathan ezzel igyeke
zett rákényszeríteni a vonakodó Coca 
Colát, hogy hirdessen a rádióban. 

A nemzetközi italgyár reklámjá
ra nem csak azért volt szükség, hogy 
segítsen fenntartani a hajót, hanem 
azért is, hogy minél több bevételre te
gyenek szert, amelynek minden sékele 
jótékonysági tevékenységre ment el. 

A rádió közel nyolcmillliós hallga
tóságának köszönhetően az ameri
kai cégóriás termékeit érzékelhetően 
kevesebben kezdték el vásárolni, így 
az megtört és maga is elkezdte támo
gatni az egyedülálló szerveződést. 

Szól a rádió 
A béke rádiójának utolsó adására 
1993ban került sor, az oslói egyez
mény aláírása után. Ekkor Abie úgy 
döntött, a hajó elérte célját – kivon
tatható a partra és akár múzeum is 
lehet belőle. Ezt a tervet szorgalmaz
ta TelAviv városa is, ám oly sokáig 
húzódtak a tárgyalások, hogy végül 
Nathan úgy határozott, nemesebb, 
méltóbb módon vet véget a hajó 
„életének”, és elsüllyesztette azt. 

Az utolsó adással azonban a fur
csa kezdeményezés nem ért véget 
– mindenki, aki hallotta az adást, em
lékszik az egyedülálló rádióra, amely
nek célja a béke üzenetének sugár
zása volt. Emlékeznek a különleges, 
a naplementét megelőző 13 másod
perces csendre, amellyel minden nap 
az erőszak áldozataira emlékeztek és 
amelyet az Eagles együttes I Wish 
You Peace (Békét kívánok neked) 
című dala követett. 

Emlékszik mindenki Abie Nathanra 
is, aki ha kellett, az életét kockáztat
ta, vagy börtönbe vonult élete misz
sziója, a béke érdekében. 2008ban 
halt meg – a többmilliós jótékonysá
gi akciók, a sikeres és kevésbé sike
res üzleti vállalkozások és megannyi 
életveszélyes kaland után elszegé
nyedve, de semmiképp sem névtele
nül. A híres karmester és békeaktivis
ta, Daniel Barenboim „Mensch”nek 
hívta, Simon Peresz szerint pedig 
végtelenül makacs volt, de ez előnyé
re vált. Yoko Ono csak annyit mon
dott: Nathannak merész tervei voltak, 
de azon kevesek közé tartozott, akik 
mindehhez két lábbal álltak a földön 
– vagyis, Abie Nathan esetében, azon 
a bizonyos hajón, amely majd' húsz 
éven át ringott valahol a Földközi
tengeren, a béke üzenetével borogat
va a KözelKelet lázas homlokát. ■

Kristóf Juli

kedd
Június van és kellemes a meleg. Idén 
hűvösebb a levegő, mint más évek
ben. TelAvivban biciklizni pihentető. A 
dombok csak lankák, a villanyos bicik
listák oposszumokként kerülgetik a sá
vok közt az autósokat, szóval az európai 
kerékpárkultúrához szokott igazi bicik
listákat az autósok kerülgetik. Tisztelve 
a vascombokat, a pallérozott előkelő
ség sportját. Szállok szabadon a széllel 
a Kikar Hamedina neoprimitív kirakatai 
előtt. Próbariadó van. Búg a sziréna, mi
közben ráfordulok a Jabotinskyra, hogy 
annak lankáján begyorsuljak a Bursza 
felé. 10 óra 40 van. 10:20kor TelAviv 
nyugati részén volt próbasziréna, most 
a középkeletin. Követem a sziréna bú
gását a tengernek partjáról a munkába 
tartva és ez valamiféle megnyugvással 
tölt el, mert gyakorlom hallani. Sziré
nát hallani gyakorolnom azért jó, mert 
anno a tavalyelőtti háború alatt sok szi
rénát beszélgettem vagy aludtam át. 
Hűvös van. Nem kell majd zuhanyoz
nom a melóba érve.

Szerda
Nem fagyok jéggé itt a színházban. 
Őrült büszke vagyok magamra. Ebben a 
szent országban boldogboldogtalan – 
bár az utóbbival meg nem találkoztam 
– légkondicionál és én kezdek hozzá
szokni a nyári fagyhoz. Kondicionálódik 
a testem a dermesztéshez, ahogyan 
a lelkem is az izraeli színház hűvös 
szelleméhez. A darabot már a nézése 
közben elfelejtem. Egy arcizmom sem 
rándul, amikor az ismerős rendező a 
végén megkérdezi, hogy tetszett. In
kább hagyom a partneremet válaszolni. 
Előveszem a telefonomat, nincs hír, jó 
hír. Felhívom jóanyámat, aki Dunaúj
városban tolmácsolt ma valami jó cseh 
gyárosnak. Mamika nem veszi fel a te
lefont, biztosan lement úszni a Dunára. 
Na, majd hívom egy óra múlva. Elindu
lunk hazafele a Dizengofon. Lézengünk 
a járdakocsmák és a büszkén kopott 
butikok mellett. Jó volt ez az este, csak 
hadd menjek már úgy haza egyszer, 
hogy Krétakört meg Pintér Bélát lássak. 

A Vörös Dávidcsillag amerikai ba
rátainak mentőautója szirénázik el 
mellettünk és megemlítjük, hogy 
milyen szép, hogy ebben a szent or
szágban nem kőbe, hanem dolgok
ba vésik az adományozókat. Pillanat 
múlva a svájci barátok süvítenek el a 
másik irányba. Ajajj, történt valami! A 
telefonok elkezdenek csipogni és mi 
keserű döbbenettel olvassuk a hírek 
alkalmazásokban, hogy a Sarona piac 
Max Brennerében terroristák támad
tak. Valós időben fésülik át a terepet a 
harmadik terrorista után, mellettünk. 
Lézengésből baktatásba váltunk, mi
közben másfél kilométerre pánik van 

és halál. Egy másik alkalmazásban 
már sorakoznak az üzenetek: Minden 
oké? Nehogy azt hidd, hogy a Szalon
nában voltam, az nem kóser! Jól vagy 
kartársnő? Jóanyám hív és végül nem 
ő számol be a dunaújvárosi gyárláto
gatásról először, hanem én arról, hogy 
nem voltam ott, ahol együtt ültünk a 
haifai rokonokkal, amikor november
ben meglátogatott. Hazamegyünk, 
bekapcsoljuk a híreket és hajnalig spe
kulálunk. Most komolyan zsidónak öl
töztek az arab terroristák? Hücpe!

cSütörtök
Mire beérek a melóba, mind a négy ál
dozatot ismerem. Ido BenAri 42 éves 
volt. A kisfia nem akart beülni a Max 
Brennerbe. Ilana Nave, a 39 éves négy
gyerekes anya, nemcsak maguknak, 
hanem a szomszédságnak is főzött. 
A fanyar humorú Dr. Michael Feige, a 
Ben Gurion egyetem 58 éves profesz
szora, szociológusantropológusként 
a békéről adott elő, szeretettel. Mila 
Misajev, a 32 éves menyasszony, mi
után a lábát lövés érte, felhívta a vő
legényét, beszéltek, majd elvérzett. 
A tizenhat sebesült közül is olvastam 
néhányról. A neveiket fel tudom sorol
ni. Aszaf Bart két golyóval fejbe lőtték. 
Aszaf anyukája három hete halt meg. 
Rákos volt. Aszaf a barátnőjével épp fi
zetett az étteremben. Egy perc múlva 
távoztak volna. Két golyó érte a fején 
és túl fogja élni, az egyik golyót már 
kioperálták. Az egyik kollégám megy 
délután Ilana temetésére. Ilana szerez
te neki ezt a munkát. Nélküle nem is
mernénk egymást. Azt mondom neki, 
a Wikipedia azt írja, a magyar néphit 
szerint a mennyországban minden 
léleknek van egy égő gyertyája és 
ameddig az lángol, addig él az ember.

péntek
A parton biciklizem. A kollégáimmal 
megyünk szörfözni. Tökéletesen talá
ló, hogy az időjárást héberül a levegő 
hangulatának hívják, mert tényleg, 
hétvégére mindig strandidő van. Vé
gig kerékpárúton lehet tekerni Jafó 
felé, szóval telefonálhatok kedvemre. 
Röhögünk a Budapest–TelAviv met
ró tervein, amelyek a gázai alaguta
kon keresztül vezetnek majd, hogy ne 
kelljen annyit fúrni. Már látom a parti 
presszóban a srácokat.

– Mikor költözöl ide? – kérdezem a 
barátnőmet, mielőtt letenném, mert 
hát csak nem tud magával mit kezde
ni otthon.

– Majd ha béke lesz – válaszolja.
– Béke van – mondom. Elbúcsúzom 

tőle és vidám sálom aléjkummal meg
ölelem az irodai padtársam katona csa
ját, akit most először látok gépfegyver 
nélkül, civilben, strandruhában. ■

Béke van, mondom
Vadász Éva

„Harminchárom órával azután, hogy Abie Nathan elindult privát békemissziójára, újra Izra-
elben landolt" – jelentette a Háárec 1966. március elsején. A képet Nathan dedikálta is a lap 
gyermekmelléklete olvasóinak.
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mékmintákat használtak, szájról szájra 
terjesztették a termékei hatékonyságá
ról szóló beszámolókat. Így lett úttörő
je a termékmintáknak, ezzel is bővítve 
piacát, reklámját. Kedvenc mondása 
– „Mondd el telefonon, mondd el táv
írón, mondd el egy nőnek!” – marke
tingszemlélete alapját képezte. 

Kreativitásának köszönhetően a 
férfikozmetikumok világát is megal
kotta, fiain és más férfi családtagjain 
póbálgatva a termékeket. Szakmai si
kerei eredményeként megszületett a 
híres Clinique termékcsalád, amelyet 
már orvosok is teszteltek. 

L egendásan családcentrikus volt,  
híres parfüm és kozmetikum
receptjeit sem bízta soha ide

genekre. A 70es években már az 
egész család, menyei és fiai is részt 
vettek az üzletvezetésben. Estée sze
rint a konkurens dinasztiák hanyat
lását az okozta, hogy családjaikból 

Szülei magyar és szlováki
ai bevándorlókként érkeztek 
Ame rikába, Estée már New 
Yorkban született Josephine 

Esther Mentzer néven. Zsidó nevel
tetésben részesült. Édesanyja, Rose 
óvta a nap káros sugaraitól, ezért min
dig kesztyűt és ernyőt hordott, és ezt 
egy életre megtanulta. Édesapja, Max 
Mentzer méretes szabó volt, majd 
vaskereskedést nyitott – lányuk itt 
szerezte első kereskedelmi tapaszta
latait. 

A zsidó családba született estée lauder – Helena rubinsteinhez hasonlóan – a 20. század kozmetikai iparának 
egyik legnagyobb úttörője volt, aki szintén csaknem száz évet ért meg. Születési dátuma – igazi nőhöz illő-
en – bizonytalan: 1908-ban vagy 1906-ban született new yorkban, és ott is halt meg 2004-ben. tizenkét éve 
nincs közöttünk, de a nevét még sokáig ismerni fogja minden magára adó nő. 

Estée Lauder
a Siker édeS illata

A szépségipar nagyasszonyai 2.

Halmos Sándor sorozata

Bár Estée egyszerű iparos-kereskedő családból származott, üzletpolitikájának fontos része 
volt, hogy igyekezett egy nagy múltú európai nemesi család sarjának imidzsét felépíteni.

1985-ben megjelent önéletrajzi könyvé-
ben mesélt először őszintén gyerekkorá-
ról és a sikerhez vezető útról.

Az Estée 
Lauder  
kecses  
logója a 
szépség és 
az elegancia 
védjegyévé 
vált.
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jának a hatvanas évekre már London
ban is ismert lett neve. Minden üzletét 
személyesen nyitotta meg, és maga 
képezte ki eladóit is. 1962től nemzet
közi marketingláncot alakított ki.

Bár Estée fiatalon színészi álmo
kat dédelgetett, végül maga is 
ráébredt, hogy az igazi talentu

mát üzletasszonyként tudja megmu
tatni. Az eladásban kiváló tehetségnek 
bizonyult, számos egyedi marketing
fogás fűződik a nevéhez. Az ő ötlete 
volt, hogy csak a céghez illő manöke  
neket választott, akik a márka arcaként 
is szerepeltek. A csomagolás kékjét is 
ő maga választotta ki, mert elképzelése 
szerint ez illik a legtöbb háló és fürdő
szobához. Baráti köre és ismerősei ter

elveszett az odaadó szeretet és odafi
gyelés, a szív és a lélek. „Ma már csak 
cégek, nem családok. Ez velünk soha 
nem történhet meg” – mondotta. 

Ő maga volt a megtestesült ameri
kai álom, élvezte a „szépek és gazda
gok”, a hírességek társaságát. Grace 
monacói hercegnőt olyan kitartóan 
ostromolta a termékeivel, hogy végül 
összebarátkoztak. Jellegzetes mondá
sa volt, hogy a siker dollárban és nem 
diplomákban mérhető. 

Rengeteg szakmai elismerésben ré
szesült, számos divat és kozmetikai 
díján kívül az Albert Einstein Orvosi 
Egyetem 1968ban és 1970ben az 
üzleti élet tíz legfontosabb asszonya 
közé választotta. 1973ban megkapta 
a francia kormány becsületrendjét, 
1979ben Párizs városának aranyme
dálját és 1984ben hét másik jelölttel 
együtt Az Év Kiváló Mamája lett. 

1994ben Élő Legenda címet ka
pott a parfümszakmától, 1998ban a 
Time Magazin a 20. század húsz leg

Estée Lauder és a Lauder Javne
E stée fia, Ronald Lauder sokáig  

Ausztriában élt az Egyesült Álla
mok nagyköveteként. Itt szembesült 
komolyabban az antisze mi tizmus 
kérdésével, amikor sze mélyesen 
megismerkedett Kurt Wald heim  
mel, akinek híres náci múltja 
volt. Ez a találkozás motiválta sa
ját magyar–zsidó gyökerei és az 
itt élő közösségek felfedezésére. 

Hitt abban, hogy a középkelet 
európai zsidóság boldogan karolná 
fel hitét és hagyományait, ha lenne 
rá lehetősége, és hogy a zsidó kö
zösségek újra felvirágoztathatóak. 
A 80as évek végén saját alapít
ványt hozott létre, amely az ifjúság 
oktatását, a közösségi élet fellendí
tését tűzte ki célul, és megalapította 
a Lauder Javne zsidó iskolákat. ■

nagyobb üzleti zsenije közé sorolta. 
2004ben egyetlen nőként az USA el
nöke a Szabadság Érdemrenddel tün
tette ki.

L auder asszony számos jóté
konysági szervezetet létesített, 
sok kulturális, környezetvédel

mi és civil programot támogatott. 
Számos szervezetnek volt aktív tagja, 
a Zsidó Örökség programnak elnöke, 
s világszerte támogatta a zsinagógák 
felújítását. Izrael melletti elkötelezett
ségéért egyes palesztin csoportosu
lások bojkottálták cégét, amire Izrael 
támogató antibojkottal válaszolt. 

1995ben hivatalosan is visszavo
nult, de kedvenc üzleteit továbbra is 
gyakran látogatta. 2004ben, 95 éve
sen hunyt el szívelégtelenségben. 
A Forbes magazin szerint halálakor a 
család összjövedelmének értéke több 
millió dollár volt, így a világ 300 leg
gazdagabb embere közé sorolták. Bi
rodalmát ma is a család vezeti. ■

Estée a világválság idején kezdte 
áru sítani a vegyész nagybátyja által 
kikevert krémeket szépségszalonok
ban, tengerparti klubokban és nyara
lóhelyeken, ahol ingyenes bemuta
tókat tartott. Így indult szépségipari 
karrierje.

A harmincas évek elején hozzá
ment Joseph Lauterhez, aki nevét 
ké sőbb Lauderre változtatta, amely 
rövidesen a legismertebb márkanevek 
egyikévé vált. Pár év múlva elváltak, 
de 1942ben ismét hozzáment volt 
férjéhez, aki ezután üzlettársa is lett. 
1947ben megalakult az Estée Lauder 
Inc. családi vállalkozásként. Joseph 
vezette a gyárat, irányította a terme
lést és a pénzügyeket, Estée kezében 
maradt a marketing. Fiaik, Leonard és 
Roland gyermekként is részt vettek 
a munkában, később hivatalosan is 
csatlakoztak a céghez. 

A nagy áttörést egy új termék, a 
Youth Dew névre keresztelt illatosí
tott fürdőolaj bevezetése hozta meg, 
amely nemcsak a vállalkozásnak adott 
lendületet, de a parfümiparnak is új 
irányt szabott. 1948ban Lauder meg
győzte New York nagy áruházainak 
vezetőit, hogy árusítsák saját kezűleg 
megtöltött üvegcséit. Az első évben 
ötvenezer darabot adtak el belőle, 
1984ig százötven milliót. Megalkotó

Én nem álmodoztam 
 a sikerró́l.         

     Dolgoztam  
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bolt előtt futottunk össze, pén
tek kora délután. A tengerhez 
igyekeztek, a kocsi már tele 

volt a sátorozás kellékeivel. „Anya, 
nincs pita!” – na ja, így röviddel zá
rás előtt a kenyeres pultról csak a 
morzsákat kapirgálhatják össze. Ott 
tanácstalankodik öt szemrevaló fiatal
ember, már mind katona... és egyiknek 
sem esik le a tantusz: Haifára mennek, 
ahol péntek este, a Ramadán hónap
jának kellős közepén semmi gond 
pitát szerezni (és minden egyebet, mi 
szemszájnak ingere). A területeken 
szolgáló harcos jól leplezett meghök
kenéssel fogadja a megoldást – de itt 
az alkalom a világ megjavítására, és az 
öt éhes, fiatal bendő győzni fog.

Nem igazán lepett meg a fenti je
lenet. A srácoknak gyakorlatilag soha 
semmi közvetlen, hétköznapi kapcsola
tuk nem volt arabokkal, a két közösség 
fiataljai egymástól szinte tökéletesen 
izolálva nőnek fel, és később sincs túl 
sok igazi alkalom a találkozásra. Nem is
merjük egymást, és a Ramadán az egyik 
legjobb lehetőség az ismerkedésre.

A Ramadán nagy vonalakban egy 
2930 napig tartó böjt, a végén a 
háromnapos „Id Al Fitr” ünnepével. 
A böjt ideje nem szabadság, és nem 
igazán utazáshoz illő időszak. A musz
limok dolgoznak tovább, különösen a 
munkások, hiszen nem engedhetnek 
meg maguknak egy egész havi sza
badságot – pláne nem ebben a hó
napban, amikor a szokásos kiadások 
duplájukra nőnek, mert nincs olyan 
ház, ahol ne tartanának minden este 
dús lakomát az arab konyha elképesz
tő sokféleségű és mennyiségű ünne
pi étkeivel. A cukor és húsfogyasztás 
hihetetlen méreteket ölt – ami a kö
vetkező néhány hónapra kedves em
lékeztetőként marad meg deréktájon.

Útmutató a  
ramadánhoz

Réti Gyöngyi

De ez az, hogy nem... a böjt napjai 
nehezek, fejfájás, szédülés, gyenge
ség és a koncentrálás nehézségei a 
legjellemzőbbek. Az éhes ember kissé 
ideges, türelmetlen és kedvetlen. Ha 
egy mód van rá, ne mászkálj körülötte 
kávéval, teával, és ne magyarázd meg 
neki, hogy milyen fontos a folyadék
bevitel. Fájdalomcsillapítót sem kér, 
köszöni. A fontos megbeszéléseket 
érdemes a reggeli–délelőtti órákra 
időzíteni. A fizikai munkafolyamatok
nál oda kell figyelni a balesetvédelem 
és a termék minősége érdekében.

„És a rossz dolgok is tilosak” – közli 
Elham. „Milyen rossz dolgok?” – ér
tetlenkedek... Elham szép arca elpirul 
a hidzsáb keretében. „Ejnye na... hát 
a férj nem érhet a feleségéhez... csak 
éjszaka...”

Az együttérzésnek ezzel együtt 
nem kell sajnálatba és részvétnyil
vánításba fordulnia. Ez a hónap nem 
büntetés: tele van közösségi és családi 
találkozásokkal, kellemes éjszakákkal, 

látogatásokkal, éttermekkel, rengeteg 
megható tévésorozattal, közös étke
zéssel és kulturális időtöltéssel.

Megterítjük az asztalt, megrakjuk a 
reggelihez való minden jóval, és kör
beüljük. Abdallah épp a kenyerét keni, 
amikor szép ünnepet és könnyű böj
töt kívánunk neki...

Elárulok egy titkot: nem minden 
arab böjtöl. Sőt, nagyon sokan nem. 
Vannak világiak, kevésbé vallásosak, 
és olyanok is, akik elvből nem böjtöl
nek. De van egy általános hangulat, 
ami miatt a legelvetemültebb ateisták 
sem ülnek neki egy nargilának a nap 
közepén Umm El Fahem főterén. Van
nak helyek, ahol nagyon odafigyelnek 
a kifejezett és általános böjtre, és van
nak olyanok, amelyek óvóhelyet nyúj
tanak azok számára, akik nem böj
tölnek. A vallási kényszer és egymás 
tiszteletben tartása között hatalmas 
a különbség, és a Názáretben elfoga
dott szokások mások, mint Haifán, és 
megint mások Umm el Fahemben.

Programajánlat bátraknak, akik sze
retik az életet magát: válasszatok ki 
magatoknak egy arab faluban vagy 
városban szervezett különleges esti, 
éjjeli körutat, és menjetek kirándul
ni, jól érezni magatokat – és tanulni. 
Érdemes olyan programot választani, 
melynek során kóstolót kaptok a helyi 
konyhából, és egyétek végig az étla
pot, ahogy azt ilyenkor kell. Nagyon 
sok ramadáni program várja az átlag 
izraelit, aki nem érti, mit csinál millió 
palesztin szomszéd egy egész hóna
pon keresztül. Itt az alkalom a világ 
megjavítására.

Könnyű és gyorsan múló napokat 
minden böjtölőnek (ha lehet fölösle
ges hamszinok nélkül, remélhetőleg 
az időjárás nem lesz iszlamofób). ■

Megjegyzem, az élelmiszergyártó 
cégek, a kereskedelmi hálózatok és a 
szórakozóhelyek már rég megbocsá
tón viszonyulnak az ebben a hónap
ban pazarló arabhoz, és különböző 
akciókat és különleges csomagoláso
kat kínálnak erre az időszakra. Az üz
letembereknél az egymás mellett élés 
sokkal jobb helyzetben van, mint gon
doltátok volna, és talán ők vezetnek 
majd el valami békefolyamathoz.

Elham egy szépséges nektarinnal 
fogad. Egy pillanatra zavarba jövök, 
„Kösz!”, és zsebredugom a gyümölcsöt. 
Elham mosolyogva legyint, „Butaság, 
minden oké, edd csak meg.” Faten 
az éjjeli lakomáról maradt sütivel vár, 
még kávét is kapok mellé. Egy bagó 
ürügyén meglógok... és azon morfon
dírozom, hogy ebben a hónapban tuti 
a zsidó kollégák felhízlalására hajtanak 
ezek az arabok...

A böjtölő ember köteles úgy tenni, 
mintha minden rendben lenne: nem 
éhes, nem szomjas, és jól érzi magát. 
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balázs Ibi kedvenceit ezen a héten a kerti sütögetés inspirálta – persze sok közülük elkészíthető klasszikus kony-
hában is. Ibi finomságai sokaknak adnak erőt – mi is ezt kívánjuk: egy vekni egészség, egy hintés fürgeség, egy 
nagy kanál tettrekészség bátorsággal megszórva, és persze sok csipet szeretet ide-oda, ahogyan megszoktuk tőle.

Süssünk (akár) a szabadban!
itt a nyár, ne főJünk a konyhában  

Recept

bárányhúsos saslik 
Hozzávalók: 1 kockára vágott bá-
ránycomb, 1 dl salátaolaj, 2 dl fehér-
bor, 1 csésze apróra vágott hagyma, 
késhegynyi őrölt kömény és fahéj, 
bors, só
Keverjünk mindent össze, hagyjuk áll
ni egy órát. Húzzuk grillpálcára a hús
kockákat, tegyük forró grillbe. Süssük 
15 percig. Közben locsolgassuk a pác
lével, hogy ne száradjon ki.

marhahúsos saslik
Hozzávalók: 1 kg apró kockára vá-
gott marhahús, 1 evőkanál paradi-
csompüré, 2 evőkanál olaj, 1 evő-
kanál nagyon csípős pirospaprika, 
1 kis doboz darabolt ananász 
Keverjük össze a paradicsomot, olajat, 
paprikát, sót és 23 evőkanál ana
nászlét. Húzzuk a húst az ananásszal 
váltakozva megolajozott grillpálcák
ra, kenjük be a mártással. Parázson 
(grillben) süssük, közben kenegessük 
a mártással.

Pácolt marhahúsos 
saslik
Hozzávalók: 1 kg marhahús, 1 fej 
reszelt hagyma, 1 evőkanál torma, 
2 kiskanál mustár, 2 evőkanál ecet, 
törött bors, só, olaj

Az előírt anyagokat, fűszereket alapo
san összekeverjük, és a kétujjnyi da
rabokra vágott húst ebben a pácban 
pihentetjük 34 napig hideg helyen. 
Időközben a húsdarabokat megfor
gatjuk a pácban. Sütés előtt a húsról 
lecsurgatjuk a páclevet, a húst nyársra 
szúrjuk, és megsütjük.
tipp: sütőtepsi peremére támasztva is 
megsüthetjük.

Zsidó művészet 
& gasztronómia    

Június elején Budapest egyik leg
előkelőbb szállodájában, a Gel
lértben zsidó gasztronómiai napot 
tartottak a Zsidó Művészeti Napok 
keretében. A Gellért Szálló PRme
nedzsere, Abonyi Zsuzsa tájékozta
tása szerint 2013ban csatlakozott 
szállodájuk ehhez a programhoz, 
mert a nagyközönség különösen 
kedveli az egyes nemzetek külön
leges ételeit. Így került sor az izraeli 
ételek kóstolójának újbóli megren
dezésére. Amint említette, nagyon 
kedvező tapasztalataik vannak, az 
esemény eddig minden alkalom
mal telt házas volt. 

Az ételek mellett a művészet is 
szerephez jutott: Dalok és mesék az 
életről címmel koncertet adott Bíró 
Eszter Nikola Parov, Födő Sándor és 
Hámori Máté közreműködésével, 
akik többek között olyan különle
ges hangszereken szólaltatták meg 
a zsidó folklór dallamait, mint a 
nyckelharpa, a kaval vagy a sansula. 
A dalok között Gálvölgyi János elő
adásában zsidó nép és tanmesék 
hangzottak el, a koncert előtt pedig 
a Ricsi's World Jewish Street Food 
üdvözlőfalatjait szolgálták fel.

A Gellért Szálló Panoráma Étter
mében ötfogásos borvacsora várta 
a vendégeket. S milyen különle
ges ételek kerültek az asztalokra! 
Labane zaataros olívaolajjal, olíva
bogyóval, friss pikáns paradicsom 
dippel és pitával Barna Rebeka 
(Mazel Tov) összeállításában; mar
ha oldalas burgonyás latkesszal 
és diós almával Lutz Lajos (Zsidai 
Group) készítésében; aszalt szilvás 
kacsa csicseriborsós gerslivel, Uni
cum Szilva mártással Héjja László 
(Hotel Gellért) elképzelései szerint; 
s végül a híres flódni Raj Ráchel 
cukrászatából, kandírozott magok 
és szőlőfagylalt kíséretében a pi
káns ízeket szerető vendégeknek. 
A vacsorához a Klezmer Chaverim 
együttes szolgáltatta a zenét. ■

Lévai György

A british medical journal-ban meg-
jelent esettanulmány kapcsán kuta-
tók a nyaralás alatt készített tetová-
lások ellen kampányolnak. A felhívás 
oka, hogy a hennatetoválások igen 
népszerűek ebben az időszakban, 
pedig a sokak által biztonságosnak 
vélt henna festék – amennyiben más 
összetevőket is tartalmaz – gyakran 
okoz allergiát.

A 
brit orvosi szaklap egy 10 éves 
fiú esetét ismertette, akinél a 
fekete hennatetoválás allergiás 

reakciót okozott. A fiú karjára a spa
nyolországi családi nyaralás alatt ke
rült fel az ideiglenes tetoválás, majd 
négy nap múlva kiütés, viszkető érzés, 
enyhe gyulladás jelent meg az érintett 
bőrfelületen. Panaszait a henna fes
ték fekete színét adó PPD nevű anyag 
okozta, ami kontakt allergénként is is
mert, vagyis annál, aki allergiás rá, az 
érintkezés helyén okoz tüneteket.

– A nyári időszakban valóban több 
beteggel találkozom, akik a fekete hen
na által okozott allergiás tünetek miatt 
jelentkeznek a rendelésen – mond
ja dr. Garaczi Edina bőrgyógyász
allergológus, a Budai Allergiaközpont 

orvosa. – A fekete hennatetoválások 
tartóssága 13 hét, így akár – mint az 
említett esetben is történt – már gyer
mekekre is felfestik a különböző fesz
tiválokon, strandokon is elkészíthető 
alkotásokat.

A henna a Lawsonia inermis növény 
levelének szárított, por formában el
terjedt, vörös színt adó festékanyaga. 
A természetes vörös henna biztonság
gal használható, csak nagyon ritkán 

okoz allergiás reakciót, így kisgyerme
kek esetén is alkalmazható. Tudni kell 
azonban, hogy a fekete henna emellett 
PPDt is tartalmaz, mely a sötét szín ki
alakításáért felelős. A PPD alkotóelem 
nagyon gyakran, körülbelül 2,5%ban 
okoz allergiás tünetet.

Az allergiás gyulladás kezelésére 
szteroid kenőcsök, hámosító és hid
ratáló krémek javasoltak, kifejezett 
viszketés esetén pedig antihisztamin 

tablettát is alkalmazunk, e mellett 23 
nap múlva az érintett területen a bőr
pír, duzzanat jelentősen csökken.

Amennyiben fekete hennatetová
lást szeretnénk, minden esetben ja
vasolt előzetesen bőrpróba végzése. 
Ezt úgy végezhetjük, hogy az adott 
festékből kis mennyiséget kenünk 
például a felkar belső részére, vagy a 
fül mögött a nyak területére, és azt 
három napig nem mossuk le. Ezalatt 
figyeljük, hogy a teszt helyén vörös 
kiütés, bőrpír vagy duzzanat jelentke
zike. Ha biztosan szeretnénk tudni, 
hogy a PPD okoze nálunk allergiás tü
neteket, akkor allergiavizsgálattal van 
lehetőség ellenőrizni. A PPDallergia 
az úgynevezett rátevéses bőrpróbával 
(epicutan teszt) vizsgálható. ■

Krasznai Éva

nyári hennatetkó
vigyázat, örök nyomot hagyhat! 

egéSZSég

VegA SAroK 

tofu saslik
Hozzávalók: 300 g tofu, 200 g cuk-
kini, 150 g sárgarépa, 200 g gomba, 
2-3 teáskanál curry, só, bors, 1 fej 
vöröshagyma, 2 evőkanál földimo-
gyorókrém, 1/2 citrom leve, szükség 
szerint édesítő, olaj 
A tofut kockára vágjuk, a cukkinit, 
sárgarépát és a gombák kalapját 23 
centiméteres szeletekre vágjuk, mély 
tálba helyezve kevés olajjal, teáskanál 
curry porral, sóval, borssal megfű
szerezzük, kb. egy órát állni hagyjuk. 
Ezután tetszés szerinti sorrendben 
nyársra húzzuk és aranysárgára gril
lezzük. A mártáshoz egy fej apróra 
vágott hagymát kevés olajon megpi
rítunk, 2 dl vízzel felengedjük, hozzá
adunk 2 evőkanál földimogyorókré
met, 12 kanál curry porral, fél citrom 
levével és ízlés szerint édesítővel íze
sítjük. A megsült tofu saslikot a nyárs
ról lehúzzuk és a mártással leöntve, 
körettel tálaljuk.

deSSZertÖtleteK 

barackos lepény
Hozzávalók: 350 g liszt, 3 tojás, 1/2 
csomag sütőpor, 250 g cukor, 150 g 
margarin, 1 kg sárgabarack, 100 g 
őrölt dió
A lisztet a sütőporral elkeverjük és a 
margarinnal összemorzsoljuk, hozzá
adjuk a két tojás sárgáját, egy egész 
tojást, és 150 g cukrot. Összegyúrjuk, 
jól kidolgozzuk, és közepes nagyságú 
tepsibe tesszük. A tészta tetejére rá
hintjük az őrölt diót. A barackot forró 
vízbe mártjuk, héját lehúzzuk, ketté
vágva kivesszük a magját, lecsepeg
tetjük, a maradék cukorban megmárt
juk, és magházukkal lefelé a tésztára 
rakjuk. Nem túl forró sütőben meg
sütjük, és közepes nagyságú kockák
ra felvágjuk. Porcukorral meghintve 
tálaljuk.

egyszerű rácsos 
tészta

Hozzávalók: 250 g margarin, 250 g 
liszt, 250 g őrölt dió, 250 g porcukor, 
1 citrom, 2 tojás, baracklekvár és to-
jás a tészta megkenéséhez.
A margarint elmorzsoljuk a liszttel. 
Hozzáadjuk az őrölt diót, a cukrot, a 
citrom levét és reszelt héját, végül 2 
tojást. Jól összegyúrjuk és kidolgoz
zuk. Kétfelé osztjuk. Egyik részét félujj
nyi vastagságúra nyújtjuk és tepsibe 
tesszük. Megkenjük a lekvárral. A tész
ta másik részéből hurkákat sodrunk és 
berácsozzuk a tetejét .A rácsot tojással 
megkenjük, és az egészet megsütjük. 

diós pite 
Hozzávalók: 250 g liszt, 80 g porcu-
kor, kevés citromhéj, 160 g marga-
rin, 1 tojás. A töltelékhez: 4 tojás, 1 
ek. rum, 200 g cukor, 250 g őrölt dió
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, 
hozzáadjuk a citrom héját, a cukrot, és 
a tojással gyorsan összegyúrjuk. Tepsi 
nagyságúra nyújtjuk, vékonyan kikent 
tepsibe tesszük. Pihentetjük, amíg el
készül a töltelék. A 4 tojássárgáját a 
rummal és a cukorral habosra kever
jük. A tojások fehérjét kemény habbá 
verjük, könnyedén hozzákeverjük a 
tojássárgájához az őrölt dióval együtt. 
Az így elkészített diós keveréket a tep
siben lévő tésztán egyenletesen el
kenjük. Lassú tűzön sütjük. A tepsiben 
hagyjuk kihűlni, és hidegen vágjuk fel.

diós szelet
Hozzávalók: 300 g liszt, 150 g mar-
garin, 150 g cukor, 3 tojás, 1 citrom, 
150 g dió, 200 g porcukor, lekvár, 
evőkanál sütőpor
A lisztet, a margarint, 3 tojás sárgá
ját, sütőport, a citrom reszelt héját 
és 150 g cukrot összegyúrunk. Kikent 
tepsibe tesszük. Lekvárral megkenjük, 
és rátesszük a tölteléket. 3 tojásfehér
jét habbá verünk a porcukorral, majd 
beletesszük a darált diót és pár csepp 
citromlevet. Rákenjük a tésztára és 
megsütjük. 

A 
falu kávézója a bungalók recep
ció ja mellett bújik meg, osztoz
va a lobbin egy holttengeri 

kozmetikumokat árusító butikkal. Me
sébe illő kilátás nyílik a hófehér öböl
re, a szemközti, rózsaszín ködben úszó 
jordániai hegyekre, és mindig megje
lenik egykét selymes szőrű cica, akik 
még teljesebbé teszik az idillt. 

A kibucot az 1950es években ala
pították – létét elsősorban egy bővízű 
forrásnak köszönheti, amely a Holt
tenger fölött 670 méter magasan 
egy sziklából ered. Nagy vízesésként 
zuhog alá az örökzöld növényektől 
körülölelt sziklafalról, kedvelt túraút
vonalat biztosítva a kirándulóknak. 
Ein Gedit 1971ben természetvédelmi 
területté nyilvánították.

Ebben az ámulatba ejtő közegben 
várja vendégeit a Baobar specialitásá
val, a házi mentás limonádéval, amely 
jégkásaszerű, ám nem azonos a Tel
Aviv utcáin árult cukros löttyel: va
lódi mestermű, és mindig frissen ké
szül. Az étlapról a legideálisabb fogás 
– akár két embernek megosztva – a 
mediterrán tál humusszal, falafellel, 
kubéval, azaz sült gombával töltött 

bulgurgombócokkal, salátával, pirított 
pitával.

Az étterem a hatalmas baobabról, 
azaz majomkenyérfáról kapta a ne
vét, amely a teraszon magasodik az 
asztalok fölé. A menü egyszerű, de jó 
minőségű összetevőkből készült fi
nomságokat ajánl, különös figyelmet 
fordítva a természetes alapanyagok 
használatára.

Hab a tortán: minden péntek este 
zenés előadásokkal várják a vacsoráz
ni vágyókat, olykor jazz, máskor blues 
vagy népzenei performaszokat felso
rakoztatva.

Nyitva tartás: minden nap (kivéve 
szombaton) 10–24 óráig, szombaton 
11–24 óráig. Telefon: +972 8 6594220, 
honlap: http://www.en.eingedi.co.il

mentás limonádé jégkása 
baobar módra 

Akinek nincs lehetősége Ein Gedibe 
lá togatni, annak sem kell lemondania 
erről a frissítő zöld italról. Íme, a recept. 

Hozzávalók 1 liter limonádéhoz: 
4 dl víz
2 db citrom
1 db lime
3 nagy marék jégkocka
1 csokor friss menta
Ízlés szerint agavé vagy juharszi

rup, esetleg datolyaméz (ettől söté
tebb színű lesz a limonádénk)

elkészítés:
A turmixgépbe facsarjuk a két citrom 
és a lime levét, beletesszük a megmo
sott, durvára vágott mentalevelet, íz
lés szerint édesítjük, majd a jégkockát 
és a vizet is beleöntjük. Turmixoljuk, 
amíg jégkását nem kapunk. Díszítsük 
citrom és limekarikával, és fogyasz
szuk frissiben! 

ebéd kilátással
baobar étterem, ein gedi kibuc

érdekességek 
ein gediről
A terület már az i. e. 4. évezred
ben lakott volt. A mai Ein Gedit 
az Ótestamentumban Jósafát jú
deai király uralma alatt említett 
HacecónTámárral azonosítják. 
A zsidó honfoglalás idejéből Jó
zsué könyve is felsorol a települé
sek között egy Ein Gedi nevű he
lyet Júda területén. Ide menekült 
a fiatal Dávid Saul üldözése elől. 
A hely az ókorban balzsamáról 
és fűszereiről volt híres. Az ótes
tamentumi Énekek éneke alapján 
arra következtethetünk, hogy a 
ciprus és a többi örökzöld növény 
is gazdag bujaságban virult itt az 
ókorban. Ein Gedi lakossága gon
doskodott az utolsó Rómaellenes 
felkelés (Bar Kochba) idején a har
cosok élelmezéséről.

Forrás: Wikipedia 

Csodálatos élmény megérkezni ein gedi kibucba. A Holt-tenger festői lát-
ványa egy pillanat alatt kietlen sivataggá, majd újabb pár perc alatt bur-
jánzó oázissá változik. Izrael talán leghíresebb kibuca nem csak szemet 
gyönyörködtető botanikus kerttel és világszínvonalu spával, de ízletes 
fogásokkal is várja a vendégeket. 
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A 
blog két okból indult – mond
ja a szerző –, az elsődleges ok 
az volt, hogy rávegyem ma

gam a rendszeres tanulásra a család, 
a munka és számos más elkötelezett
ség mellett. Emellett azonban úgy 
éreztem, hogy a mai magyar online 
életből hiányzik egy átfogó, a Tórá
val foglalkozó, de mégis modern ol
dal. Fontos, hogy tudják az olvasók, 
hogy ez nem egyéni munka abban az 
értelemben, hogy az írásokban lévő 
gondolatok, ötletek nagy része más 
forrásokból származik. Olyan formá
ban próbálom ezeket a bejegyzéseket 
megfogalmazni, mely érdekes és in
tellektuálisan szórakoztató. Lehetővé 
teszi a nagyközönségnek, aki esetleg 
nem is beszél héberül, vagy nem is
meri a judaizmus irodalmát beható
an, hogy minden héten tudjon fog

lalkozni ezzel a témával tíz percet, 
emészthető formában. 

Azt gondolom, hogy ez fontos, 
még annak is, aki a maga zsidóságát 
a kultúrán keresztül szereti meghatá
rozni. A zsidó kultúrát nem lehet csak 
a gasztronómián (barchesz és sólet) 
és a társadalmi kapcsolatokon, baráti 
körön keresztül megélni úgy, hogy a 
tórai irodalmat kizárjuk – hiszen ez az 
alapja az egésznek. ■

a hónap blogJa 

Szakaszok 
Angolul és héberül számtalan különböző, a zsidó biblia hetiszakaszait 
tárgyaló internetes tartalomra akadhat az ember, magyarul azonban vi-
szonylag kevés parasa-magyarázó oldal működik. ezek egyike Hirschberg 
Péter benjámin blogja, a Szakaszok (szakaszok.blogspot.hu). A négy éve 
működő oldal minőségi és minimalisztikus. A hetiszakaszok többségéhez 
már tartozik bejegyzés – néhányuk még várat magára. Ami viszont fel-
került, az átgondolt elemzés modern ortodox szemszögből, amely még a 
laikus számára is érdekes és értelmes.E

gyenesen az Új Kelet szerkesz
tőségében landoltam – meséli a 
kezdetekről. 2009ben érkezett 

az országba egy Szochnutos gya
kornoki programmal. „Eredetileg egy 
rangos angol nyelvű lapnál akartak 
elhelyezni, de tudtam, hogy ott ká
véfőzésnél sokkal többet nem fognak 
rám bízni.” Rövid keresés után, nem kis 
meglepetésére akadt rá az Új Keletre, 
ahol azonnal el is kezdett dolgozni. 

„Emlékszem, a nemzetközi gya
kornoki program koordinátorának 
meg kellett láto gatnia minden részt
vevő munkahelyét. Soha nem fogom 
elfelejteni a döbbenetet a szemében, 
ahogy belépett a lap akkori irodá
jába, ahol lepedő szolgált függöny
ként, a gépek matuzsálemi korúak 
voltak és a nyolcvanéves sármőr fő
szerkesztő nagyjából egyedül futtat
ta az akkor még naponta megjelenő 
magyar újságot.” 

A féléves gyakorlati program vé
gére két dolog vált világossá: sem a 

folyamatosan a létéért küzdő, vala
ha nagyhírű lap, sem az ország nem 
eresztették el a szívét, így 2009ben 
hivatalosan is állampolgár lett – és 
kapva kapott az alkalmon, amikor a 
megújult Új Keletnek szerkesztőkre 
volt szüksége. „Nem ismertem a lapot 
annak fénykorában, de nagyon sze
retnék részese lenni a reneszánszá
nak. Megérdemelné – a nagy múltú 
lap is és mi, izraeli magyarok is.” ■

a hónap SzerzőJe

Kristóf juli 
riportok és apróságok – ez a profilja. „régi újkeletes” múlt után a meg-
újult lap újságírója és szerkesztője, aki szívesen ír terjedelmes nagyanya-
gokat – riportokat és interjúkat –, de nem veti meg a névtelen kiscikkeket 
sem, csak hogy összeálljon az újság. 

& Szabadidő

 Kultúra ✒Gideon Greif

Könnyek 
nélkül sírtunk

A Sonderkommandók, a nagyrészt 
zsidókból álló „különleges egysé
gek” elsősorban a meggyilkoltak 
holttesteinek elégetését végez
ték. Náci fogvatartóik választották 
ki őket, az öngyilkosságon kívül 
nem volt lehetőségük visszautasí
tani a rájuk bízott feladatot – őket 
is rendszeresen elgázosították. 
A nácik terve az volt, hogy amikor 
már az összes zsidót megölték, a 
Sonderkommandók tagjai lesznek 
az utolsó áldozatok.

Hogyan maradhattak életben 
mégis néhányan? Hogyan lehe
tett ép ésszel túlélni ezt a munkát? 
Hogyan lehetett fegyveres lázadást 
szervezni a koncentrációs tábor
ban?

Greif hosszú beszélgetéseket 
foly tatott Auschwitz–Birkenau son
de re seivel. A szerző részletes hát
teret rajzol az Endlösung gyakor
lati megvalósításáról, sokat idéz 
azokból a feljegyzésekből, ame
lyeket a foglyok a koncentrációs 
táborok területén rejtettek el.

„A Sonderkommando nagyon 
kényes téma, az elmondhatatla
non belül is a legérzékenyebb. Én 
azonban annyira fontosnak ítél
tem, hogy elhatároztam, az ösz
szes túlélővel leülök beszélgetni” 
– mondta a szerző. 

GIDEON GREIF 1951ben szü
letett izraeli történészprofesszor, 
fő területe az auschwitzi meg
semmisítőtábor és az ott működő 
Sonderkommando. Holokauszttal 
foglalkozó nemzetközi intézmény 
kutatója és vezetője, több mint 
harminc éve dolgozik a jeruzsá
lemi Jad Vasem emlékhelyen, 
számos ország egyetemének ven
dégelőadója. Fő műve, a Könnyek 
nélkül sírtunk először németül 
jelent meg 1995ben, majd hat 
nyelvre lefordították. 2015ben 
megjelent, Itamar Levinnel együtt 
írt legújabb munkájában (Aufstand 
in Auschwitz) az 1944. októberi 
Sonderkommandofel ke lés törté
netét tárta fel. ■

(európa Könyvkiadó, 2016)

Május végén zenésszórakoztató 
évadzárót rendeztek. Az elmúlt 

8 hónap eseményeiről, munkáiról év
értékelő keretében számolt be Dávid 
Mariann. Elmondta, hogy a hetenkénti 
találkozások fő célja az együttlét örö
me, a közös  magyar nyelv használata 
és értése, az ünnepek és hagyomá
nyok méltó megtartása, az évfordulók 
megünneplése volt. Változatos témák
ban szerveztek előadásokat Klein Olga, 
Bár Lévi, Robicsek Ávri, Szináj Gerson 
és Rausnitz Éva részvételével.

A nyári szünet ideje alatt a he
tenkénti találkozások folytatódnak a 
Pingvin kávéházban.

A Veterán vendégek című máju
si összejövetelen Raffael Bár Lév és 
fia, Gióra Bár Lév meséltek budapesti 
tartózkodásukról. Raffi és Gióra azért 
látogattak el Magyarországra, mert 
hallottak a Margithídnál talált cson
tok temetéséről, s ennek kapcsán Raffi 
szerette volna megmutatni fiának azt a 
helyet, ahol annak idején (1944. január 
1jén) őt is belelőtték a jeges Dunába a 
Lánchíd lábánál, de mivel ő előbb ug

rott, mint ahogy a ravaszt meghúzták 
volna, a jégtáblák alatt, csonttá fagyva 
megmenekült a halál torkából.

A Magyarországi Zsidó Hitközség 
elnöke, Heisler András is fogadta őket, 
Raffi kalandos élettörténetét pedig 
filmre vették.

Kulturális csemege
2016. június 16án a naharijai múze
umban megnyílt Az ember olyan, mint 
a fa című kiállításon két klubtag, Szináj 
Lea és Rausnitz Éva is szerepel Az én 
családfám illetve Virágzó almafa a zöld 
mezőn című festményével. 

A 31 kiállított képet az Amerikai 
Egyesült Államokban, New Jersey
ben már ez év márciusában láthatta 
az érdeklődő közönség a Szochnut 
szervezésében.

A kiállítás 2016. július végéig láto
gatható a naharijai Lieberman Ház 
és Múzeumban (tel.: 049821516). 
A múzeum igazgatója, Maya Bár Lév 
Rausnitz Éva lánya, aki igény szerint 
akár magyar nyelven is körbevezeti a 
tárlatra látogatókat. ■

Antológia-  
bemutató és 

búcsúzás 

E 
hónap elején kettős ese
ményt rendeztek a buda
pesti Művészetek Palotá

jában: A szomjúság járványa 
címmel megjelent, a kortárs iz
raeli költészetről áttekintést adó 
kétnyelvű antológia bemutatója 
egyben Ilan Mor távozó izrae
li nagykövet búcsúzása is volt. 
Negyven izraeli költő verseinek 
válogatásából rendezett irodalmi 
műsort élvezhettek végig a köz
élet jeles vendégei. Az est dísz
vendége volt az antológia két 
szerzője, Szalman Maszalha és 
Roni Szomek. Hegyi Barbara és 
Hegedűs D. Géza nagyon kifeje
zően interpretálta a neves ven
dégek verseit. A felolvasás mel
lett a Freedom Quintet játszott 
izraeli és magyar dalokat.

Sajnálattal vette tudomá
sul a nagyközönség, hogy Ilan 
Mornak, Izrael Állam budapes
ti nagykövetének megbízatá
sa hamarosan lejár. Ez annak is 
köszönhető, hogy a nagykövet 
mindig következetesen kiállt 
nemcsak Izrael Államért, hanem 
a magyarországi antiszemitiz
mus ellen, s szinte mindenütt je
len volt, ahol szólhatott a zsidó
ság érdekében. Nem volt könnyű 
dolga egy olyan országban, ahol 
jelentősen nőtt a zsidókkal kap
csolatos ellenszenv.

Távozása mély nyomokat 
hagy minden józanul gondolko
dó emberben. ■

Lévai György

M
ikor a kanalammal rányomok 
a cseresznyepaprikára, felsza
kad a héja, a tányéromban 

az égőpiros lében elkezd ólálkodni a 
mélybordó odaverés. Keverek párat, 
belekanalazok, tűznyelés, homlok
cseppek, és tudjátok, mi van? Béke van.

Ahogy a beerősített bajai halászlé
vel elkezd bennem is terjedni a láva, 
ahogy jólesőn megrángat belül, hir
telen minden lélegzetvétel jéghideg 
befelé, minden szusszanás tökéletes 
Süsüimitáció kifelé, tűzokádással, ak
kor kerülök a helyemre, és akkor béke 
van. Hülyeség? Elmagyarázom.

Életem nagyobb részét végigván
doroltam és végigköltöztem. Ha az 
elmúlt 37 évben azt mondtam: ha
zamegyek, az idáig is már körülbelül 
1416 különböző helyet jelenthetett. 
Lakást, ingatlant, alvóhelyet általában, 
de csak ritkán igazi, stabil otthont. Kis
gyerekként a szüleimmel, mondjuk. 
De kábé 14 éves korom óta csak ritkán 
és ideiglenesen sikerült fizikai helyhez 
kötnöm az „otthonlétet”. Szeretem a 
szabadságomat, ne sajnáljon senki, de 
valahol irigylem is azokat, akik évek, 
adott esetben évtizedek alatt építe
nek fel olyan masszív bázist, ahova 
csukott szemmel is odatalálnak, ahol 
nem kell felkapcsolni a lámpát, hogy 
pont oda tudjanak nyúlni, ahol a dol
gaik vannak. 

Ebben, a „dolgok” ügyében is több
ször csináltam már tabula rasát, mert 

ott kellett hagyni, vissza kellett adni, 
el kellett osztani, ami addig volt, és 
mentem tovább egy táskával, vagy 
mondjuk a „dolgok” felével. Néha az a 
rosszabb, mert tudod, hogy az csak a 
fele, nem az egész, ami volt. Kudarc, 
csonka maradék, veszteség, gyász.

Ezért aztán nekem a biztonság nem 
valahol, hanem „valahogy” van. Ruti
nokkal, szokásokkal, szertartásokkal 
és érzésekkel. Nincs még utcám se, 
illetve mindig másik az, nincs sörö
zőm, ahol a délutánokat töltve együtt 
fogunk megöregedni azokkal a have
rokkal, akik szintén nincsenek, illetve 
vannak, de nem tudnak tartósak lenni, 
mert úgyis megyek majd tovább. Be
léjük és ezekbe tehát nem tudok ka
paszkodni, rámarkolok hát másra, ami 
nem anyagból van, hanem bennem. 
Van, aki kisiskolás korától a nyugdíjas 
évekig ugyanazon a téren ugyanazon 

az órán nézi meg az időt reggelen
te, és nem csak azt tudja meg belőle, 
hogy hány óra van, hanem azt is, hogy 
ő maga hol van, hol tart, mi van vele 
és körülötte. Viszonyítási pont. Nekem 
ehelyett ízek vannak, szokások, né
hány szégyellt babona, nyúltagyban 
eldugott nyers indulat és bőszen tit
kolt, eseti szentimentalizmus. Ezeket 
viszem, amikor menni kell, és ezekbe 
kapaszkodok, amikor lehet vagy mu
száj. Ezekről tudom, hogy pontosan 
milyenek, míg minden más ismeret
len, ezért akkor születő, következés
képp rizikós reakciót kíván. Merre kell 
fordulni, mit kell mondani, kinek kell 
hinni? 

Kelle azt részletesebben ecsetel
nem egy izraeli magyar újságban, 
mi az, ami egyszerre szép és mégis 
rohadt nehéz az állandó vándorlás
ban? Nem hiszem. Ahogy azt sem kell 

túlmagyaráznom, milyen pótszere
ket találunk menet közben, lelki hor
gonyként. Ha van állandó elem a zsi
dóság történelmében, az a „mennünk 
kell innen” felismerése. Ritka alkalom, 
amikor a maradóknak lett igazuk, és 
tömeges tragédia, amikor tévedtek.

Ha pedig innen nézzük, akkor ért
hető lesz a halászlé is. Az ugyanis az 
életemben mindig pont ugyanúgy volt 
és van, és mindig pont ugyanúgy jó. 
Mikor ötéves voltam, akkor is ott for
gatta apám a bográcsot a láng fölött, 
benne a ponttyal. Mikor tizenöt vol
tam, akkor is ugyanúgy gőzölgött az 
asztalon, toltam már bele keményen 
a csípőset, ilyet nem adtak se a gimis 
kollégiumban, se bárhol máshol a vi
lágon. Ugyanígy imádtam, mikor az 
egyetemről jöttem haza, karácsonyt 
tönkretevő vizsgaidőszak közepén, 
és imádtam huszonöt évesen, az ak
kor még félelmetesen nagynak és ki
ismerhetetlennek tűnő Budapestről 
fővárosi pályakezdőként hazaérkezve. 

És most is, harminchét felé közeled
ve is ugyanaz történik ilyenkor, pont
ról pontra, kotta szerint, hogy ugye pi
ros, bíbor, gőz, kapszaicin, felmelegít, 
meggyötör, de csak amíg még pont 
jó, és ugyanaz indul el bennem, leen
gedik a csapóajtót, lepattan a páncél
vért, elernyed a csuklyásizom, és jön 
a kegyelmi pillanat, amikor nincs kér
désem a világról, mert végre pontosan 
tudom, hogy mi van. Béke van. ■

üdvözlet naharijáról
A naharijai magyarul beszélők Klubját a 80-as évek végén alapította Csillag 
lászló, Péter Ferenc, bárány elemér és mások, példát mutatva ezzel az or-
szág más pontján élő magyar ajkúaknak. most, 35 év elteltével még mindig 
működik a klub, sőt a tagjai között még jó néhány alapító tag is jelen van.

A három betűből álló S.O.S. segély
kérő szót háromféle rövidítésnek 
is betudják: „Save Our Souls” (ma
gyarul: Mentsétek meg lelkeinket), 
„Save Our Ship” (Mentsétek meg 
hajónkat), illetve „Send Our Savior” 
(Küldjétek a megmentőnket), ám 
a valóságban nem kezdőbetűkről, 
hanem egy kódrendszerről van 
szó. Három rövid, három hosszú és 
újabb három rövid jelből áll, önálló 
jelentéssel utalva a vészhelyzetre. 

A segítséget kérő hajók rádión, 
morze jelekkel küldik az S.O.S.t a 
szélrózsa minden irányába. A jel
zést mindenhol ismerik és értik. Ré
gebben a rádióadó nélküli hajókról 
fényjelekkel jelezték a vészhelyze
tet. Az S.O.S. vészjelzést nemzetközi 
szinten a brit Marconi Társaság és 
a német Telefunken javaslatára fo
gadták el az 1906. október 3i berlini 
Rádiókonferencián. Ezt megelőzően 
a bajba jutott hajók az úgynevezett 
CQD jelzéssel továbbították segély
kérésüket: „Come Quick, Danger!” 
(Gyertek gyorsan, veszély!) Ilyen jel

zéssel kért segítséget 1899ben az 
Elbe kereskedelmi hajó, amikor ho
mokpadra futott Goodwin Sandos 
közelében.

A tévhittel ellentétben nem a Ti
tanic volt az első hajó, amely alkal
mazta az új jelzést. Az S.O.S. vész
jelzést első alkalommal 1909ben 
adta le az SS Slavonia hajó, Portu
gália partjainál. 

A rádióadók fejlődésével meg
jelent az igény a szóban leadha
tó vészjelzésre. 1927ben vezették 
be az erre szolgáló Mayday jel
zést, amely a francia m'aidez (ejtsd 
medé) ’segítsetek nekem’ kifejezés 
angolos ejtéséből származik. ■

S.o.S.
a véSzJelzéS eredete

Amiró́l kevesen tudnak... 
róna éva rovata micsoda pimf példa ez?

Ceglédi Zoltán
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T  ammuz egyike az év három  
 negatív hónapjának – ezek 
Tevet, Tammuz és Áv. Jeru zsá

lem ost roma Tevet havában kezdő
dött, Tammuz havában Jeruzsálem 
falait áttörték, Áv havában pedig 
lerombolták a Jeruzsálemi Temp
lomot, és magát a várost. A Kabbala 
azt tanítja, hogy a történelem inkább 
az év energiafolyamatai által válik 
érzékelhetővé, és kevésbé a fizikai 
eseményeknek köszönhetően. Ép
pen ezért, ha megvizsgáljuk az idő
pontot, amikor egy adott történelmi 
esemény bekövetkezett, könnyeb
ben megérthetjük, miért történt.

Minden egyes égitest kétkét je
let vezérel, kivéve a Napot, mely 
csak az oroszlán (Áv) havát, és a 
Holdat, mely csak a rák (Tammuz) 
havát vezérli. Nem csoda, ha kelet
kezik egyfajta egyensúlyvesztés. Ez 
az egyensúlyhiány készteti a rákot, 
a hónap jegyét arra, hogy oldalra 
tartson, ahelyett, hogy előre vagy 
hátra menne. Valamint emiatt kelet
kezik arra is tér ebben a hónapban, 
hogy a rákbetegség elkezdődjön; ez 
az egyetlen olyan hónap, mely egy 
betegség nevét hordozza. A szártán 
szó (magyarul: rák) az arámi nyelv
ben két részből tevődik össze, a 
„szár” jelentése: minden negativitást 
eltávolítani és kitisztítani. Rák hóna
pjának ereje az, hogy eltávolít min
den olyan problémát vagy negatív 
helyzetet az életünkből, mely ezt a 
betegséget okozhatná. 

Úgy tűnik, mintha a rákoknak 
több szeretetre volna szükségük, 
mint a más jegyekben születettek
nek. A Hold fogyása miatt úgy érzik, 
hogy valami mindig hiányzik, és ez 
az érzés depresszióhoz is vezethet. 
Ezekben a pillanatokban a mások
ra való odafigyelés, másokkal való 
megosztás, másokat szeretni, és 
másoknak adni – ezek jelenthet
nek gyógyulást. Ezen kívül, a rák 
szülöttjének igyekeznie kell elen
gedni a múltat, és átlátni a rossz 
érzéseken, sebeken. Ez az egyedüli 
módja annak, hogy valódi boldog
ságot és szeretetet találjanak. A rák 
szülöttje kifejezetten otthonszere
tő. Mottójuk „az én házam, az én 
váram”; erősen köti őket a család 
és az otthon. Szeretik a történel
met és az archeológiát: bármit, ami 
a múltra emlékezteti őket. 

Miközben ez a hónap az egyik 
leg zűrzavarosabb és legdühítőbb 
időszak lehet, egyben az egyik 
legjobb lehetőség arra, hogy túl
tekintsünk a zűrzavaron. Ha most 
erősítjük a belső figyelmünket, na
gyobb belátással bírunk majd az 
egész évben. ■

Negatív hónap – 
pozitív életszemlélet  

Kabbalista asztrológia Karen berggel,  
a Kabbala Központ spirituális igazgatójával

 rejtVénySAroK

SUdoKU  Írjon az ábrák üres négyzeteibe 1 és 9 közötti egész számokat úgy, hogy 
minden sorban, minden oszlopban és a vastag vonallal határolt színes területeken 
belül minden szám egyszer forduljon elő!
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PoénVAdÁSZAt  A vicc csattanója a kék sorban olvasható!
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nincs időd ulpánon tanulni? 

Tanuld velem online a héber nyel
vet, kezdő és haladó szinten! Nagy 
gyakorlattal, egyénileg kidolgozott 
módszer alapján, személyre szabva 
tanítom, rugalmas időbeosztással.

Várom a jelentkezésedet emailben:
saron.aser@gmail.com

Májusi számunkban beszámol
tunk a 2019ben Budapesten 
megrendezendő Maccabi Eu
rópa Játékok előkészületeiről. 
A nagyszabású sport esemény 
helyszíneinek be mutatásába 
sajnálatos módon hiba csúszott, amiért az érintettek és az olvasók 
elnézését kérjük. A szóban forgó rész helyesen a következő:

Az új Hidegkúti Nándor labdarúgó stadionban rendezik majd 
meg a nyitó és záró ünnepséget.

A Maccabi VAC fennállásának 110. évfordulója és a Maccabi 
Európa Játékok alkalmából számos fejlesztést terveznek, melyek 
közül a tervek szerint a legkiemelkedőbb beruházás egy zsidó 
sport és kulturális központ létrehozása lenne, mely nemcsak a 
Játékok alatt tölt majd be meghatározó szerepet a zsidó sport
életben, hanem a nagyszabású nemzetközi sportesemény után is. 
Az új központ különböző sportágaknak, közösségi eseményeknek 
és szabadidős programoknak, valamint a vallás egyes elemeinek 
is otthont adhat majd. Ez a komplexum lesz a színhelye számos 
sporteseménynek a Játékok alatt. ■

maccabi európa játékok

A poénvadászat megfejtését a szer
kesztőség ujkelet@gmail.com emailcí
mére lehet beküldeni.

A múlt havi skandináv rejtvény meg
fejtése: „Azt mondtad, erősen szereted a 
kávét!”

Beküldők: Navon Sarah és Shmuel, Árád
Köszönjük!


