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Nagybeteg 
kisgyerekek  

Szívműtétek SzármazáSra 

való tekintet nélkül

Johan magas, szőke, mókás holland fiú,  
mélyre döfő szarkazmussal és igaz  
keresztény hittel megáldva. Imádják a 
gyerekek. Ez jó a munkájában. Izraeli 
kór házakba fuvaroz muszlim gye reke- 
ket nyitott szívműtétre. A Sevet Achim 
nevű civil szervezetnél önkén tes kedik 
Jeruzsálemben, innen utazik rendsze-
resen a gázai vagy a jordán határhoz, 
vagy más palesztin területek közelébe, 
ahol felveszi a gyerekeket meg az anyá-
kat, és elszállítja őket a vizsgálatra a Tel-
Aviv melletti Holonba. Ezen az úton kí-
sérjük el.

Vadász Éva írása a 14. oldalon
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SoKféleSégből SzületIK Az egySég 
Szefárd és askenázi zsidók, arabok és drúzok, itt rekedt egykori turisták és új bevándorlók, ez a lapszám mindannyiunké!
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egy új világ hajnala 
Avi Ben Giora temeti a demokráciát (8. o)

Színház az egész ország
Borgula András sokszínű pódiuma (9. o.) 

A régi sebekből új erő fakad
Schnapp Lea „felhangolója” (10. o.)

egy bárban az „ellenséggel”
Meleg palesztinok Tel-Avivban (11. o.)

ezerízű Izrael
A drúzoktól a beduinokig sétálunk 
Grünhut Évával (12. o.)

egy asszony illata 
A „parfümkirálynőre” emlékezünk (18. o.)

Salátabár balázs Ibivel
(Nem csak) zöldségeket beszél (22. o.)

Nem csak Jeruzsálem óvárosában 
bandukolva, de Galilea kellős köze-
pén, egy egyszerű salátagyárban is 
fellelhető a sokféleség – ahogy ezt 
néhány munkás retusálatlan port-
réja reprezentálja, akik jól kifejezik a 
környék lakosságának demográfiai, 
vallási sokszínűségét. Drúzok, ke-
resztények, muszlimok és zsidók jól 

megférnek itt egymás mellett. E tar-
ka társaság családdá kovácsolódott 
össze, és a legfeszültebb időszakok-
ban is teljes békében és harmóniá-
ban végzi a munkáját – erről pedig 
fotóesszé is készült. 
Egy szokatlan „tablófotózás” törté-
nete az Új Keletben.

Frankpeti írása a 6. oldalon

Oszd meg és gyarapodj !
Azt mondják, a sokszínűség gyönyör-
ködtet – ugyanakkor épp az emberek 
sokféleségéből fakadóan van annyi 
konfliktus az országunkban. A más-
ságot – legyen szó vallásról, szárma-
zásról, szexuális beállítottságról, vagy 
egyszerűen csak a nagy átlagtól eltérő 
gondolkodásmódról – mindig nehe-
zen emészti a társadalom, ám ha az 
előítélet félelemmel is párosul, abból 
gyakran agresszió születik. Az Új Kelet 
szerzői ebben a hónapban személyes 

történeteket osztanak meg azzal kap-
csolatban, hogyan is lehetne másként 
bánni a mássággal. Első körben talán 
az volna a legfontosabb, hogy ne for-
duljunk el egymástól, hanem lássuk 
meg a másikat: írásaink július–augusz-
tusi összevont lapszámunkban az 
ezerszínű társadalom rétegeit igyekez-
nek felfedezni. Adjunk esélyt egymás-
nak – és önmagunknak – arra, hogy 
megértsük, megszeressük és értékel-
jük azt, amit (még) nem ismerünk. 

mert izrael 
mindenkié
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MTI

Pofon a start-up nemzetnek
az oktatáSi rendSzer kudarca

gázai „turistalátványosság”
terroralagút-múzeum

török puccs-
kísérlet

netanjahu: folyta-
tódik a megbékéléS 

törökorSzággal

Izrael arra számít, hogy nem okoz 
zavart a törökországi államcsínykí-
sérlet, folytatódik a megbékélés Tö-
rökországgal, zavartalanul végrehajt-
ják a megállapodásokat.

„Izrael és Törökország a közelmúlt-
ban állapodott meg a megbékélés 
folyamatáról. Úgy gondoljuk, hogy 
tovább folytatódik a megbékélés 
Törökországgal, függetlenül a nem-
rég történt drámai eseményektől” 
– jelentette ki Benjámin Netanjahu 
miniszterelnök a kormány ülésén a 
közszolgálati rádió értesülése szerint.

A török puccskísérlet a sábát be-
jövetele után robbant ki, amikor az 
izraeli politikusok csak rendkívül fon-
tos ügyekben szoktak megszólalni, 
mert ezzel megszegik a munkavég-
zés tilalmát.

Jeruzsálem ezzel magyarázhatja 
késlekedve érkezett válaszát az ese-
ményekre. Szombaton csak Emma-
nuel Nahson izraeli külügyi szóvivő 
reagált a Recep Tayyip Erdogan török 
államfő uralmának megdöntését cél-
zó államcsínykísérletre. A szombati 
közlemény szerint „Izrael tisztelet-
ben tartja a törökországi demokrati-
kus folyamatot, és arra számít, hogy 
folytatódik a Törökország és Izrael 
közötti megbékélési folyamat”. Izra-
el és Törökország június végén írta 
alá a diplomáciai kapcsolataik teljes 
körű megújításáról és kapcsolataik 
rendezéséről született egyezményt.

A két ország viszonya 2010-ben 
romlott meg, miután az izraeli ha-
ditengerészet megölt több, a Mavi 
Marmara nevű hajón tartózkodó tö-
rök aktivistát, akik a blokád alá vont 
Gázai övezetbe akartak bejutni.

Shiri Zsuzsa, MTI

terjed az  
„izraeli Uber” 

taxiforradalom
Az internetes alapú, közösségi au-
tómegosztás forradalma Magyaror-
szágon elbukott, Izraelben a helyzet 
nem reménytelen.

Izraelben is kemény szabályok vo-
natkoznak a személyszállításra, ezért 
még nem tömeges a hagyományos 
taxiktól eltérő módszer használata. 
A változás azonban már elindult, de-
rül ki a jpost.com írásából. Az izraeli 
vasúti és taxi-applikációt fejlesztő 
start-up cég, a Gett új szolgáltatások 
beindítására készül.

A vállalkozás alapítója, Sachar 
Waiser állítólag akkor kezdett gondol-
kodni a megoldáson, amikor 2009-
ben fél órát várt egy taxira egy ame-
rikai reptéren. Az első verzió két évvel 
később indult el Tel-Avivban, aztán 
nem sokkal később már Londonban 
is. Ma már Amerikában is hódít, miu-
tán sikerült befektetőket bevonni.

Izraelben idén októberben a köz-
lekedési minisztérium részvételével 
indul egy kísérleti program. A meg-
osztásos rendszer csak az utazó cél-
pontja és a vasútállomások között 
működik egyelőre. A Gett igazgatója, 
Mark Oun ezt a lehetőséget az első 
lépésnek nevezte, az izraeli vasút 
vezére pedig reméli, hogy a szolgál-
tatás által olcsóbb és gyorsabb lesz 
az ő szolgáltatásuk is. A Volkswagen 
nemrég 300 millió dollárt fektetett a 
Gett bővítésébe, amellyel párhuza-
mosan az izraeli vasút is korszerűsíti 
és bővíti hálózatát.

Izraelben sokan kritizálják a még 
meglévő szigorú szabályozást, ami 
fékezi a közösségi megosztáson ala-
puló személyszállítási szolgáltatást 
és ezzel magasan tartja az árakat, 
amin sokat buknak az ingázók. Az 
Uber is próbál megtelepedni Izrael-
ben, egyelőre sikertelenül.

zsido.com

Marihuána a 
Kneszetben

Szívnak 

a politikuSok?

Egy zacskóban kis mennyiségű ma-
rihuánát felejtett valaki az izraeli or-
szágházban, ott is az egyik illemhe-
lyen. Az egyik képviselő asszisztense 
bukkant a könnyű drogra, aki átadta 
azt a kneszet biztonsági vezetőjének, 
Joszef Grífnek. A füves zacsi a képvi-
selőknek és munkatársaiknak otthont 
adó földszinten volt egy vécé egyik 
fülkéjében, a vécépapírtartó mellett.

Korábban számos izraeli honatya 
és -anya vallotta be, hogy már szí-
vott spanglit élete során, s egyikük, a 
balliberális mereces Tamar Zandberg 
vezeti a parlament drogokkal foglalko-
zó bizottságát. Az önkéntes gyónások 
alapján inkább a baloldali képviselők 
próbálkoztak dzsointokkal: a Merecből 
Michál Rozin, Ilán Gilaon, a Munka-
pártból Sztáv Safír, Éjtán Kábel és Miki 
Rosenthal, sőt még a centrista Jes Atid 
küldötte, Juvál Rovozov is beismerte.

Izraelben csakis orvosi javallatra le-
het legálisan marihuánához jutni, de 
a rendőrség időről időre törvénytelen 
ültetvényeket leplez le. A fogyasztók 
saját használatukra a kegyes éghajlati 
viszonyok miatt gyakran erkélyeiken 
termelik meg szükségleteiket.

Izraelinfo

A placebók 
titka

izraeli kutatáS, 

nemzetközi áttöréS

Az Izraeli Technológiai Kutatóintézet, 
a Technion kutatói egérkísérletekben 
bebizonyították, hogy az agy közér-
zetjavító központjának stimulálása 
kétszeres hatékonysággal építi a bak-
tériumokat elpusztító sejteket.

„Az eredmények azt mutatják, hogy 
a pozitív várakozásokkal kapcsolatos 
agyterületek aktiválása befolyásolhatja 
a szervezet betegségekkel való meg-
birkózását” – közölte Dr. Aszia Rolls, 
a Technion Orvostudományi Karának 
adjunktusa. A Nature Medicine-ben 
közölt megállapítások „egy nap talán 
új gyógyszerek fejlesztéséhez vezet-
nek, amelyek magát az agyat fogják a 
gyógyításhoz felhasználni”.

Régóta közismert, hogy az emberi 
agy jutalmazási rendszerét, amely az 
öröm érzését közvetíti, valódi ható-
anyag nélküli tablettával is lehet ak-
tiválni – ezt nevezik ismertebb nevén 
placebohatásnak –, ha az azt bevevő 
személy azt hiszi, hogy valódi gyógy-
szert kapott. „Csak az nem volt vilá-
gos, hogy ez tényleg befolyásolhatja 
a fizikai jóllétet” – mondta Rolls az 
AFP-nek. „A tudósok sem tudták pon-
tosan, hogy a jel hogyan halad át a 
testen, hogy egyáltalán az immunvá-
laszt erősíti-e meg.”

The Times Of Israel, Vadász Éva ford.

Egy friss kutatásból kiderül, hogy az 
izraeliek nagy hányada várhatóan 
megbukik majd a modern világ mun-
kaerőpiacán és nehezére esik majd 
megtalálnia helyét a társadalomban. 
Karnit Flug, a Bank Iszráel, az izraeli 
jegybank elnöke az oktatási rendszer 
kudarcának az ország jövőbeli gaz-
dasági növekedésében okozott kö-
vetkezményeire figyelmeztetett. Itt az 
idő felébredni.

Az új adatok – együtt az OECD ko-
rábban közzétett információival – az 
izraeliek készségeinek és szakképzett-
ségének alacsony szintjét mutatják 
összehasonlítva a fejlett országokkal. 
Ezek révén Izrael a szegénységben 
és az egyenlőtlenségben, a diákok-
ra szánt alacsony befektetésben és 
a csekély szociális szolgáltatásokban 
élen járó országok kétes klubjába 
nyert belépést: a diákok nemzetközi 

összehasonlításban gyenge eredmé-
nyeket érnek el. 

Mindehhez hozzájárul a régimó di 
oktatási rendszer, a belső egyenlőt-
lenségek, a társadalmi különbsé gek, 
az arab tanulókat sújtó költ ségvetési 
megkülönböztetés és az ultraortodox 
oktatás hiányosságai. A csapás ezút-
tal különösen fájdalmas, mert Izra-
el legfontosabb és legérzékenyebb 
erőforrását érinti: az emberi erőfor-
rást. 

Az izraeli társadalom már másfél 
évtizede aggódik a tanulók nemzet-
közi felméréseken elért alacsony 
pontszáma miatt, de az OECD új 
felmérései jóval aggasztóbb képet 
mutatnak, és feltárják, hogy az okta-
tási rendszer alacsony eredményei a 
társadalom képzettségének általános 
szintjét tükrözik.

The Marker, Izraelinfo

A Gázai övezetet uraló iszlamista 
Hamász nyári látványosságként mu-
togatja az általa ásott alagutakat szer-
vezett csoportoknak – értesült a The 
Times of Israel című angol nyelvű 
izraeli honlap. A Hamász ellen végre-
hajtott izraeli Erős szikla hadművelet 
második évfordulóján a gázai fiatalok 
a belföldi turizmus egyik nevezetes-
ségeként ismerkedhetnek az övezet 
alá ásott, az izraeli területek elleni tá-
madásokat szolgáló alagútrendszer 
néhány szakaszával.

A Facebookon bemutatott video-
felvétel szerint az egyik alagút falain 
elhelyezték a Hamász számos meg-
ölt harcosának képét, és a felügyelők 
azokat mutogatva kalauzolják a ti-
zenéves fiúk csoportjait. A Gáza vá-
ros alatt ásott járatban fegyvereket és 
az Izrael elleni harc módszereit is be-
mutatják a látogatóknak. A mellékelt 

szöveg szerint a kiállítást bárki meg-
tekintheti, valamint a média számára 
is nyitva áll.

A két évvel ezelőtti harcok idején, 
majd az azt követő feltárásokban Iz-
rael 36 alagutat talált, amelyek célja 
meglepetésszerű támadások végre-
hajtása volt a határ izraeli oldalán. A 
Hamász 2014 óta saját állítása szerint 
újjáépítette az övezet alatti alagút-
rendszert, s az izraeli hadsereg idén 
tavasszal felfedezett és felszámolt két 
olyan új járatot, amelyek behatoltak 
az ország területére.

Shiri Zsuzsa, MTI

6000 éves gabona magvak
izrael mezŐgazdaSági történelme 

eltörölhető a mentelmi jog
az arab liSta tiltakozik

PIN-kód helyett ujjlenyomat
amerikában idén váltanak a bankautomaták
Jelentős tech nikai változások várható-
ak a bank automaták világában, még-
pedig az ATM technológia forradalmi 
változásával, amely az iPhone ujjle-
nyomat-olvasó technológiájára épül.

A pénzt felvenni szándékozónak 
az ATM terminálhoz csak hozzá kell 
érintenie az Apple ujjlenyomattal ak-
tiválható (Touch ID) telefonját, majd 
minden további PIN-kód megadása 
nélkül, a telefon nyomógombjának 
megérintésével megtörténik az illető 
azonosítása, és a pénzfelvételi szán-
dék aktiválása.

Az Egyesült Államokban már ezen a 
nyáron megkezdik az ilyen, új generáci-
ós bankautomaták telepítését, még eb-
ben az évben 70 ezer bankautomatából 
lehet majd így felvenni pénzt.

Az Apple Pay alkalmazás önmagá-
ban nem újdonság, egyre több he-
lyen használják az üzletekben lévő 
POS termináloknál is fizetésre, de ez-

zel a technológiai továbbfejlesztéssel 
kártyás vásárlás és készpénzfelvétel 
esetén is feleslegessé válik magának 
a bankkártyának a használata: elég 
lesz, ha kéznél van egy újgenerációs 
okostelefon. A PIN-kódok ellopására 
szakosodott elektronikai iparág be-
csukhatja a kapuit.

Az Apple Pay, valamint a Google 
hasonló megoldásai az Appstore és 
a Google Play áruházakból tölthetőek 
le a telefonra, és máris a lehető leg-
egyszerűbben lehet költeni a pénzt.

Izraelinfo 

A Kneszet elfogadta azt a vitatott jog - 
szabályt, amelynek értelmében a tör-
vény hozás háromnegyedének jóvá ha -
gyásával közjogilag felelősségre von- 
 hatók a képviselők, ha rasszista uszí-
tást követnek el, vagy ha támogatják 
az Izrael elleni fegyveres harcot. A tör-
vényjavaslatot az alkotmányozási bi-
zottság terjesztette elő.

Az új törvény alig titkolt célja az iz-
raeliek haragját rendszeresen kivívó 
Hanan Zoabi arab képviselőnő (képün-
kön) eltávolítása a törvényhozás sora-
iból. Zoabi szélsőséges kijelentéseivel 
időről időre botrányt okoz a Kneszet-
ben, legutóbb gyilkosoknak nevezte az 
izraeli katonákat, és 2010-ben szemé-
lyesen részt vett a török Mavi Marmara 
hajó fedélzetén a Gázai övezet elleni 
blokád megtörését célzó, Izraelben 
provokációnak tekintett, és kilenc ha-
lálos áldozattal járó akcióban is.

A jogszabály szerint a közjogi fele-
lősségre vonáshoz legalább 90 hon-
atyának kell az erről szóló javaslatot 
megszavaznia, előzetesen pedig leg-
alább 70 képviselőnek kell aláírásával 

támogatnia a szavazást az illetőről, 
és közülük legalább tíznek a kor-
mánykoalíción kívüli pártokból kell 
kikerülnie. 

A közös arab lista a legfelsőbb bí-
rósághoz fordul, mert szerintük az 
új törvény alkotmányellenes. „A fe-
lelősségre vonási törvény sötét folt 
Izrael arcán. A gyűlölet kormánya 
csak az árkok növelésével foglalko-
zik, amelyek jobban fenyegetik Izra-
elt az összes külső ellenségnél” – írta 
Twitter-üzenetében a jóváhagyott 
törvényről a parlamenti ellenzéket és 
a szociáldemokrata Munkapártot ve-
zető Jichák Hercog.

A képviselők parlamenti mentelmi 
jogát felfüggesztő szabályozást ere-
detileg azért fogalmazták meg, mert 
februárban három arab képviselő rész-
véte kifejezéseként látogatást tett izra-
eliek elleni támadások során meghalt 
palesztin merénylők családjánál. Ezért 
őket korábban a Kneszet etikai bizott-
sága négy-négy, illetve kettő hónapra 
felfüggesztette mandátumukból.

Shiri Zsuzsa – MTI

A Júdeai-sivatagban talált hatezer éves 
magvak genetikai vizsgálata alapján a 
mai Izrael területére teszi az árpa több 
mint tízezer évvel ezelőtti háziasítását 
egy izraeli és német tudósokból álló 
tudóscsoport. Az ősi gabonaszemek 
génállományát több száz ismert fajjal 
összevetve arra a következtetésre ju-
tottak, hogy a vadárpa domesztikálása 
a Jordán folyó völgyében és a Galileai-
hegységben kezdődött, majd később 
erről a vidékről terjedt el a világban.

Ez arra utal, hogy őseink már akkor 
igen nagy mértékben előrehaladtak az 
árpa nemesítésében, aminek háziasítá-
sa központi szerepet játszott az „agrár-
forradalomban”. Az úgynevezett termé-
keny félholdon, a közel-keleti térségben 
zajlott több mint tízezer évvel ezelőtt 
az állatok háziasítása és az élelemter-
melésre való áttérés, a „neolitikus forra-
dalom”, amely korszakalkotó esemény 
volt az emberi kultúra fejlődésében.

Shiri Zsuzsa, MTI

lMbtQ Pride Jeruzsálemben
rekordSzámú réSztvevŐ

Minden korábbinál többen, mintegy 
25 ezren vettek részt Jeruzsálemben 
az idei meleg büszkeség menetén, 
amely egy tavalyi halálos kimenetelű 
támadás után megerősített biztonsági 
intézkedések mellett zajlott .

A tavalyi incidens nyomán idén 
rengetegen csatlakoztak olyanok is 
a homoszexuálisok hátrányos meg-
különböztetése elleni felvonuláshoz, 
akik egyébként nem vettek volna 
részt egy ilyen eseményen. 

Együtt menetelt a melegekkel 
Gilad Erdán belbiztonsági miniszter 
és az izraeli parlament (kneszet) szá-

mos képviselője különböző jobbol-
dali, centrista és baloldali pártokból. 
Benjámin Netanjahu miniszterelnök 
is bejelentette, hogy támogatja a fel-
vonulást, s az interneten közzétett 
videóüzenetében hangsúlyozta, hogy 
a jeruzsálemi esemény nem csak a 
melegeké és transzszexuálisoké. „A 
melegek közösségéhez tartozó test-
véreink elválaszthatatlanul hozzánk 
tartoznak. Mindannyiunk joga és kö-
telessége elfogadni egymást nemre, 
fajra és nemi irányultságra való tekin-
tet nélkül. Mindannyian egyenlőek és 
egységesek vagyunk” – jelentette ki a 
kormányfő.

Jeruzsálem lakosságának többsé-
gét konzervatív vallási közösségek 
teszik ki, amelyek tagjainak nagy 
része elítéli a homoszexualitást. Erő-
szakos cselekményeket mindazon-
által ritkán követnek el a városban 
melegek ellen.

Shiri Zsuzsa, MTI
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V
olt egyszer egy kisfiú, aki egy 
mesés városkában élt, ahol 
mindenki szeretett mindenkit, 

és teljes volt a béke. Aztán egy na-
pon a kisfiú véletlenül megpillantotta, 
ahogy a városka egyik köztiszteletben 
álló tanára az iskola felé menet, se szó 
se beszéd, felkapott egy almát a zöld-
séges pultjáról és fizetés nélkül távo-
zott – a kisfiú pedig ezt el is mesélte 
mindenkinek, akivel csak találkozott…

Napok sem teltek el, de a tanárt már 
az egész város megvetette és lenéz-
te. Nem sokkal ezután a tanár, kinyo-
mozva a pletyka forrását, a kisfiúhoz 
lépett. „Emlékezz rá, hogy sosem látod 
a teljes képet – mondta. – Egy hónap-
ban egyszer fizetem ki az almákat, és 
minden nap elveszek egyet, amit már 
törlesztettem a hónap elején.” A kisfiú 
megszeppenve kért bocsánatot, a ta-
nár úr pedig így szólt: „Megbocsátok 
neked, de van egy kérésem. Menj fel a 
város óratornyának tetejére, vágj ketté 
egy párnát, majd ereszd szélnek a tol-
lakat, végül pedig szedd össze az ösz-
szes pihét.” A fiúcska sírva fakadt. „De 
hiszen ez lehetetlen!” A férfi pedig így 
válaszolt: „Épp így lehetetlen vissza-
vonni mindazt a pletykát, amit most 
a városban terjesztenek rólam. Mert a 
kimondott szó kilőtt nyíl.”

Ezt a történetet azért meséltem el, 
hogy megértsük, mennyire kártékony 
és milyen igazságtalan, amikor alapta-
lanul, információ hiányában vádasko-
dunk. A konfliktusoknak mindig (leg-
alább) két oldala van. „Meg fogjátok 
ismerni a Félelmet, s ha megismerté-
tek, tudni fogjátok, hogy ő az uratok, 
parancsolótok” – írta Rudyard Kipling 
A dzsungel könyve Hogyan született a 
félelem című fejezetében. A spirituális 
mélységekig hatoló történet szerint 
a Félelem nem volt más, mint maga 
az ember: „A Dzsungel egyik barlang-
jában lakik – nincs szőre, a hátsó lá-
bain jár. Mi, vadonbeliek követtük a 
csordát, amíg a barlanghoz nem ér-
tünk, s a Félelem csakugyan ott állt a 
barlang szájánál. Amikor bennünket 
meglátott: felkiáltott, s a hangja halla-
tára belénk szállt a félelem, amelytől 
azóta se tudunk megszabadulni, ha 
halljuk. Elrohantunk, egymást tiporva-
tépve félelmünkben. Azon az éjszakán 

mi, dzsungelbeliek nem feküdtünk le 
együtt, ahogy addig szoktunk, hanem 
minden törzs külön húzódott – vad-
disznó a vaddisznóval, őz az őzzel, 
szarv szarvval” – meséli Bagira, a fe-
kete párduc az indiai szerző klasszikus 
történetében.

Ez pedig már egy másik történet: 
egy barátom édesapjáé, aki né-

hány évvel ezelőtt az ügyvédi irodájá-
ban ülve telefonálgatott, miközben az 
üvegfalon keresztül figyelte, hogyan 
potyognak a bombák a haifai öbölbe. 
Amikor a felesége felhívta őt, hogy ha-
zajön-e, hiszen előkészítette az óvó-
helyet, így válaszolt: „Dehogy megyek, 
mire odaérnék, vége lesz az egész cé-
cónak, és amúgy is rengeteg dolgom 
van itt.” 

Vajon hogyan lehetséges, hogy mi-
közben Budapesten remegő térdekkel 
megyünk végig hajnalban a körúton, 
hiszen „bármi megtörténhet”, itt az 
emberek megtanultak együtt élni a 
félelemmel. Megszelidítették azt, sőt 
akad, aki barátjává fogadta. Egy ro-
konom, Alessandra például azért köl-
tözött egy kis izraeli faluba Rómából, 
mert – ahogy ő mondja – itt élve va-
lóban jelentősége, súlya, értelme van 
minden egyes lélegzetvételnek. 

A közel nyolc esztendő alatt, amit 
Izraelben töltöttem, az én hozzá-

állásom is megváltozott: míg eleinte 
minden repülőzajra összerezzentem, 
és hevesen kezdett verni a szívem, ha 
éjnek évadján szirénaszót hallottam, 
ma már kétséges, hogy akár egy va-
lós riadó is felverne legmélyebb ál-
momból. Amikor pedig a barátaim azt 
kérdik: „Nem félsz tőle, hogy háborús 
övezetbe költöztél?”, csupán annyit fe-
lelek: „Az éjszakai négyes-hatoson va-
lahogy sokkal jobban féltem.” Ám ha 
igazán őszinte akarok lenni, valójában 
– vélhetően a gyökértelen fizikai lét, a 
buddhista neveltetés és a kabbala ta-
naiban való elmélyülés furcsa koktél-
jának hatásaként – nem igazán félek 
semmitől. Ha az ember képes tiszta 
fejjel, szívvel, lélekkel gondolkodni, be 
kell hogy lássa: halálának időpontja 
percre pontosan akkor fog elérkez-
ni, amikor annak eljött az ideje. Sem 
előbb, sem később. Ennek tükrében 
pedig vajmi kevés jelentősége van 
annak, hogy az ember Izraelben vagy 
Svájcban él. Annak azonban annál 
több, hogy a maradék időt – legyen az 
egy perc vagy egy évszázad – mivel 
is tölti el.

Mindkét oldal gyermekei megér-
demlik, hogy egy békés jövőben nő-

hessenek fel. A hibáztatás, a bosszú, és 
a makacsság csupán még több sötét-
séget szül, a cél pedig nem az, hogy 
igazságot tegyünk arabok és zsidók 
közt, hanem hogy békét teremtsünk, 
megtanuljunk együtt élni szeretet-
ben. A cél az, hogy sikerüljön megér-
tetni a világgal: nem az tesz jó vagy 
rossz emberré valakit, hogy muzul-
mán, zsidó, keresztény, vagy buddhis-
ta, hanem az, hogy hogyan bánik az 
emberekkel. Hogy elfogadja-e a világ 
és a benne élő emberek sokszínűsé-
gét. És bár szélsőségesek és radikáli-
sok mindkét oldalon vannak, ne velük 
azonosítsuk az évezredes, szeretetre 
és igaz értékrendre tanító spirituális 
ösvényeket. 

Mindannyian különbözünk egy-
mástól, de éppen azért, hogy saját 
erőfeszítéseink árán fedezhessük fel 
mindazt, ami közös mindnyájunkban. 
Nem könnyű munka, de nincs más vá-
lasztásunk – nem gondolhatjuk, hogy 
ami nem a közvetlen közegünkben, 
hanem Magyarországon, Nigériában 
vagy Ukrajnában történik az „nem 
érint” minket. Az ember nagyon ér-
zékeny lélek, a lelkiállapotunkat pedig 
nagyban meghatározza a kritikus tö-
meg energiája – így az is hatással van 
az életünkre, ha a szomszéd a szem-
közti házból épp depressziós. Ebben 
a helyzetben tehát – amikor egy-
egy rosszul megválasztott szóval egy 
egész népet, egy egész országot, egy 
egész vallást bélyegezhetünk meg – 
nagyon fontos észben tartani: ha nem 
engedjük, hogy a külvilág iránti közö-
nyösség úrrá legyen rajtunk, az nem 
azt jelenti, hogy intoleránsak vagy 
bosszúállók leszünk azokkal szemben, 
akikről jóformán semmit sem tudunk.

Az Új Kelet szerzői ebben a hónap-
ban a társadalmi sokféleség kérdését 
járják körül. Köszönjük szerzőinknek 
a remek, sokrétű és sokszínű írásokat 
– olvasóinknak pedig azt, hogy július-
augusztusi összevont lapszámunkat 
választották. Valahogy szebb együtt a 
nyár, nem igaz? ■

Steiner Kristóf főszerkesztő
steiner.kristof@gmail.com 

www.whitecityboy.com
facebook.com/SteinerKristofoldala

egyszer volt, hol nem volt…  
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A társadalom 
tudománya

12 idézet a haSznoS 
SzociáliS létrŐl

Krúdy gyula egyszer azt mondta: „Némely em-
bernek csak akkor látszik meg az igazi arca, ami-
kor a halál csinálja azt.” Ijesztő, ugyanakkor igaz 
mondás – jó volna tudni, hogy még életünkben 
megértjük, mit tehetünk önmagunkért, szeret-
teinkért és a társadalomért. Az Új Kelet szerzői 
felcsapnak társadalomkritikusnak – ám ebben a 
rovatban kölcsönvett tollakkal ékeskedünk. Íme 
a kedvenc idézeteink a témában. 
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az új Kelet Magyarországi terjesztése, szponzoráció és együttműködések kapcsán várunk ötleteket, érdeklődőket, segítőket és barátokat – elektronikus 
levélcímünk: ujkelet@gmail.com Praktikus információkkal, együttműködéssel és hirdetésekkel kapcsolatos kérdésekkel bárki fordulhat bizalommal az új 
Kelet felelős szerkesztőjéhez, Salamon Sárához: 052-797-1655 (izraelből), 00-972-52-797-1655 (Magyarországról).
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A sokféleség a mű-
vészet színtere. 

Csak akkor szabadul fel a szel-
lem, ha a gondolat magára 
hagyja, ha felismeri korlátait 
és tudja, hogy közel a vég.

Albert Camus 

Ne ítéld meg a 
testvéredet, amíg 
nem jártál leg-
alább két mér-
földet a moka-
szinjában.

Indián mondás

Minden ember ter-
mészetéből fakadóan 

élvezi, ha hozzájárulhat 
mások jólétéhez – ha ezt 
saját akaratából teheti 
meg.

Marshall Rosenberg

A tömeg furcsa 
dolog. A tömeg-

nek saját közös gondolko-
dása van, gondolkodás, mely 
figyelmen kívül hagyja egyes 
részeinek értelmét, és a leg-
alantasabb érzelmekből táp-
lálkozik.

Kevin Brooks 

Tiszteld az embert! Nem 
azt, amivé tette magát, 

hanem azt, aki benne rejlik, s 
tán maga sem tud róla. A má-
sik ember tisztelete, a benne 
lakó Isten tisztelete.

Müller Péter

Aki beszél, vet; 
aki meghallgat, 
arat.

Perzsa mondás

Mielőtt bárki újra-
formálhatná a tár-

sadalmat, a társadalom-
nak kell megformálnia őt.

Herbert Spencer
Minden ember élete ugyan -
annyit ér, és egyformán 
méltó a védelemre.

J. K. Rowling

A parasztok, a király és a 
királynő is ugyanabba a 
dobozba térnek vissza, 
amikor a játéknak vége.

Irvin David Yalom

Minden nemzedék 
úgy érzi, hogy a ká-
osz peremén él.

Thomas F.  
Homer-Dixon

Senki sem különálló sziget; minden 
ember a kontinens része, a száraz-

föld egy darabja; ha egy göröngyöt mos 
el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, 
mintha egy hegyfokot mosna el, vagy ba-
rátaid házát, vagy a te birtokod; minden 
halállal én leszek kevesebb, mert egy va-
gyok az emberiséggel; ezért hát sose kér-
dezd, kiért szól a harang: érted szól.

John Donner
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Talán, ha jobban figyel-
nénk egymásra, a törté-
nelemnek nem kellene 
megismétlődnie.

Dalai Láma

7 9
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Azt mondják, egyetlen tekintet ölni tud – nem véletlen, hogy a babonás zsidók és a kabbalisták vörös fonalat vi-
selnek a „gonosz szem” ellen. Arra azonban ritkán gondolunk, hogy mi magunk milyen gyakran „verünk” másokat 
a tekintetünkkel, meggondolatlan szavainkkal, csak azért, mert nem tudunk róluk eleget. Az arabok és zsidók kö-
zötti konfliktus épp abból táplálkozik, hogy generációk nőttek fel félinformációkon és rémtörténeteken, míg 
végül a horror-sztorik és hamis feltételezések valós rémségekben manifesztálódtak. Ám nincs minden veszve...

„Mindannyian különbözünk egymástól, de éppen 
azért, hogy saját eró́feszítéseink árán fedezhessük fel 

mindazt, ami közös mindnyájunkban.”
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Arcképcsarnok
 

A szeretetteljes családi kapcsolat a világ egyik 
legnagyobb értéke. és mint semmilyen nagy ér-
téket, ezt sem adják ingyen: sok családban már 
az is időszakos „szakító ok”, hogy a gyerek nem 
akar egyetemre menni, és ismerek olyat, akivel 
fél évig nem beszélt az édesapja, mert a lánya 
csináltatott egy tetoválást. 

M iközben sokan vallásos emberként az 
elfogadásról és szeretetről beszélnek, a 
hétköznapi életben valahogy nehezeb-

ben megy megérteni, hogy az emberek sokfélék. 
Családok mentek tönkre politikai vitákban; két ke-
zemen nem tudom megszámolni, hány olyan me-
leg srácot ismerek, akit a szülei át akartak „nevelni” 
heteroszexuális férfivá; ami pedig a zsidókérdést 
illeti, egyenesen tragikus a helyzet. Az efféle csalá-
di konfliktusokat kezelni, ugyanakkor ápolni a kap-
csolatot komoly meló, de nem reménytelen. 

Jól csak a szívével lát(na) 
az ember
Amikor a gerincemre varrattam héberül A kis her-
ceg klasszikus mottóját: „Jól csak a szívével lát az 
ember”, két közeli(nek hitt) barátom egyenesen 
idiótának és rasszistának nevezett – oda se neki, 
hogy a muzulmán vallást jelképező holdsarló teto-
válásom is van. A több ezer éves múlttal bíró arámi 
írásjelek milliók számára egyet jelentenek a gázai 
palesztinok szenvedéseivel. Az antiszemita táma-
dások világszerte egyre gyakoribb esetek, és Eu-
rópában sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy 
az izraeliek jelentős hányada a minden ember 
számára egyenlő jogokban hisz, vagy hogy több 
millió olyan muzulmán él itt, aki tudatosan nem 
palesztinnak, hanem izraelinek vallja magát – mert 
itt született és úgy érzi, ide tartozik. 

Az emberek képtelenek felfogni, hogy nem le-
het egy kalap alá venni mindenkit, aki valamilyen 
vallás, rassz vagy gondolkodásmód képviselője. 
Annyira mókásnak találom, hogy önmagukat tu-
dományosan gondolkodó, racionális, értelmiségi 
emberek hangoztatják, hogy nem hisznek a ho-
roszkópban, mert „hogy lehetne minden oroszlán 
hasonló”, vagy „miért lenne közös jellemzője a víz-
öntőknek” – ugyanakkor sokan meggyőződéssel 
állítják, hogy a zsidó márpedig zsugori, a cigány 
lop, a melegek pedig mind pedofilok és AIDS-esek. 
Mi ebben a logika?

Örihari, vagy kompromisszum?
Személyes környezetemben háromféle megol-
dással találkoztam. Az első és nyilvánvalóan leg-
ideálisabb, ha sikerül egy lélektől-lélekig beszélge-
téssel ejutnunk odáig, hogy nem kell mindenben 
egyetértenünk ahhoz, hogy szeressük egymást. 
A második, türelembajnok megoldás abban bízni, 
hogy az összetűzések utáni elhidegülések annyira 
megrázzák a gyűlölködő családtagot, hogy rájön: 
ha nem veszi rá magát, hogy elfogadóbb, kedve-
sebb és nyitottabb legyen, elveszíthet valakit, aki 
fontos neki. A harmadik pedig valójában félmeg-
oldás – mert a konfliktus megmarad, még ha nem 

is mérgezi intenzíven a mindennapokat. Ez pedig 
nem más, mint agyban és lélekben eljutni arra a 
pontra, hogy valaki, akit szeretünk, egyszerűen 
soha nem fog megváltozni. Ismerek egy arab srá-
cot, aki tizehnat évesen bejelentette a szüleinek, 
hogy meleg. Elkergették, majd mikor egy évvel 
később visszament békülni, az apja úgy megver-
te részegen, hogy a srác két hétig volt kómában. 
Ennek nyilván senki ne tegye ki magát. Ez a bará-
tom ma már felköltözött a fővárosba, egy vegán 
étteremben konyhafőnök, és három éve alkot egy 
párt egy jeruzsálemi zsidó fiúval – akinek a szülei 
szintén minden fronton küszködnek a gyerekük 
elfogadásával.

Változni tudni kell
Amikor homofób, zsidógyűlölő, Izrael-ellenes em-
berrel találkozom, általában csak arra kérem, hogy 
maradjon higgadt. Beszélgessünk – akár vitatkoz-
zunk is – értelmesen, egymás szavait mérlegel-
ve. Ha azonban az én álláspontomat egyszerűen 
hazugságnak nevezi a vitapartner, a beszélgetés 
nem tud tovább menni – hiszen ő az én meggyő-
ződésem létezését is kizárta. Egy jó beszélgetés 
végére – legyen szó Izraelről, homoszexualitásról, 
vagy akár állatjogi kérdésekről – általában a leg-
extrémebben gondolkodó embereknek is elin-
dul valami a fejében... vagy a szívében. És ahogy 
egy anti-vegánt sem szentbeszédekkel traktálok, 
hanem finom falatokkal kínálok, a mássághoz, a 
zsidósághoz, a buddhizmushoz is csak akkor tu-
dok közelebb hozni embereket, ha látják, hogy 
szép, fontos értékektől vezérelt, felelősségteljes 
életet igyekszünk élni, mint bárki más. Nem pe-
dig begyakorolt sorokat ismételgetek önmagam 
igazolására. Ahogy minden embercsoportban – 
heteroszexuálisok, keresztények, muzulmánok és 
így tovább –, közöttünk is vannak korlátoltabban 
és szabadabban gondolkodó emberek. A változás 
és változtatás képessége viszont – hála Istennek, 
Hasemnek, Allahnak, a Fénynek, az univerzumnak, 
lehet választani! – mindannyiunkban ott van. Ha 
akarjuk, ha nem.

A türelem néha bizony 
nem terem semmit 
Tóth–Horváth Gábor pszichológus szerint a kire-
kesztő magatartásminták mögött a legtöbb eset-
ben tudatlanság, sztereotípiák húzódnak meg. „Ha 
van türelme ezeket eloszlatni, ha fogékony az ille-
tő családtag, ha képes tanulni, akkor, de csak akkor 
bármilyen érzékeny témát szóba hozhatunk. Jó 
taktika a homofób, antiszemita, fajgyűlölő, vagy 
csak rasszista vicceket durrogató családtag előtt 
rávilágítani: ha sosem tudta volna meg valakiről, 
hogy egy általa megvetett szubkultúrához tarto-
zik, továbbra is ugyanúgy szeretné. Semmi nem 
változott.” Gábor szerint az sem tragédia, ha egy-
szerűen belenyugszunk, hogy a botrány elkerülé-
se végett egy-egy közeli, makacs családtag előtt 
egyszerűen nem nyílunk meg minden témában. 
„Ha nem tudja kezelni, akkor bármilyen szomorú-
an hangzik, az ön házi feladata mérlegelni: elviseli 
olyannak, amilyen, vagy egyszerűen távol tartja 
magát tőle a békesség érdekében.” ■

Önöknél megy otthon  
cigányozás, zsidózás, buzizás?

Steiner Kristóf

Dan, Naftali, Jézus és Josephus flavius óta szerintem mostanában élnek a legérdekesebb figurák itt 
a környéken. Már régen terveztem, hogy lencsevégre kapok a munkahelyemen – egy galilea kellős 
közepén elhelyezkedő salátagyárban – néhány karakteres figurát, és mivel egy videoklip felvétele 
miatt éppen kéznél volt a fényképezőgépem, odahívtam pár embert, hogy a kamera elé állva segít-
senek beállítani a készülék értékeit. A csali bevált, híre ment a dolognak, jöttek mások is, a végén 
már biztonsági őröket kellett alkalmaznom, hogy ne legyen fejetlenség.

Következzen néhány munkás retusálatlan 
portréja, akik jól kifejezik a környék lakos-
ságának demográfiai, vallási sokszínűsé-

gét. Drúzok, keresztények, muszlimok és zsidók jól 
megférnek itt egymás mellett. E tarka társaság csa-
láddá kovácsolódott össze, és a legfeszültebb idő-
szakokban is teljes békében és harmóniában végzi 
a munkáját.

Alex Oroszországból alijázott, dadog. Már 16 éve 
rakodómunkás, de szinte mindig mosolyog és vidám.

Leonid Oroszországból származó zsidó férfi. Ő 
rakja a padlizsánokat a lángok közé begördülő fu-
tószalagra.

Ira zsidó nő, az utcánkban lakik, csak annyit tudok 
róla, hogy oroszul beszél, vékony, és folyton cigizik, 
miközben mereven maga elé néz. Ha nagy ritkán ne-
vet, akkor is mérhetetlen szomorúság árad a szemé-
ből. A tésztarészlegen dolgozik rakodómunkásként.

Angela zsidó nő, a Kaukázusból jött. Elsöprő 
személyisége miatt a háromfős munkahelyi szak-
szervezet egyik alappillére. Mikor nevet, remeg az 
egész gyár. Önbizalma felhőkarcoló. A kartonhaj-
togató gépeket kezeli, de gyakorlatilag ő irányítja 
az egész csomagoló részleget.

Muchsen drúz sejk a nyersanyag-minőségel-
lenőrző részlegen dolgozik. Kilenc gyereke és két 
örökhuncut szeme van. Munka után mindig a bő 
bugyogóját hordja.

Arkadi Oroszországból jött, szakmája szerint 
mérnök, de itt Izraelben majonézkészítéssel fog-
lalkozik. Ő a legkövérebb ember a cégnél, főleg a 
hasa óriási. Felesége egy karcsú szőkeség. Arkadi 
vehemens focirajongó, hébertudása kizárólag erre 
a területre korlátozódik.

Enad drúz srác. Ő mossa és vágja a zöldségeket. 
Mindig tőle szerzem be a friss olívaolajat.

Nimer drúz férfi, a hűtőházban dolgozik targon-
cásként.

Salman arab fiú, folyton szétrúgtam a bokáját, 
mert mindig az ellenfél csapatában volt védő, én 
meg hősiesen rúgtam a gólokat. Ha nagyon indu-
latba jött is, mindig sikerült meggyőznöm, hogy 
minden baráti alapon történik.

Roman zsidó férfi, Oroszországból jött 1973-ban, 
egyenesen a frontra küldték. Nagy hazafi, focidruk-
ker, gyűlöli az arabokat és a vallásosokat. Sosem áll 
be a szája, ő a gyár rádiója. Mindenről hamarabb tud 
mindenkinél, és gondoskodik róla, hogy az adott 
információról a lehető leghamarabb az egész világ 
értesüljön. Hihetetlen memóriája van, például em-
lékszik a 17 évvel ezelőtti munkakezdésem pontos 
dátumára, de a születésnapom – és az összes többi 
120 ember születésnapja – is a fejében van. Targon-
cásként dolgozik.

Arje zsidó férfi, Lengyelországból érkezett. Nagy 
mókamester, a gyár udvari bohóca, a szakszervezeti 
bizottság elnöke. Korábban műszakvezető volt, de 
ma, így nyugdíjba vonulás előtt csak kukákat ürít és 
padlómosógépet tologat.

Regina laboráns. Valamikor régen Ukrajna szép-
ségkirálynője volt, de azóta eltelt egy pár év.

Omar arab férfi, a városunk melletti, Izraellel 
szemben egyik legellenségesebb muszlim faluból 
való. Egyszer, mikor a gyárudvaron félájultan rám 
talált, megitatott. Megtanult tőlem magyarul szá-
molni, és poénból már évek óta úgy hív, hogy „ti-
zenegy”, mert szerinte ez olyan mókás szó. Saláta-
keverés a munkája.

Dror zsidó fiú, gépkezelő. Az apja Indiából való.

A facebook.com/frankpeti oldal Galileaiak című 
fotóalbumában mind a 136 portré megtekinthető.
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Vélemények

M
ert mi is lett volna a cél? 
Először is egy FPÖ-képvi-
selőt kívántak beültetni az 

államelnöki székbe. Ezután az új ál-
lamelnök, akinek jogkörébe tartozik 
feloszlatni a parlamentet és kiíratni az 
új választásokat, valóban így is tesz, 
felbontva a kormányt. Május 22-én 
ez a terv meghiúsult. Sőt. Az SPÖ és 
koalíciós partnere, az ÖVP, okulva a 
választási eredményekből, azonnali 
változtatásokat hajtottak végre. Le-
váltottak számos minisztert és más 
állami vezetőket, és egy új „csapatot” 
állítottak fel.

Az SPÖ-ben történtek a legnagyobb 
változások. A tehetetlen és kormány-
zásra alkalmatlan Werner Faymannt 
lemondatták, és menesztették a párt 
vezetéséből Hundstorferrel együtt. 
Faymann helyére az ÖBB (Oszrák 
Nemzeti Vasúttársaság) karizmatikus 
igazgatóját, Christian Kernt tették. 

Ezzel egy új korszak vehette volna 
kezdetét. Ám a koalíciós partner, az 
ÖVP soraiban sokan úgy gondolták, 
nem jó csak az SPÖ-re alapozni, el-
kezdték keresni a kapcsolatot az FPÖ 
embereivel is. 

Strache és az FPÖ mindent bedo-
bott. Strache már korábban is igye-
kezett „szalonképessé” tenni pártját. 
Ellátogatott Izraelbe, a Jad Vasemben 
virággal emlékezett a holokauszt ál-
dozataira. Szerette volna, ha az izra-
eli kormány hivatalosan is fogadja őt, 
ám erre senki sem volt hajlandó. Sőt, 
az osztrák kormány is kiadott egy hi-
vatalos nyilatkozatot, amelyben kerek 
perec kijelentik, hogy Strache nem 
képviseli őket. 

Magánlátogatás volt ez a javából. 
Strache még az osztrák zsidó hitköz-
ség vezetőségét is megkereste, és 
tárgyalásokba kezdett velük is – ezek 
azonban semmire sem vezettek. 

Strache a volt igazságügy-minisz-
tert, Haider egykori jobbkezét, Dieter 
Böhmdorfert bízta meg, hogy tegyen 
valamit annak érdekében, hogy Van 
der Bellent ne lehessen július nyolca-
dikán beiktatni mint új államelnököt. 
Böhmdorferben talán meg is bízha-
tott volna: mint igazságügy-miniszter 
és az alkotmánybíróság tagja sok an-

tidemokratikus törvényt szavaztatott 
meg. Miután leváltották a posztjáról, 
úgynevezett „háttérembere” maradt 
az FPÖ-nek. 

Böhmdorfer kitartó munkával „ki-
derítette”, hogy elcsalták a válasz-
tásokat. Az egyetlen hibát azzal kö-
vették el, hogy a csalásokkal a bécsi 
második kerületi önkormányzatot vá-
dolták meg – azt a körzetet, amelyet 
mindenki mint a város zsidónegyedét 
tart számon.

Az egykori igazságügy-miniszter 
azt még el tudta érni, hogy az al-
kotmánybíróság helyt adjon kerese-
tének – még egy látszattárgyalást is 
rendeztek a kedvéért, amelyen vagy 
ötven tanú igazolta, hogy valóban 
csalás történt. Az alkotmánybíróság 
egyik tagja törvénytelennek nevezte 
az egész eljárást – azonnal ki is rúg-
ták pozíciójából. 

Strache és az FPÖ tehát elérte, 
hogy Van der Bellent ne iktathassák 
be – és hogy megismételjék az egész 
szavazást. Mindemellett – a tortára 
habként – még azt is elérték, hogy 
2016 végéig új parlamaneti válasz-
tásokat írjanak ki Ausztriában. Nagy 
valószínűséggel mindent jó előre 
egyeztettek az ÖVP azon politiku-
saival, akik újra az FPÖ-koalícióban 
akarnak posztokat betölteni. 

Strache, hogy egy kis nemzetközi 
visszhangot is teremtesen, gyorsan 
összehívott egy konferenciát, aho-
va meghívta az Európai Unió összes 
szélsőjobbos képviselőjét, élükön 
Jean-Marie Le Pennel. Az ügy egyet-
len érdekessége, hogy a volt keleti 
tömb országaiból senki sem képvisel-
tette magát. 

Önkéntelenül felmerülhet bennünk 
a kérdés: hogyan tolerálhatja az EU 
ezeket a képviselőket, pártokat, akik 
nyíltan antidemokratikusak, rasszisták, 
sőt az újfasiszta jelző is bőven illik rá-
juk (ahogy a német AfD-re például rá-
illik). Az EU némaságával legitimizálja 
ezeket a pártokat, így hazáikban is 
büntetlenül működnek – hiszen tagjai 
az Európai Parlamentnek.

A menekültkérdés csak egyfajta 
ürügyként szolgál, hogy ezek a pártok 
nyíltan működhessenek, beleértve a 
Jobbikot is Magyarországon. 

Hova vezet ez az új korszak? Hogy 
jóra nem, az biztos. Az angolok kilé-
pése az EU-ból csak kezdetét jelenti 
egy új, de sok jóval nem kecsegtető 
érának. A Brexittel még nyilvánvalóbb 
lesz az európai gazdaság hanyatlása, 
és bár lehetséges, hogy a jelenlegi 
pangáson sikerül felülkerekedni, ám 
az egyes tagországok közti ellentéte-
ket már nehezebb lesz kezelni. 

Németország és Franciaország 
továbbra is ragaszkodni fog vezető 
szerepéhez az EU-ban. Hiába lesz sok 
ellenzőjük, ők akkor sem fognak en-
gedni – még ha ez az EU teljes szét-
esését is eredményezi majd. Anglia 
kilépése pedig csak a folyamat kez-
dete lesz. Sorban nyújtják majd be 
a tagországok kilépési kérelmüket. 
Mindeközben Európa nagy részén a 
szélsőjobboldal a küszöbön áll és arra 
készül, hogy átvegye a hatalmat. Eb-
ben az összefüggésben semmi, ami 
történik nem nevezhető fejlődésnek. 

Most lenne csak igazán szükség 
egy igazi nemzetközi összefogásra 
(amit nem pusztán a profit irányít), 
hogy mentsük, ami még menthető 
az úgynevezett európai demokrati-
kus értékekből. Most van az a pillanat, 
amikor az ellentéteket félre kellene 
tenni, hogy közösen kezdhessünk el 
dolgozni a világ jobbá tételén. 

Kína még csak most kezd a jelen-
leginél nagyobb hatalmat követelni 
magának, mindeközben pedig a har-
madik világ országai sem elégedettek 
a helyzettel. Égetően sürgős lenne 
újra tárgyalóasztalhoz ülni, hiszen 
az egész világot érintő problémákkal 
küzdünk, melyeket minél sürgőseb-
ben rendezni kéne. És itt nem csupán 
az Európára zúduló tömeges migrá-
cióról van szó (ami az egyik katalizá-
tora az Európai Unió hanyatlásának és 
jövőbeli széthullásának), de megol-
dást kell találni a munkanélküliségre, 
az inflációra és Föld lakosságát egy-
re jobban veszélyeztető környezet-
szennyezésre, melynek beláthatatlan 
következményei lehetnek még. ■

egy új világ hajnala
iSten veled SzabadSág, demokrácia!

Avi Ben Giora

Alig ért véget az elnökválasztás okozta vihar, új „krimi” vette kezdetét 
Ausztriában. Mint ismeretes, a május 22-én tartott választást, ha nem is 
nagy fölénnyel, de Van der bellen nyerte meg. A kétfordulós választási 
kampány során az fPÖ jelöltje, Norbert Hofer és a volt zöld párti ve-
zető, Alexander Van der bellen maradtak a „ringben”. Az fPÖ vezetője, 
Heinz-Christian Strache már akkor is nehezen viselte el, hogy a válasz-
tások nem a tervei szerint alakultak. 

A jeruzsálemi 
villamos

h etek óta kutatok. Amióta azt ol - 
vastam a főszerkesztői levél-

ben, hogy Izrael sokszínűsége lesz 
az e havi újság témája, emlékképeket 
próbálok előcsalogatni az izraeli hét-
köznapokból. A világ számos pontjá-
ról érkezett zsidók mellett ezúttal az 
országban élő további népek, vallások 
története, kultúrája kerül terítékre. 

Szóval töprengek már egy ideje. 
Először arról akartam írni, ahogy az 
egyetem kapujánál együtt állnak sor-
ba arab és zsidó diákok, hogy átvere-
kedjék magukat a biztonsági ellenőr-
zésen, majd eszembe jutottak a taka - 
rítók. Míg idehaza Budapesten a taka-
rító néni a legfontosabb hírforrás egy-
egy munkahelyen, a Bar-Ilánon sosem  
láttam, hogy a kutatók vagy diákok 
egy-két szónál többet beszélgettek 
volna az arab technikai személyzettel. 

Már majdnem feladtam a cikk-
írást, amikor ma reggel egy „breaking 
news” ugrott fel a Facebookon: a biz - 
tonsági őrök megállítottak egy cső-
bombákkal felszerelkezett palesztin 
merénylőt a Jaffa és a King George 
utca sarkánál, mielőtt felszállt volna 
a villamosra. Hirtelen bevillant: ha  
Erec sokszínűségéről akarok írni, a he-
lyi könnyűvasút erre a legjobb példa. 

Egy-egy megálló között, amikor az 
ajtók bezáródnak, egy közösséget al-
kot mindenki, aki a járművön tartóz-
kodik, az ortodox és szekuláris zsidó-
tól a fejkendős arab bácsiig, az Óváros 
felé igyekvő pópától a katolikus apá-
cáig. Emberek, vallások, kultúrák so-
kasága a világ különböző pontjáról. 

Pár hónapja bejárta az interne-
tet az a videó, amin a Hatikvát, Izrael 
himnuszát éneklik az utasok, fiatalok, 
középkorúak és idősek, katonák és ci-
vilek a főváros arculatához ma már el-
engedhetetlenül hozzátartozó áram-
szedős tömegközlekedési eszközön. 
Biztos akadnak az ezüst kötöttpályá-
son olyanok is, akik sosem vennék 
az ajkukra a kék-fehér zászlós ország 
himnuszát, de akkor, ott, két megálló 
között, a zárt ajtókon belül, ők is tagjai 
ennek a tarka közösségnek.

Mi mást kívánhat a szerző Buda-
pestről? További sok, békés villamoso-
zást Jeruzsálem kövekkel borított há-
zai között. Most olvasom, a merénylőt 
megállító egyik biztonsági őr drúz volt 
– hát ennyit a sokszínűségről. ■

Dr. Paszternák „Kispaszti” András

Ismerik a viccet az emberről, aki lo-
vat akar venni? el is megy a vásárba 
és alkudni kezd egy lóra, elkéri egy 
körre a vásárlás előtt, hogy kipró-
bálja. felül a lóra, elkezd vágtázni, 
mire az állat egyenesen belerohan 
a szemközti ház falába. Összesze-
di magát a vásárló és visszamegy a 
ló gazdájához. – ezt a lovat akarja 
maga rám tukmálni, hát egyenesen 
nekirohant a falnak! ez a ló vak! – 
Dehogyis vak, kérem szépen, bátor!

M
iért is mesélem mindezt el? 
Lóvásárlási tanácsadás rovat 
indulna az újságban, vagy a 

tudatos vásárlói magatartást szeret-
ném reklámozni? Hát nem.

Sokszor mondják az izraeli színház-
ra, hogy az ország ellensége. Olyan 
bálványokat dönt le, amik szentek, 
olyan témákat vet fel, amikről jobb 
lenne hallgatni, olyan karaktereket 
mutat be, akiket nem lenne szabad a 
színpadon mutogatni, és még sorol-
hatnám az ostoba politikusok ostoba 
kifogásait. (Néhány a számtalan pél-
da közül: A Játékok a hátsó udvarban 
című színdarabban cábár – Izraelben 
született, zsidó – fiúk erőszakolnak 
meg többen is egy kislányt egy kibuc 
játszóterén, az Efráijm visszatér a se-
regbe című darabban a százados orális 
szexre fogja az alárendelt katonalányt, 
vagy például az Arbeit macht frei című 
darabban egy arab falu és Auschwitz 
méreteit hasonlítják össze.)

„Hát vakok ezek? – kérdezik a Kne-
szet falai között az igen tisztelt képvi-
selők. – Nem látják, hogy ezt nem len-
ne szabad? Vonjuk meg a támogatást 
tőlük!”

Nem fárasztom az olvasóimat a 
példák felsorolásával, hányszor és kik 
kérték ezt egy-egy bemutató után, 
melyik színház, szerző vagy előadás 
miatt, mert a listának sosem lenne 
vége. Inkább csak elmesélem az egyik 
legutóbbi esetet, ami szerintem azt is 
mutatja majd, hogy dehogyis vak az 
izraeli színház. Bátor!

2008. április 13-án mutatta be a 
tel-avivi Kameri Színház a Visszatérés 
Haifára című színdarabot, ami egyesek 
szerint a világ leghányatottabb sorsú 
drámája. Ghaszan Kanafani kisregé-
nyét Boaz Gaon írta színpadra és Peter 
Szinai rendezte. És hogy mitől válik ér-
dekessé? Nos, ez azonnal kiderül.

Ha nem lenne elég izgalmas a kis-
regény szerzőjének élete, aki Akkón 
született 1936-ban, majd az 1948-as 
események miatt családjával együtt 

elmenekült és a damaszkuszi egye-
temen cionista irodalmat tanult, majd 
később csatlakozott a Palesztin Népi 
Felszabadítási Fronthoz és ezen szer-
vezet több újságjában is publikált, 
majd 1972-ben a Moszad Bejrútban 
likvidálta, nos, ha mindez nem lenne 
elég, nézzük, miről is szól a színdarab.

„mit kereSnek ezek az  
arabok a Szobámban?”

Szaid és felesége, Szafijje úgy me-
nekülnek el Haifáról 1948-ban, hogy 
a hatalmas káosz és fejetlenség kö-
zepette öthónapos csecsemőjüket, 
Khaldunt ottfelejtik a házban, a böl-
csőben szundikálva. A Reszkessetek 
betörőkkel ellentétben ebben a sztori-
ban azonban nincs visszaút, nem lehet 
csak úgy visszatérni a gyerekért, akit a 
házba szinte azonnal beköltöző holo-
kauszt-túlélő pár, Mirjam és Efrájim 
rögvest sajátjaként kezd nevelni (mi-
vel saját fiuk meghalt a soában).

Húsz évvel a függetlenségi háború 
után azonban megnyílnak a kapuk, és 
a vér szerinti szülők látogatóba érkez-
nek szülőházukba, hogy megtudják, 
mi történt a fiúval. Él-e még, ha igen, 
mit csinál, hogy néz ki?

Legnagyobb meglepetésükre – ami 
nem az, hogy egy izraeli/zsidó há-
zaspár él egykori otthonukban – fiuk, 
Khaldun él és virul. Csak azt nem tudja, 
kik a biológiai szülei és mi az eredeti 
neve, ugyanis Dovként éli mindennap-
jait, és épp a seregben szolgál, amikor 
a furcsa látogatás megesik. Mirjam két-

ségbeesetten kérleli Szaidot és Szaffijét, 
hogy menjenek el, mielőtt a gyerek 
megérkezik, de ők nem hajlandók má-
sodszor is otthagyni/elhagyni a fiút.

„Nem a te lábad fájt a terhesség 
alatt, nem a te bordáidat rúgta szét 
odabentről és nem a te szád volt vé-
res, amikor a szülés után megcsókol-

tad!” – makacsolja meg magát Szafijje 
és hiába Mirjam szavai: „Nem te taní-
tottad enni, beszélni, szeretni! Nem 
téged hívott kétségbeesve anyunak, 
amikor rémálmai voltak. Menjetek el, 
az ő érdekében kérem. Könyörgök.”

Megvárják a fiút és egy katartikus, 
egyben komikus jelenetben mi is lát-
hatjuk, amint Dov az izraeli katonaság 
uniformisában, igazi cábárként visel-
kedve gyanakodva kémleli az idegen 
arab párt a szobájában.

kié a gyerek?
– teszi fel az egyszerre szimbolikus és 
az adott szituációban mégis nagyon 
is konkrét kérdést a darab. Kik a valódi 
szülők: a biológiai anya és apa, vagy 
akik felnevelték? Létezhet-e igazsá-
gos válasz, választás vagy bármilyen 
közös megegyezés a felek között 
és számít-e, mit akar Khaldun/Dov? 
Ramallah vagy Haifa lesz ezután az 
otthona? Mi történik, ha szembe talál-
ja magát a „fronton” öccsével?

A könyvben – talán nem csodál-
koznak, ha az író politikai beállítottsá-
gát nézzük – a fiú szerint az egyetlen 
lehetséges megoldást egy mindent el-
döntő következő háború hozhat csak. 

2008-ban viszont már tudtuk, nincs 
ilyen háború, és az eltelt 40-50 évben 
hiába is próbálták erőszakkal megvá-
laszolni az ilyen kérdéseket, valljuk be, 
egyetlen fél sem járt sikerrel.

Így a darab szerzője és rendezője is 
más megoldást kínál és a párbeszédet 
és a közös jövőt mutatja fel lehetséges 
megoldásként.

Szeretném azt hinni, hogy – vigyá-
zat, közhely jön! – sosem veszítjük el 
a reményt és egy ponton eljön az a 
generáció, akik belátják, hogy valóban 
ez az egyetlen lehetséges megoldás. 
Mi, színházi emberek már csak ilyen 
szentimentálisak, bizakodók és szép-
lelkűek vagyunk. Meg néha prima-
donnák.

„azonnal vegyék le  
a műSorról!”
– követelték az előadást kritizáló poli-
tikusok a bemutató után, persze úgy, 
hogy nem is látták a színdarabot. Egy 
ellenség tollából származó mű kizáró-
lag propaganda lehet. Már a bemuta-
tót is tüntetések előzték meg, a szín-
ház előtt több napig megpróbálták 
„elkapni” az alkotókat és rávenni őket, 
hogy ne folytassák a munkát. Nem 
sikerült, és egy kivételesen izgalmas 
bemutatót láthattam 2008-ban, amit 
sokáig nem fogok elfelejteni.

Ha pedig a bátorsággal kezdtem, 
akkor azzal is szeretném befejez-
ni. Fantasztikusan előremutatónak, 
modernnek, újítónak gondolom azt, 
ahogy az izraeli színház a saját tör-
téneteivel bánik. Ahogy a másikat, a 
kisebbséget mutatja és olyan írókhoz 
is hozzá mer nyúlni, akik valamikor az 
állam ellenségének számítottak. Egy 
„terrorista”, egy „mocskos arab” is han-
got kaphat Tel-Aviv színpadán. Nem, 
kérem, ez nem vakság, ez olyan bátor-
ság, amire büszkék kell, hogy legyünk, 
mert a legnehezebb dolog a „másik” 
szemszögéből is megmutatni (ne adj' 
isten átélni és akár katarzist okozni a 
nézőtéren) azt, ami a „mi” oldalunkról 
olyan egyértelmű!

Hiszen a „másik” az félelmetes, visz-
szataszító, furcsa szokásai vannak, 
nem eszik „rendes ételt” és ki tudja, 
kivel hál az éjszaka!

Ha ebben a furcsa másikban meg - 
próbáljuk meglátni magunkat (Ghaszan 
Kanafaninak sem lehetett könnyű és 
nekünk sem lesz az), de őszintén és 
kompromisszumok nélkül (mint a jó 
színházban), akkor még az is lehet, 
hogy ha akarjuk, nem marad mese a 
közel-keleti béke. 

Ámen. ■

Borgula András

A legnehezebb dolog a „másik” szemszögéből 
is megmutatni (ne adj' isten átélni) azt, ami a 

„mi” oldalunkról olyan egyértelmű!

„Dehogy vak! Bátor!”
Színház az egéSz orSzág
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K ezdetét vette a nagy vakáció és 
javában zajlik a pedagógusok 
évi továbbképzése: új mód-

szerekkel ismerkednek, új tematikákat 
tanulnak a következő tanév feladatai-
nak sikeres kivitelezése érdekében.

Mint mindannyian tudjuk, a tör-
ténelem tanításának egyik szomorú 
fejezete a soá, a több mint 70 évvel 
ezelőtti fájó események felidézése. 
Ahogyan távolodunk az elmúlt év-
század kegyetlen eseményeitől, úgy 
válik egyre nehezebbé demokráciá-
ban született és nevelkedő gyermekek 
számára az elképzelhetetlenül irracio-
nális népirtás megértése, de ugyan-
akkor hangsúlyozódik az emlékezés 
fontosságának szerepe, a megfelelő 
tanulságok levonása.

E célok elérésében még mindig se-
gíthetnek a túlélők, akik saját életük és 
szenvedéseik felelevenítésével a taní-
tók, tanárok didaktikai és pedagógiai 
munkáját támogathatják.

A Jad Vasem keretében működő 
soá-történelem kutató és tovább-
képző nemzetközi intézet július első 
felében rendezte meg az idei nyár 
egyik legfontosabb konferencianap-
ját, amely az állami és vallásos iskolák 
tanerői számára előadásokat, megbe-
széléseket és túlélők visszaemlékezé-
seit tartalmazta.

Nagy megtiszteltetés volt számom-
ra, hogy a Jad Vasem meghívására a 
vallásos iskolák egész országból érke-
zett mintegy 150 tanárnője előtt tart-
hattam előadást.

  

A zsidók kiirtását célzó ördögi terv 
nem csupán a megszokott élet min-
den területének megszüntetését, el-
rablását jelentette, hanem – még a fi-
zikai gyilkosság előtt – az emberi lélek 
megsemmisítését.

És talán a zsidóság legnagyobb 
győzelme lett, hogy a lelkünket végül 

nem tudták megtörni, és – ahogyan 
a próféta megjövendölte (Jeremiás 
könyve 8:21) – a szenvedésekből új 
erő fakadt. Megerősödtünk és folytat-
ni tudtuk életünket, mert a lelkünket, 
száz sebből vérezve bár, de sikerült 
megőriznünk, és a benne lévő érté-

keket később át tudtuk adni az utó-
dainknak is.

A szavaimra váró közönség sorai-
ban ott volt néhány unokám, akik már 
jól ismerték a történeteimet. Egyikük, 
Efrát, rajzokat, illusztrációkat vetített a 
mögöttem lévő fehér vászonra, köze-
lebb hozva a fiatal lányként elszenve-
dett eseményeket.

Nem készültem, a pillanat adta em-
lékekre bíztam magam, amelyek szé-
les folyamként törtek elő lelkem és 
elmém legmélyéről…

Elmondtam, hogy tizenhatodik éve - 
met nem találom sehol. Elrabolták 
Auschwitzban. Ott álltam a 8-as gyer-
mekblokkban, ahol velem együtt ezer 
kislány zokogta az „anyám”, „mami”, 
„édesanyám” szavakat. És én ott áll-
tam a barakk közepén és ugyan mit 
tehettem egyebet? Verseket szavaltam, 
a szép békeidőben tanult szebbnél 
szebb költeményeket, hogy eltereljem 
a figyelmet a bennünk égő fájdalomról.

Évike kishúgomat elszakították tő-
lem, édesanyámmal együtt. Ahogyan 
feltört bennem a drága testvér hiánya 
miatt 72 éve tartó fájdalom, elme-
séltem egy másik történetet is. Még 
otthon voltunk, amikor Évike egy el-

hagyott fekete kiscicát cuclisüvegből 
etetett, mert nem volt mamája. A soá 
után hazaérkeztem az apám építette 
házba, de az új lakók még csak be sem 
engedtek, csupán Évike kis fekete ci-
cája fogadott, nyávogott, sírt a vissza 
soha nem térő kis gazdája után.

A történetet unokáimnak is elme-
séltem, Efrátnak is, aki ezt a lelkén ke-
resztül láttatta, festette meg. És a cso-
da folytán édesapámnak a félegyházi 
gettó területén, a háború után meg-
talált imazacskója ugyanígy, utódról 
utódra öröklődik, az idők végezetéig…

Efrát rajzai kísérték előadásom, el-
beszéléseim szavait.

Meséltem Felláról is, aki a 8-as gyer-
mekblokk mentőangyala volt. A hall-
gatóság soraiban ott ült Gitta, aki je-
lenlétével megerősítette emlékeimet. 
Gitta 14 évesen került Auschwitzba és  
– cseppet sem csodálatos módon, ha-
nem természetesen – ugyanúgy em-
lékszik mindenre, ahogyan én magam 
is emlékezem…

Horneburg következett, a Telefun-

ken-gyár. Éhezés, korbács, vér, sebek. 
Aztán a felszabadulás. Már nem volt 
szülő, testvér, otthon. Szülővárosom, 
Félegyháza ridegen, idegenként foga-
dott.

Alijáztunk a férjemmel és kisfiunk-
kal, összes tulajdonunk egy hátizsák 
volt. Megtalált új hazánkban szokat-
lan környezet fogadott, forró klíma, új 

nyelv, kemény küzdelem a minden-
napi kenyérért. Gyermekeket szültem 
és neveltem, jöttek az unokák, majd a 
dédunokák. Együtt, és külön-külön is, 
a nácizmus feletti győzelmünket jelen-
tik… Pedig én nem voltam soha 16 éves.

  

Innen Jeruzsálemből, a Jad Va-
semből kiáltom a világba: igaz, a csa-
ládunkat elpusztították, ifjúságunkat 
elrabolták, vagyonunkból kifosztot-
tak, sokunkat megnyomorítottak, de 
itt vagyunk, élünk, remélünk, és igen: 
Ám Jiszráél cháj! Izrael népe él!

Köszönetemet tolmácsolom a kö-
zönségnek, köztük a jelenlévő uno-
káknak, akik figyelemmel, együttér-
zéssel követték szavaimat, a szomorú 
múlt emlékeit.

Azonban mindenekelőtt a Jad Va-
sem munkatársait illeti hálás köszöne-
tem, akik lehetővé tették ezt az emlé-
kezést, a kezdeményezésért, a példás 
kivitelezésért. A Mindenható áldását 
kérem rájuk és munkájukra!

Az előadásomért kapott emlékpla-
kettet pedig a legkedvesebb tárgyaim 
között őrzöm meg. ■

A régi sebekbó́l új 
eró́ fakad

Schnapp Lea

A zsidóság leg-
nagyobb gyó́zelme 

lett, hogy a 
lelkünket végül nem 
tudták megtörni.
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Izraelben, Tel-Avivban még az 
arab közönség számára ren-

dezett gay partisorozat sem jelent 
újdonságot: a város egyik legkedvel-
tebb melegbárja, a Shpagat rendsze-
resen szerepeltet nemzetközi szinten 
elismert arab zenei csillagokat Fahel 
– azaz bika – nevű bulisorozatán. Ám 
a városközpont menő bárja inkább az 
egyébként is liberális családban fel-
nőtt arabokat vonzza, illetve az izrae-
lieket (szefárd zsidókat), akiknek csa-
ládja Marokkóból, Iránból, Tunéziából, 
vagy más arab országokból érkezett. 

Szivárványhíd tel-Avivba
Izrael határain kívül a Közel-Keleten nyíl - 
tan és büszkén melegnek lenni megle-
hetősen merész vállalkozás. Aki követi a 
nemzetközi híreket, hallhatott róla, hogy 
az elmúlt évek során számos afrikai or-
szág lakosai emelték fel a hangjukat a 
férfirabszolga-kereskedelem ellen: az 
Öböl-menti országok gazdagjai elősze-
retettel hozatnak maguknak srácokat 
Afrikából, akik egy jobb élet reményé-
ben önként utaznak el. Mindeközben 
a térség majd' minden országában 
tűzzel-vassal kergetik a „büszke mele-
geket”: Bejrútban és Kairóban egyaránt 
szervezetten zajlik a „gay-vadászat” a 
tradicionális gőzfürdőkben, Irán minisz-
terelnöke pedig nemrég a brit televízió-
ban jelentette ki: „a mi országunkban 
azért nincs szükség melegjogi törvé-
nyekre, mert számunkra a homoszexu-
alitás ismeretlen fogalom”. 

A félhivatalosan működő, a mu-
zulmán országok LMBTQ közösségeit 
támogató szervezetek tehetetlenek, 
és bár Izrael – amely Szíriával, Liba-
nonnal, Jordániával és Egyiptommal 
is határos – a világ legprogresszívabb 
melegjogi törvényei nek hazája, a kör-
nyező országok homoszexuális arab-
jai közül sokan álmodni sem mernek 
a határ átlépéséről. Egyesek az orszá-
gaink kormányai közötti feszültség 
kapcsán, mások az ismeretlentől való 
félelem miatt, megint mások pedig 
attól tartanak, hogy soha többé nem 
akaródzna hazamenni. 

Tel-Aviv ugyanis nem csak LMBT-, 
de toleranciafőváros is: két kezemen 
nem tudnám összeszámolni, hány ke-
resztény és muzulmán arabot isme-
rek, akik itt, a Fehér Városban találták 
meg önmagukat – és sokan a másik 
felüket is, nem egyszer akár zsidó srác 
személyében. És bár az ő története-
ik sem egyformák – van, aki palesz-
tinnak, van, aki izraeli arabnak vallja 
magát, akad aki otthon azt tanulta, 
hogy minden zsidó muzulmán gyere-
kek vérét issza reggelire, mások pedig 
megmentőikként gondolnak Izraelre, 
az országra ahol melegként nem kell 
színlelniük – havonta egyszer több 
százan gyűlnek össze, hogy Tel-Aviv 
hipszter-negyedében, a Florentinben 
együtt felejtsék el a családi, kulturális 
és politikai konfliktusokat... egy „pa-
lesztin gay partin”.

Csak a Hamász meg ne tudja
A nem mindennapi buli este hatkor 
kezdődik, és mire tizenegyet üt az 
óra, már vége is – hiszen a palesztin 
területekről érkező srácoknak haza 
kell jutniuk mielőtt megvirrad. Az ese-
ményre egy barátomon keresztül kap-
tam meghívót a Facebook oldalamon, 
és nem is volt kérdés számomra, hogy 
nyitott szívű, a sokféle és sokszínű, 
komplex igzság iránt érdeklődő em-
berként ott a helyem. Bár keresztény 
kultúrkörben nőttem fel, buddhista 
neveltetésben részesültem, a párom 
pedig egy izraeli zsidó, kabbala ta-
nulóként mindig fontosnak tartottam 
észben tartani, hogy ha sok minden-
ben nem is értünk egyet, mindany-
nyian szeretetre vágyunk, és arra, 
hogy ezt megoszthassuk másokkal. És 
hogy azok, akiknek szeretetet adunk, 
és akiktől szeretetet kapunk, hon-
nan származnak vagy milyen vallást 
gyakorolnak, egyáltalán nem számít. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a buliba 
megérkezve egy izraeli biztonságí őr 
fogadta az érkezőket, ha pedig vala-
ki látványosan nem arab volt – mint 
mondjuk én a kék szememmel és sző-
ke loboncommal –, azt készségesen 
a bárhoz vezette, hogy megkímélje 

őt az esetleges kellemetlen megle-
petésektől. Az első arak – a híres kö-
zel-keleti ánizspálinka – után úgyis 
szertefoszlik minden feszültség: a kü-
lönbségek eltűnnek, és csak a fergete-
ges hangulat marad.

A színpadot a legbátrabbak fog-
lalják el: a női ruhába öltözött ven-
dégek, akik tradicionális arab és mai 
dance zenét merészen magukba ol-
vasztó slágerekre rázzák. Közvetlen 
mellettem hat-hét félmeztelen pasi 
körtáncol kézenfogva. Akad köztük 
kitetovált, kigyúrt arab fickó, de poca-
kos, szőrös maci is, és mind önfeledten 
ropják, időnként látványos szökkené-
sekkel tarkítva a szokatlan koreográfi-
át. A barátaimmal hamar azon kaptuk 
magunkat, hogy arról beszélgetünk: 
milyen szürreális belegondolni, hogy 
külső szemlélőként milyen gyakran 
megengedjük magunknak az ítélke-
zést mi, emberek. Gyakran minden 
arabot, zsidót, cigányt, amerikait, ke-
resztényt, jobbost és balost egy ka-
lap alá veszünk, miközben az előttem 
táncoló srácok között például nyilván 
akad olyan is, aki büszke izraeli arab, 
sőt, az izraeli seregben is örömmel 
szolgál, ugyanakkor olyan is, aki egye-
nesen megtagadja Izrael létezését, és 
a cionizmust a nácizmushoz hasonlít-
ja. Épp úgy, ahogy az izraeliek között 
is akad, aki elfogadhatatlannak tartja, 
ha a gyermeke egy nem-zsidóval ran-
dizik, és olyan is, aki viszont minden 
esélyegyenlőség-tüntetésen jelen van. 

Rózsaszín Közel-Kelet
Az ajtón kilépve azon merengtem: va-
jon hogyan fér össze a parti szervezői 
számára a BDS mozgalom – azaz Izra-
el bojkottja – és az, hogy ez a térség 
egyetlen olyan városa, ahol kora éj-
szaka forrónaciban bóklászhatnak az 
utcán részegen, a járókelők szeme se 
rebben. Az AlQaws szervezet – amely 
a bulit tető alá hozta – rendszeresen 
publikál írásokat arról, hogy Izrael 

számára a melegbarát imázs afféle 
„pinkwashing”: szerintük így igyekszik 
a kormány kétségbeesetten kompen-
zálni, hogy zsidó államként nem kínál 
egyenlő jogokat a palesztinoknak. 
Ám hazafelé sétálva egy huszonéves 
(leginkább Rihannára hasonlító) fiú-
tól megtudtuk: az apja úgy megverte, 
mikor megtudta, hogy meleg, hogy 
két hétig volt kómában. Tel-Avivba 
szökött, ahol hetekig az utcán aludt, 
míg munkát kapott egy szusibárban, 
ma pedig konyhafőnök egy felkapott 
vegán étteremben. „Szerintem nevet-
séges, hogy meleg arabok kardoskod-
nak Palesztina mellett, miközben tud-
ják, hogy ha a Gázában élő rokonaik 
rendelkeznének az ország törvényei 
felett, állandó életveszélyben élnének” 
– magyarázta. Egy másik fiúval szóba 
elegyedve kiderült: sokan inkább ki-
hagynák önmaguk felcímkézését: „Én 
nem vagyok se palesztin, se izraeli – 
liberálisan gondolkodó arab vagyok, 
és nem gyakorlok semmilyen vallást” 
– szögezte le.

És azt hiszem, ez lenne a közel-
keleti béke kulcsa: bár nyilvánvalóan 
hozzánk tartozik mindaz, amit ma-
gunkkal hoztunk a családunktól, ami-
ket megtartottunk az őseink tradíciói 
közül, ám amíg az identitásunkat el-
sősorban a minket körülvevő határok 
és az azokon belül épp aktuális vallási 
többség határozza meg, soha nem fo-
gunk tudni közelebb kerülni egymás-
hoz. Amit viszont gyönyörű volt látni, 
ahogy ezen az éjszakán Tel-Avivban, 
hogy a sok rémhír, és előítélet ellené-
re ezek a srácok ide mernek jönni, és 
garantáltan visszatérnek jövő hónap-
ban is – vélhetően még több „tilosban 
járó” baráttal.

Aznap éjjel az Ezeregyéjszaka meséi-
nek cenzúrázatlan változatával álmod-
tam. Amikor másnap reggel felébresztett 
a közeli mecset müezzinjének éneke,  
egészen új színben láttam a Közel-Kele-
tet. Leginkább rózsaszínben. ■
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egy bárban az 
„ellenséggel”

paleSztin gay parti izrael Szívében 

Steiner Kristóf

Az arab kultúrkör és a homoszexualitás cseppet sem idegenek egymás-
nak – elég, ha az ottomán birodalom gőzfürdőire gondolunk, amelyek 
közül rengetegben törökországtól libanonon át egyiptomig a mai napig 
zajlik a móka nap mint nap. Ám ezek a férfiak gyakran házas emberek, 
akik nem is álmodnának róla, hogy az életüket férfival kössék össze, mi 
több homoszexuálisnak sem vallják magukat – már csak azért sem, mert 
az egyre erősödő iszlám radikalizmussal nem merik felvenni a harcot.

Tizenhatodik évemet 
nem találom 

sehol. Elrabolták 
Auschwitzban.

Havonta egyszer több százan gyűlnek össze, hogy együtt  
felejtsék el a családi, kulturális és politikai konfliktusokat.

Lélekmelegí
to´́

A köszönet virágai a Jad Vasem munkatársainak

Efrát rajza a szülői házról és a cicáról

Az előadásomért kapott emlékplakett
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A 
hely ismert története az 
5. századig nyúlik vissza, 
ekkor épült a ma rész-

ben felújított zsinagóga is, az 
egyik a Júdeában ismert négy 
közül. A települést zsidók lakták 
legalább a 8. századig, de lehet, 
hogy egészen a keresztesek 
érkezéséig; a 8. század körül 
jelentek meg az arabok, akik a 
zsinagóga egy részét mecset-
ként kezdték el használni. 

A települést a 19. századig 
hol lakták, hol nem – ám a ku-

tatások szerint e század ele-
jétől fogva a területet három 
beduin nagycsalád használta, 
akiknek állandó lakhelye Arad 
mellett volt. Az őszi-téli hó-
napokban ide jártak legeltet-
ni, gazdálkodni – főleg olaj-
bogyót szüretelni. 

Izrael megalapítása jelen-
tősen megnehezítette ezt a 
félnomád életmódot – így járt 
gyakorlatilag az összes beduin 
törzs a mai Izrael, illetve Jor-
dánia területén –, azonban a 
jordán–izraeli határ 1953-as 
véglegesítéséig még úgy-
ahogy, de sikerült fenntartani-
uk ősi, kétlaki életformájukat. 
Amikor végképp lezárták a ha-
tárokat, úgy alakult, hogy ép-
pen Szusziában voltak, így ott 
ragadtak. Azóta is itt él nagyjá-
ból 250-300 ember. 

Ezeket az utolsó monda-
tokat Nasszertől hallottam 
egy forró júliusi napon, aki 
egy nemzetközi csoportnak 
mesélt a falu történetéről a 

„legújabb Szusziában”, a pa-
lesztin-beduin település egyik 
sátrában. Mivel későn érkez-
tem, a bejáratban álldogál-
tam, amíg az egyik idősebb 
helyi úr ellentmondást nem 
tűrően beinvitált a sátorba, 
jelentőségteljesen megütö-
getve botjával azt a helyet, 
amit a padlón nekem szánt. 
Így a történet utolsó pár per-
cét már együtt hallgattam 
meg nagyjából 30 zsidó ak-
tivistával, akik a világ minden 
tájáról érkeztek ide tíz napra, 
hogy palesztinokkal és izra-

eli zsidókkal együtt erőszak-
mentes akciókkal hívják fel a 
figyelmet a palesztin lakosság 
küzdelmeire Betlehemben, 
Hebronban és a városokhoz 
közel eső falvakban.

Nasszer a falu egyik veze-
tője és jól beszél héberül, így 
kommunikál a legtöbb akti-
vistával – többek között a Tör-
jük meg a csendet! (Sovrim 
stika), a Rabbik az emberi jo-
gokért, a B'Tselem és a Zsidó 
Erőszakmentesség Központja 
embereivel –, akikkel együtt-

Szuszia
egy Szebb múlt nyomában

egy név, három hely. A három Szuszia egymástól tíz perc 
sétára fekszik a Hebrontól délre eső dombos, félsivatagos 
vidéken, Jatta palesztin város és Arad között: az egyik egy 
ókori rom, a másik egy palesztin falu, a harmadik pedig 
egy zsidó telep. 

Korányi Eszter

A csoport idősei és fiataljai  
beszélgetve emlékeztek az egykori 
otthonukra, amely ma nemzeti 
parkként funkcionál

H
árom férfi érkezett Cuscóba.
–  Késő van, nem illik ilyenkor 
zavarni a papot – mondta Pepi, 

a legidősebb indián, miközben gör-
csösen szorongatta piszkos kalapját.

– Talán a templom padjain tölt-
hetnénk az éjszakát – tanácsolta 
Alejandro, aki az esőerdők mélyéből 
származott.

Urbano figyelte a tornyot, amely-
nek keresztjét már beborította a kö-
zeledő sötétség. Ő elég bátor volt ah-
hoz, hogy belépjen a nehéz spanyol 
kapun, míg kétszer keresztet vetve a 
Miatyánkat mormogta.

Amikor a három indián belépett a 
templomba, a pap éppen befejezte 
az esti imáját. Odaléptek hozzá. Pepi 
megszólalt: 

 – A Rio másik oldaláról jöttünk, 
Cotambambasból. Sürgős beszélniva-
lónk lenne a pap úrral.

– Jöjjenek hát be. Biztos megéhez-
tek a hosszú úton. Van valami szerény 
ennivaló a konyhámban.

A pap kukoricakenyeret tett az asz-
talra. Ezt egy korsó kecsketej követte. 
Olyan volt a vacsora, mint amit az in-
diánok évszázadok óta megszoktak.

Evés után a pap látogatásuk célja 
felől tudakozódott.

Pepi válaszolt: 
– Kegyelmes urunk, hogyan avat-

nak egy egyszerű embert szentté?
A pap elmosolyodott. Öreg arcán a 

ráncok kisimultak. Fehér haját hátrasi-
mította, és így válaszolt:

– A szentek avatása az egyház által 
kiadható legnagyobb megtiszteltetés. 
Olyanok kapják meg, akik mártírhalált 
haltak a keresztény hitért. Olyanok is, 
akik életük folyamán csodákat tettek 
az emberiségért. De halljuk a ti törté-
neteteket!

– Urunk biztos hallott a Doctore 
urunkról – kezdett bele Alejandro a 
meséjébe.

– Dr. Santos? Eddig még nem volt 
szerencsém hozzá.

– Az első csoda a megérkezése 
volt. Ennek már legalább negyven 
éve. Ott állt bőrtáskájával a kezében, 
a spanyol nyelvet rossz kiejtéssel be-
szélte. A Doctore nem mondta, hogy 
a mennyből jött, de mi ezt hamarosan 
felfedeztük. Megkérdezte, van-e beteg 

közöttünk. Természetesen volt elég. 
Ő orvosságot adott. A második csoda, 
hogy a betegek meggyógyultak.

Pepi vette át a szót: 
– Azt akartuk, hogy közöttünk ma-

radjon mindörökre. Építettünk neki egy 
kőházat. Minden tavasszal kimeszeltük 
a házát. Egyszerű emberek vagyunk, 
de úgy tekintettünk rá, mint egy ősi 
istenre. Doktorunk fehér köpenyben 
éjjel nappal dolgozott. Ő hozta világ-
ra a gyermekeinket. Mérgezett lábakat 
amputált, emberek életét mentette 
meg. Aztán mindig volt jó szava még 
az asszonyokhoz is: „Ne féljenek, fizet-
hetnek legközelebb.” 

E ponton a pap elveszítette a türel-
mét. 

– Jóemberek, ez a kötelessége az 
orvosnak! Én nem láttok itt csodákat.

– Visszaadta a szeme világát egy 
vak gyereknek! – tette hozzá Pepi.

A pap órájára nézett. 
– Egy szép napon meg fogom láto-

gatni Dr. Santost – mondta.

– De hát pont ezért jöttünk, a leg-
nagyobb csoda még hátravan – sietett 
hozzátenni Urbano.

– Majd én elmesélem – tolakodott 
Pepi. – Hiszen úgy távozott, ahogy 
megérkezett, egyenesen a mennyekbe!

– A mennyekbe? – kezdett érdek-
lődni a pap.

Pepi folytatta:  
– Tegnap kora reggel egy helikop-

ter szállt le a falunk közepén. Nem ez 
volt ez első eset. Amerikai aranyásók 
jönnek és mennek. De ebben az eset-
ben egy idegen nyelvet beszéltek. Az-
tán egyenesen bementek doktorunk 
házába.

– Elfelejtetted mondani – fűzte 
hozzá Urbano –, hogy a vasmadár 
farkán egy olyan jel volt, mint a szent 
könyveken.

– Igen – helyeselt Pepi –, egy olyan 
hatágú kék csillag. Az angyalok rossz 
spanyol kiejtéssel beszéltek és azt mon-
dogatták, hogy orvosunkat a Szentföld-
re viszik, ahol a végső bíróság Jeruzsá-
lem városában hoz majd ítéletet. 

Ezeket az utolsó szavakat senki sem 
értette – vagy érthette. A kis faluba, a 
Rión túlra nem értek el a hírek zsidók-
ról, koncentrációs táborokról – és so-
kat keresett háborús bűnösökről… ■

Egy bolíviai szent 
Arje Singer elbeszélése
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nek egy eltűnőfélben lévő fél-
nomád kultúrába, és közben 
még egy ősi zsinagógát is 
megnézhetnének. Azt hiszem, 
Nasszeréket sem zavarnák a 
látogatók – eladhatnák nekik 
a szőtteseiket és a kecske- és 
juhtejből készített sajtjaikat. 

Ki tudja, talán ha sokaknak 
vannak hasonló álmaik, és 
közben találkoznak is egymás-
sal, talán egyszer ez is valóra 
válhat... ■

működik annak érdekében, 
hogy sikerüljön véget vetni 
a falu rendszeres lerombolá-
sának. Valódi céljuk az lenne, 
hogy visszatérhessenek az ősi 
zsinagóga közelébe, ahonnan 
az ásatások miatt 1987-ben 
kitelepítették őket, és azóta 
még látogatóba se nagyon 
térhetnek oda vissza. 

Az egykori lakosoknak 
mára ugyanúgy  

jegyet kell váltaniuk  
a belépéshez, mint 

bármilyen idegennek.

Csoportunk érkezésének 
napja azért is volt különleges, 
mert a falu apraja-nagyja, va-
lamint jó néhány, azóta más-
hol élő helyi is látogatásra ké-
szült az ásatások helyszínére, 
régi otthonukhoz, amely ma 
nemzeti parkként funkcionál. 
Mára az egykori lakosoknak 
ugyanúgy jegyet kell váltani-
uk a belépéshez, mint bármi-
lyen idegennek. 

Az esemény nem nélkülöz-
te az izgalmakat sem – pont 
aznap reggel az egyik zsidó 
telepesnek épp ott, az ősi 
zsinagógánál tartották a bár 
micvó ünnepségét, a két cso-
port között pedig nem túlsá-
gosan jó a viszony, sőt. 

A beduin Szusziából ér-
kező majd’ 150 ember béké-
sen gyalogolt a tűző napon a 
nemzeti park felé, és miután a 
szervezők megváltották a be-
lépőjegyet mindenki részére, 
az őr beengedett minket. Úgy 
tűnt, hogy a bár micvónak is 
vége van, így békésen tölthet-
tünk ott nagyjából két órát – 
sétálással és meséléssel telt. 

Bár nem értek arabul, elég 
világos volt, hogy az idősebb 
generáció tagjai azt magyaráz-
ták egymásnak és a fiataloknak, 
hogy hol éltek régebben. Be-
benéztek a barlanglakásokba, 
a kutakba (amik persze most ki 
vannak száradva), a kamaszok 

Az egykori zsinagóga romjai, 
amelynek feltárása miatt az  

itt élő beduinoknak el kellett  
hagyniuk lakóhelyüket

szelfiztek, a nők csoportokban 
fényképezkedtek, a kisbabák 
sírtak, vagy elaludtak. Ha nem 
tudtuk volna, hogy kik is ezek 
az emberek, az egész hétköz-
napi turistalátogatásnak is tűn-
hetett volna. 

Végül odaértünk a zsina-
gógához, ahol a csoport idő-
sei meséltek arról, hogy mi-
lyen volt itt az élet, beszéltek 
a dúláról, aki világra hozta a 
kisbabákat, és aki nemrég halt 
meg – és arról, ahogy az ele-
inte barátságos régészek nyo-
mán megérkezett a hadsereg 
és kilakoltatta őket.

Arabról héberre, majd hé-
berről angolra fordították a 
történeteket, a csoport ka-
maszait tízpercenként kellett 
leparancsolni az árkádokról, 
ahova felmásztak – de egy-
valami világosan kiderült: ez 
a közösség boldog volt itt, az 
egyszerű, de ismerős körül-
mények között, az olajfáik és a 
legelőik mellett, és ahol most 
vannak, az sokkal rosszabb. 
Történetüket még szomorúb-
bá teszi, hogy a hadsereg is 
elismeri, hogy ez a földdarab, 
és az is, ahol most a zsidó te-
lepesek élnek, az 1880-as évek 
óta bizonyítottan palesztin 
magánemberek kezében van 
– így minden joguk meglenne 
arra, hogy itt éljenek. 

Ezek után szétszéledtünk. Én  

Haledhez csatlakoztam, aki 
szintén jól beszél héberül – ker - 
tészként dolgozik Jeruzsá lem-
ben. Ő megmutatta nekünk 
a nagyapja barlangját, ahol a 
felirat szerint 1500 évvel ez-
előtt fazekasműhely műkö-
dött, majd elvitt a saját bar-
langjukba. Ennek egy részét 
be falazták, illetve feltöltötték 
földdel, de ő megmutatta, hol 
volt átjáró egy másik szobába, 
és mesélt róla, hogy kisgyerek-
ként hogyan közlekedtek a la-
kásokat összekötő alagútrend-
szerben. Most járt itt először a 
kilakoltatás óta. Megviseli a 
látogatás, nem akarja magát 
sokszor kitenni ilyesminek. 

Sok embert lakoltattak és la - 
koltatnak ki a mai napig az ott-
honaikból, ilyen-olyan okok-

ból. Az én felmenőim között 
is akad nem egy ilyen, és va-
lószínűleg bármelyik zsidó 
ember elmondhatja magáról 
ugyanezt. Azonban ez után 
a békés közös séta után fel-
merült bennem egy álomkép. 
Lehetne akár úgyis, hogy ezek 
az emberek visszaköltöznek 
a zsinagóga köré, folytatják a 
megszokott életüket, a turisták 
meg két legyet ütnének egy 
csapásra: betekintést nyerhet-
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J
ohan magas, szőke, mókás holland fiú, mélyre 
döfő szarkazmussal és igaz keresztény hittel 
megáldva. Olyan srác, aki úgy ugrik át egy ke-

rítést, hogy az egyik kezét lazán ráteszi, és a hosszú 
lábai egyszerűen átlibbennek utána. Johant imádják 
a gyerekek. Ez jó a munkájában. Izraeli kórházakba 
fuvaroz muszlim gyerekeket nyitott szívműtétre. A 
Sevet Achim nevű civil szervezetnél önkénteskedik 
Jeruzsálemben, a székhelyük a Közel-Kelet hajda-
ni első gyermekkórházának épületében, egy ódon, 
kacskaringós folyosókkal teli arab villában van. In-
nen utazik rendszeresen a gázai vagy a jordán ha-
tárhoz, vagy más palesztin területek közelébe, ahol 
felveszi a gyerekeket meg az anyákat, és elszállítja 
őket a vizsgálatra a Tel-Aviv melletti Holonba. Ezen 
az úton kísérjük el.

A határátlépés most pont zökkenőmentes, de 
Johan sokszor ütközik számára érthetetlen, ámde 
általa megoldandó nehéz feladatokba. Ha megvan 
a gyerekek összes papírja valamennyi hatóságtól és 
kórháztól, akkor is visszaküldhetik őket a határról. 
Nemrég egy Beer-Sevához közeli, a zöld vonalon 
túli palesztin területről szállított egy műtétre váró 
gyereket. Egy olyan ellenőrzőponton akartak átlép-
ni, amelyet palesztinok használnak, és nem sikerült. 
Átszáguldott egy 6 km-rel távolabbi határátlépőhöz, 
ahol azonnal átengedték őket. Johan azt mondja, az 
átlépés függhet attól, hogy az épp szolgálatot telje-
sítő izraeli kiskatona szíve szerint hogyan dönt. Mo-
solyogva ingatja a fejét:

– Életveszélyben kötelező átengedniük. De még 
nem volt rá példa, hogy egy beteg gyerek ne tudott 
volna átjönni. Soha nem lehet ezt megérteni.

Az anyósülésen ülő Lina nevet, és fordítja Johan 
fanyar mondatait az anyáknak. A jeruzsálemi ke-
resztény arab lány a Sevet Achim Gáza-koordiná-
tora. A helyi orvosokkal tartja a kapcsolatot, fordít, 
beszél a családokkal, a meghívókat ő juttatja el a 
családoknak és a hatóságoknak. Három éve dolgo-
zik itt, azelőtt bibliatanár volt, Betlehemben tanult, a 
második intifáda során az egyetemre menet több-
ször visszafordították a határról. 

Gyerekek és anyák
A kisbuszunkban három gyerek és három anya utazik 
a kórházba. Juszef öthónapos, észak-iraki kurd kis-
fiú. Előzetes kivizsgálásra megy. Láthatóan nagyon 
gyenge. Hosszú szempilláit lassan emeli. Jaszna és 
Kawuar kurd kislányok, szintén szívműtétre várnak. 
A kórház parkolójának őre ismeri a kisbuszt. „Sálom 
– mondja –, már nagyon várják magukat!” A holoni 

Edith Wolfson Egészségügyi Központ előtti kert szí-
nes faszékei egy balatoni SZOT-üdülő hangulatát 
idézik, csak itt pálmafák adják a kevés árnyékot a 
kertben. A gyerekek és az anyák nyugodtan szállnak 
ki a kisbuszból, újabb önkéntesek köszöntik őket 
anyanyelvükön, arabul. 

Az apparátus
A központban az orvosok esti, éjszakai szabadide-
jüket feláldozva, önkéntes munkában gyógyítják a 
„külföldi” gyerekeket – a legtöbb munkát Dr. Kurk, a 
kardiológus Dr. Tamir és a projekt vezető sebésze, 
Dr. Lior Szaszon végzik. Különleges projekt ez, ren-
geteg papírmunkával. A jól működő apparátust a 
kórházi nővéreken, az adminisztrátorokon és a Sevet 
Achimon kívül számos más izraeli szervezet, de a né-
met Ein Hertz für Kinder is segíti. Őket pedig többek 
között Izrael állama támogatja. Timothy, egy kisebb 
alapítvány koordinátora is hozott ma gyerekeket. A 
palesztin–izraeli kapcsolatok javításáért ökumenikus 
egyházi támogatással Amerikában létrejött alapít-
vány, a One New Heart a legnagyobb és legismer-
tebb gyermekmentő szervezet, a dr. Ami Cohen által 
alapított Save a Child’s Heart (SACH) alvállalkozója. 

A SACH azon kívül, hogy megtalálja a gyerekeket, 
beszerzi a meghívókat, az engedélyeket, fuvarozza a 
betegeket és családtagjaikat, szállást biztosít a szá-
mukra a lábadozás idejére, azt a nem kis feladatot 
is magára vállalja, hogy előteremti a pénzt a mű-
tétekre. A kórház ötven százalék kedvezményt tud 
biztosítani ezekre a beavatkozásokra, így jószerivel 
veszteségesen dolgozik. Gázából 1994 óta, Irakból, 
Kurdisztánból, Jordániából, Zanzibárból, Etiópiá-
ból és más országokból, pl. Romániából is 2003 óta 
fogadnak gyerekeket ezek az elkötelezett orvosok. 
A Wolfson mellett az izraeli Schneider és Sheba kór-
házakban is működnek hasonló projektek. 

A családok maguknak veszik meg a repülőjegyet. 
Az izraeli határhoz helyi szervezetek viszik őket, on-
nan az izraeli civil szervezetek fuvarozzák el őket a 
kórházba. A meghívót és az orvosi papírokat elviek-
ben egy nap alatt meg tudják szerezni. A palesztin 
hatósággal viszont nehéz együttműködni.

A Területi Fejlesztési Minisztériumnak a nem ba-
ráti országokból érkező gyerekek nyitott szívműté-
teire külön költségvetése van.

Jonathan
Jonathan 23 éve tevékenykedik Izraelben. Hosz-
szú harc állt már akkor mögötte céltalan élete és 
bizonytalan jövőképe miatt. Álmában jelent meg 
neki Jézus és azt kérdezte: Jössz-e hozzám? Fog-
ta a hattagú családját és az USA-ból ideköltözött. 
Újságíróként helyezkedett el a Reader’s Digest-nél. 
Épp orosz bevándorlókról írt, amikor először ta-
lálkozott azzal a félelmetes problémával, amikor a 
pénz válaszol az életre. Egy ukrán anya kérte meg, 
hogy segítsen a gyerekének: 60 ezer dollárba került 
a csontvelő-átültetés, ami megmenthette volna az 
életét, de a bevándorlóközpontban ezt a pénzt nem 
tudta összeszedni. 

Jonathan beszélt az orvossal, aki kerek perec 
megmondta neki, hogy meg tudják csinálni a műté-
tet, de a pénznek az utolsó agoráig meg kell lennie 
– akár a műtő ajtajában is meghalhat a gyerek, ha 

nincs meg a megfelelő összeg. Jonathan nem volt 
képes azt mondani az anyának, hogy lenne megol-
dás, de nem elég értékes a gyerek. Tudta, hogy sok 
helyen ez történik, de a hite ekkor már erősebb volt 
egy kósza ötletnél, és tudta, hogy talál megoldást. 
Keresztény gyülekezetekben kezdte el a pénzgyűj-
tést. A kórház engedett az árból. A gyereket sike-
resen megműtötték. Akkor 13 éves volt. Egy évvel 
később hirtelen meghalt. 

Addigra Jonathan már több gyerek életéért küz-
dött meg a hatóságokkal, kórházakkal és 1994-ben 
megalapította a Sevet Achimot. Keresztény ameri-
kaiként nem tudott Izraelben letelepedni, Jordáni-
ában a saját házában ápolja a műtét előtt és után 
a gyerekeket. Hogy kap-e elismerést? A feleségétől, 
néha. De úgy látja, hogy a Palesztin Hatóság és Jor-
dánia is tiszteli a Sevet Achim munkáját.  

Az önkéntesek
Megvizsgálják a gyerekeket, kiderül, hogy Juszefet 
azonnal operálni kell. Anyja könnyeiben félelem és 
egyben megnyugvás, végre itt az idő, túl leszünk 
rajta. Önkéntesek veszik körül, nyugtatják, beszél-
tetik, amíg a műtétet előkészítik. Kristina és Dalia a 
Sevet Achim önkéntesei. Kristina beszél kurdul, ta-
valy júliusban kezdte az önkéntes tolmácsolást, a 
kórház és az anyák között segít. Segít megérteniük, 
hogy mi történik a műtét előtt, alatt és közben. Da-
lia egy németországi idősek otthonában dolgozott 
nővérként. Most ő is a gyerekeknek segít. Mindent 
megtesz a héber nyelv megtanulásáért, de amíg 
még nem fejleszti társalgási szintre, azt vallja és lát-
hatóan műveli is, hogy szemmel, kézzel és lábbal is 
lehet beszélgetni. 

A következő vizsgálat előtt Fatima, egy újabb ön-
kéntes várja a csoportot. Mosolyát úgy is látni, ha 
háttal áll. Tel-Avivban pszichológiát tanul. Állapotos. 
Keddenként önkénteskedik – Izraelben minden diák 
az általánostól a felső iskoláig csütörtökön teljesíti 
önkéntes munkáját –, a saját bevallása szerint azért, 
mert tud arabul. De van egy olyan erő az alma-mo-
solyában, ami láttán az emberek felderülnek. Ő a 
híd az orvosok és a családok között. Tolmácsol és 
szervez. A kontrollra érkezett családok megölelik, 
elújságolják neki a fejleményeket, begyűjtik tőle a 
tudnivalókat. Fatima az általános közeli-keleti ká-
oszban egy biztos pont. Mindenki ismeri, aranyosak 

 Nagybeteg kisgyerekek
Szívműtétek SzármazáSra való tekintet nélkül 

Vadász Éva

mellette a nem aranyosak is. A szülési szabadsága 
miatt Basil veszi át majd a feladatát. Nagy kihívás 
lesz helyt állni Fatima helyén. De Basil, aki fizikote-
rápiát tanul a Tel-avivi Egyetemen, és a békében, a 
szeretetben és a szavak erejében hisz, elsősorban 
a gyerekek jövőjét tartja szem előtt és nem a saját 
maga önkéntes karrierjét. Életet adni a gyerekek-
nek. Ez a célja a munkájával. 

Jaszna és Kawuar alig egyévesek, koruknál jó-
val kisebb gyerekek. Johan nekik bohóckodik a vá-
róban, hálás a mosolyukért és anyáik nevetéséért. 
Johan mérnöknek tanult Hollandiában. Pár éve az 
egészségbiztosítójától nyert egy lehetőséget, hogy 
önkéntesen dolgozzon egy indiai árvaházban. Ját-
szóteret építettek. Ez volt az első önkéntes tapasz-
talata. Amikor hazament Hollandiába, beállt egy 
gyerek lelkisegély-szolgálathoz. Telefonon beszél-
getett iskolai problémákról, szülőkkel kapcsolatos 
gondokról a gyerekekkel. 2009-ben szeretett bele 
Izraelbe. Azóta rendszeresen dolgozik helyi szer-
vezeteknél. A Sevet Achimnál autót vezet, takarít, 
vásárol, játszik a gyerekekkel. 

– Mindegy a gyerekeknek, hogy milyen nyelven 
beszélünk. A vallás pedig teljesen hidegen hagy-
ja őket. Én is ezt vallom – mondja. Nem a vallás, 
a bőrszín, a pénzügyi háttér vagy a nemzetiség a 
fontos, hanem a felebarátod szeretete. 

Aad, a Sevet Achim sofőrje negyven évig ta-
nított a holland Közlekedési Főiskolán. 2010-

ben nyugdíjba ment és a feleségével együtt jött 
Izraelbe önkéntesnek, az első alkalommal holo-
kauszt-túlélőkkel foglalkozni. Azóta minden év-
ben öt hónapot töltenek itt, és mindig más civil 
szervezetnél dolgoznak. Amíg a fizikai állapotuk 
megengedi, a nyugdíj mellett önkénteskednek. 
Most a jordán határról hozott műtétre öt gyereket 
és az anyáikat, akik a kórházban maradnak. Üres 
kocsival megy vissza Jeruzsálembe, ami nem jel-
lemző, mindig adódik szállítanivaló, hogy hasznos 
legyen az egyórás út. 

Juszef még a műtőben van, amikor Johan már 
búcsúzik a klinikán maradó gyerekektől és az ön-
kéntes társaitól, utolsó bohóckodások, utolsó öle-
lések mára, aztán beszíjazza Jaszna és Kawuar 
gyereküléseit a kisbuszba, hogy elfuvarozza őket 
Jeruzsálembe, a Sevet Achim házába a műtétjükre 
készülni, egészen a jövő hétig. ■

Az elmúlt néhány év során egyre több izrae-
li barátom és ismerősöm tekint berlinre afféle 
„második otthonként” – pedig az egy emberöl-
tővel idősebb generáció fejében és szívében a 
város, és összességében Németország még erő-
sen összekapcsolódott a holokauszt borzalmai-
val. Ám míg egyes országok a második világhá-
ború során elkövetett gaztetteket egyszerűen 
áttestálják a német megszállásra, Németor-
szág, és különösen berlin a teljes felelősség-
vállalást választotta. Rengeteg zsidót ismerek, 
akiknek a felmenőit lengyelországban vagy 
Magyarországon mészárolták le, és a trauma 
úgy megviselte a családot, hogy a mai napig 
nem kívánnak az ősök szülőföldjére lépni, ám 
Németország évtizedek óta nagyon tudatosan 
dolgozik azon, hogy a világ minden csücské-
be eljusson az üzenet: „tudjuk, hogy van, ami 
megbocsáthatatlan.”

A 
„mossuk kezeinket" attitűd helyett Berlinben 
szinte lehetetlen olyan utcasarkot találni, 
amely nem őriz valamilyen fájdalmas emlé-

ket az elűzött, elmenekült, vagy munkatáborokba 
deportált zsidó közösséggel kapcsolatban. Ilyenek 
az egykor zsidók lakta épületek előtt a járdába ékelt 
emléktáblák, a Brandenburgi-kapu mellett a monu-
mentális, névtelen sírkövek labirintusára emlékez-
tető holokauszt-emlékmű, vagy épp a zsidó múze-
um, amelynek épülete már önmagában is erőteljes 
művészeti alkotás – leginkább egy gigantikus, kívül-
belül körbejárható, élő, lélegző szoborhoz tudnám 
hasonlítani, amelyet minden látogató saját belátása 
szerint fedezhet fel és értelmezhet.

egy kiállítáS tárgyai 
A nyers betonfalak éles vonalakat írnak le, az ab-
lakok ostorcsapásoknak tetszenek, odabent pedig 
az épület minden egyes szeglete mesél valamit. 
Olykor eltűnt zsidó családok személyes tárgyaival 
– legyen az egy egykoron Berlin-szerte híres izrae-
lita ruhatervező varrógépe, amely életben hagyott 
„lélekként” maradt ott a szabóságban, vagy egy kis-
lány levele Auschwitzból, melyben megírja, hogy 
vannak napok, amikor egy darab margarint kapnak 
ebédre –, máskor Hitler uralmának tárgyi emléke-
ivel, például plakátokkal, amelyek megtiltják a zsi-
dóknak, hogy nyilvános helyeken mutatkozzanak, 
legyen szó színházról, uszodáról, vagy akár egy 
élelmiszerboltról. Megint máskor pedig évszáza-
dokkal a holokauszt előtti időkbe, a középkori zsi-
dóüldözések korába utazhatunk vissza, amelyekről 
már nem tanítanak az iskolában, így sajnálatos mó-
don a kollektív tudat nem őrzi az emlékeket.

a falakban élet éS a halál 

Ám ami igazán földhöz vágott, az az épületet meg-
tervező Daniel Libeskind zsenialitása: az izraeli 
építész szürreális, deprimáló folyosókat tervezett, 
amelyek közül néhány kiállítótermekbe, néhány 
pedig zsákutcákba vezet – az egyik pedig egy úgy-
nevezett Holokauszt-toronyba: egy mély, ablakta-
lan üregbe, amelynek mélyére tompán beszűrődik 
az utca zaja, ám a magas, szürke cementfalakon 
kívül semmi sem látható. Legalábbis nem szemmel 
– szívvel viszont annál inkább. 

A másik erőteljes élmény a Száműzetés kertje: 
egy labirintusszerű udvar, amelynek kövezete ész-
revétlenül lejt különféle irányokba, így a betonfalak 
között sétálgatva az ember hamar szédülni kezd. Az 
építész szándéka az volt ezzel, hogy metaforikusan 
éreztesse a látogatóval mindazt a bizonytalanságot, 
kilátástalanságot és instabilitást, amit a német szü-
lőföld hátrahagyásával a zsidóknak magukra kellett 
vállalniuk.

Soha többé!
A múzeumban eltöltött két és fél óra végére érzel-
mileg és fizikailag is végtelenül kimerültnek éreztük 
magunkat – de azt is tudtuk, hogy azzal az ener-
giával, amit itthagytunk, „tartoztunk” a világnak. Mi 
több, mindannyian tartozunk annyival az emberi-
ségnek, hogy észben és életben tartjuk azokat az 
emlékeket, amelyek megakadályozhatják, hogy 
megismételjük a saját hibáinkat. Nekünk, Föld-la-
kóknak nagyon rövid a memóriánk – ennek pedig 
egyik szomorú és látható indikátora a zsidóüldözés, 
amely ilyen-olyan ideológiákkal párosulva évszáza-
donként rendre ismét felüti a fejét. És bár a múze-
um nyilvánvalóan elsősorban a zsidók hányattatott 
sorsát eleveníti fel, a kiállítást övező feliratok, ma-
gyarázatok és brosúrák időről időre kitérnek rá: az 
épületet, és az egész koncepciót mindenki magáé-
nak érezheti, aki tudja, milyen érzés kirekesztettnek 
lenni – vallási, faji, vagy társadalmi diszkrimináció 
kapcsán. Amin a zsidók keresztülmentek, az soha 
többé nem történhet meg – nem csak a zsidók-
kal, senkivel sem. Ezért kell békésen küzdenünk az 
egész világon egyre több csalódott, eltévelyedett 
embert maga mellé állító radikalizmus ellen. Ebbe 
pedig egyaránt beletartozik minden olyan ideoló-
gia, amely szerint bárki kevesebbet ér a másiknál, 
csak azért, mert teszem azt zsidó, muzulmán, me-
leg, izraeli, palesztin, vagy épp kelet-európai. 

mindannyiunk története
Mindannyian egy hajóban evezünk, így aki léket 
vág a másik kabinjába, saját hullámsírját készíti elő. 
A kabbala tanai – a judaizmus misztikus gyökerei 
– szerint izraelitának lenni valójában nem vallás 
vagy származás kérdése. Sokkal inkább egy bibliai 
kód, ami azt jelenti: nem nyugszunk bele a kiszol-
gáltatottságba és a jogfosztottságba, és hajlandóak 
vagyunk magunk mögött hagyni az egoista, bosz-
szúszomjas, önző világrend diktálta rabszolgaságot, 
hogy megtaláljuk a saját, személyes Kánaánunkat, 
ahol végre félelem nélkül igazán önmagunk lehe-
tünk, és erre megadjuk a lehetőséget másoknak is. 
Ez a kitartó, állandó személyes és globális szabad-
ságharc pedig vallásra és származásra való tekintet 
nélkül mindannyiunk joga, sőt kötelessége. ■

A berlini zsidó múzeum
mindannyiunkról meSél

Steiner Kristóf
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K
ét cserkesz kisváros található Iz-
raelben: Kfar Kama és Rehanija. 
Az össznépesség négyezer fő, 

ebből háromezren Kfar Kamában él-
nek. A cserkeszek szunnita muszli-
mok, akik a Kaukázus területéről ér-
keztek, orosz üldöztetések elől. A mai 
napig nosztalgiával gondolnak szülő-
földjükre, habár az első letelepülők az 
1870-es években érkeztek – azaz min-
denki Izraelben született. 

A cserkeszek roppant hagyomány-

tisztelők, ezért is van saját oktatási 
rendszerük, ahol a héberen kívül a gye-
rekek a hivatalos nemzeti nyelven – 
adyghe – is tanulnak, de sokan arabul 
és angolul is folyékonyan beszélnek. 

A törökök annak idején szívesen 
fogadták a cserkesz letelepülőket, 
akik egyrészt muszlimok voltak, más-
részt pedig kitűnő harcosok. Nem 
véletlen, hogy sokan közülük máig 
jelentős katonai és rendészeti karriert 
futnak be.

ezerízű Izrael
Séta a drúzoktól a beduinokig A 

131 ezer fős drúz kisebbség je- 
lentős része Galileában él,  
olyan településeken, mint Dalijat  

al-Karmel, Iszfija, Peki’in vagy Hurfeis. 
A drúzok egy érdekes, egyedi vallással 
rendelkező, arabul beszélő és többek 
között arab felmenőkkel rendelkező 
közösség. Sokat ad a vonzerejükhöz, 
hogy vallásuk úgymond titkos, csak 
a beavatottak számára hozzáférhető. 
Gyakran előfordul, hogy akik nem vá-
lasztják a vallásos utat, valóban nem is 
ismerik a drúz szent írásokat, de iga-

zából ez egyáltalán nem osztja meg a 
közösséget. A vallás maga a síita isz-
lám és különböző filozófiai irányzatok, 
mint például a gnoszticizmus elemeit 
ötvözi. Egyik fő prófétájuk Suaib, aki 
nem más, mint Jitró, Mózes apósa. 
Hát igen, kicsi a világ! A galileai drú-
zok teljes jogú izraeli állampolgárok, 
és híresen lojálisak Izraelhez. Az 50-es 
évek közepétől a drúz férfiak kötele-
zően szolgálnak a hadseregben, és 
gyakran magas posztot töltenek be a 
rendőrségnél és a politikai életben is.

Igen, itt hallottam először a baháiokról. Itt tevegeltem először a sivatag-
ban, és itt tudtam meg, hogy vannak zsidó és keresztény etiópok is. Itt 
ettem először kurd kubét, és itt laktam együtt drúzokkal a golánról. és 
az egészben az a legcsodálatosabb, hogy ehhez nem kellett országokon 
keresztül utaznom, nem kellett szabadnapokat kivennem, nem kellett 
órákat reptereken töltenem. Mert minden itt van egy helyen, egymás 
mellett, egy picike országban. Úgyhogy útra fel!

Grünhut Éva

Cserkeszek

Galileai drúzok Beduinok 

Drúzok a Golánon

H
a azt halljuk, beduin, rögtön 
az összetákolt, düledező há-
zacskákra, legelésző kecskékre 

és sivatagbeli nomádokra gondolunk. 
Gyakran elfeledkezünk arról, hogy 60 
ezer beduin telepedett le az ország 
központi és északi részén – bár vitat-
hatatlan, hogy továbbra is mintegy 140 
ezer beduin él a Negevben. A beduinok 
helyzete örök téma, már a törökök is tö-
rekedtek valamiféle földszámlálás ra és 
regisztrációra, próbálkoztak a britek is 
– és manapság Izrael. Igyekeznek vala-
hogy letelepedésre ösztönözni őket. Az 

érdekek sajnos gyakran ellentétesek, 
roppant hosszan elhúzódó folyamat-
ról van tehát szó. Az itteniek azonban 
csak élni szeretnék az életüket, miköz-
ben az állam adta lehetőségek sokszor 
valóban jelentős előnyöket nyújtanak. 
Például az egészségügy vagy az okta-
tás területére egyre több beduin nőt 
vonnak be, és ezzel alapvetően meg-
változtatják a közösségek életvitelét. 
Mindazonáltal jó nem elfeledkezni róla, 
hogy évszázados történelem és kultúra 
búvik meg a beduin életforma mögött, 
amit fontos megőrizni és megismerni. 

*képalá: Emek Habambuk*

*képalá: Madzsdal Samsz*

miért látogaSSunk el egy drúz települéSre a golánon?
miért látogaSSunk el egy cSerkeSz települéSre?

•  Kfar  Kama  nagyon  közel  van  a 
Kinerethez és a Tábor-hegyhez, úgy-
hogy aki egy kis vizes felüdülésre vá-
gyik, mindenképp ejtse útba.

•  Meglátogathatjuk  a  múzeumot, 
amit egy 130 éves autentikus házban 
rendeztek be: számtalan eredeti tár-
gyat, fegyvereket, háztartási eszközö-
ket és népviseletet mutatnak be. Az 
idegenvezetés különlegesen élveze-
tes és informatív, helyi lakosok mutat-
ják be a gyűjteményt a látogatóknak. 
Magával ragadó a lelkesedésük és az 
igyekezet, hogy megismertessék ha-
gyományaikat. Héberül és angolul is 
igénybe vehető, ajánlott érkezésün-
ket előre telefonon egyeztetni: 050-
5857640.

•  Érdemes  a  látogatást  a  Cserkesz 
Fesztivál idejére szervezni. Ilyenkor a  
tárlatvezetésen kívül hagyományos 

nép táncbemutatót rendeznek, általá-
ban a közönség bevonásával, cserkesz 
konyha és sajtok kóstolásával egybe-
kötve. Az idei Kfar Kama-i fesztivált 
sajnos már le késtük, de Rehanijában 
általában augusztusban rendezik meg. 

• A látogatás és a kulináris élmények 
elválaszthatatlanok. A cserkesz konyha 
elengedhetetlen tartozéka a jellegzetes 
puha, morzsolható cserkesz sajt. Érde-
mes kipróbálni a tradicionális halivát, 
azaz a raviolihoz hasonló, sajttal töltött 
kis batyukat, vagy a húsételek széles vá-
lasztékát. Kfar Kamában több vendéglő 
is van, mindjárt a főút mellett találha-
tó például a La’ooz vagy a Miszedet 
Cserkeszija. A városban több kis házi 
üzletben is árulnak helyileg előállított 
sajtokat, és a legújabb szolgáltatás a 
Kocsaszko butik kávéüzlet, helyben 
frissen őrölt kávék széles választékával. 

miért látogaSSunk el egy drúz települéSre?

• A drúzoknak nincsenek a hagyo-
mányos értelemben vett szent helye-
ik, de évente bizonyos ünnepnapokon 
összegyűlnek egy-egy próféta sírjá-
nál. A legismertebb Nebi Suaib, Jitró 
próféta sírja, a Hittin hegy közelében. 
A másik jelentősebb Nebi Szabalan, 
Hurfeis mellett. Általában nagyon 
vendégszeretően fogadják a látoga-
tókat, és készségesen mutatják meg 
ezeket a helyeket.

•  Dalijat  al-Karmel  a  legnépesebb 
drúz falu, Haifához közel. Főutcája teli 
van helyi szuvenírboltokkal – nem vé-
letlen, hogy a Taglit Birthright csopor-
tok egyik közkedvelt célpontja. A bol-
tok között természetesen megannyi 
drúz vendéglő is megbújik, kitűnő ha-
gyományos konyhával. Mindenképp 
próbáljuk ki a helyi knaffét és baklavát! 
Amennyiben csak kóborolni szeret-
nénk a szűk kis utcácskákon, előbb-
utóbb belebotlunk Sir Laurance Oli-
phant pro-cionista felfedező, író, 
kalan dor nyári házába, ahol most egy 
katonai emlékszoba van berendezve 
az elesett drúz harcosoknak. A faluban 
egy kis néprajzi múzeum is található. 
Telefonos egyeztetés javasolt: 04-
8393242.

•  Peki’in  tele  van  meglepetések-
kel. A hagyomány szerint itt található 
Simon Bar Jocháj barlangja, ahol 12 
évig bujdosott fiával a rómaiak elől. 
Rasbi nem véletlenül választotta ezt 

a helyet: kétezer éve megszakítatlan 
a zsidó jelenlét a faluban, az itt élők 
a Templom lerombolása után is a 
Szentföldön maradtak. A mai napig 
megtalálható néhány zsidó ház Dá-
vid-csillagos dekorációval, egy öreg 
zsinagóga, és annak szintúgy idős 
őrzője: Margalit Zinati. Margalit a fa-
luban született, ott töltötte egész 
életét, gyakorlatilag az egyetlen zsi-
dó lakos. Kérésre kinyitja a zsinagó-
gát, vagy körbevezet a múzeummá 
átalakított egykori szülőházán. Nagy 
élmény találkozni vele, habár sokat 
segít, ha beszél az ember arabul (fő-
leg ezt használja) és ha elég magas 
ahhoz, hogy segítsen neki az eperfa 
szüretelésében. A 050-7713357 tele-
fonszámon érhető el. 

• És persze megint csak nem hagy-
hatunk ki további peki’ini látnivalókat, 
mint Szavta Dzsamila szappanboltját, 
vagy a Miszedet Ec Hatut Bemaajan 
(hosszú név, de a hely eltéveszthetet-
len a főtéren az eperfa mellett: 052-
8285631), a Dzsudur (04-9571827) 
vagy az Al Effendi Hummusz vendég-
lőket (a főút mellett, 04-9976886).

• A Szam bu szak Haarazim vendég-
lő Hurfeisben majdnemhogy híresebb 
Szabalan próféta sírjánál. Általában 
hosszú sor áll és vár a frissen sü-
tött, birkahússal, csirkével, labanéval 
megtöltött ropogós finomságra (077-
9964552).

• Mind a négy drúz falu – Madzsdal 
Samsz, Maszade, Buqata, Ein Kinijje – 
a Hermon hegy közelében található, 
úgyhogy a legtöbb izraeli évente egy-
szer akarva-akaratlanul meglátogatja, 
amikor honfitársaival együtt tömege-
sen özönlenek síelni.

•  Kevesen  tudják,  de  Madzsdal 
Samsz mellett van egy gyönyörű vul-
káni tó, Birkat Ram. A kékvízű, jéghi-
deg tó mint egy gyöngyszem bújik 
meg a hegyek között. A partján talál-
ható az Emek Habambuk kemping: 
kis bungalók, zöld pázsit, alacsony 
padok, párnák és függőágyak. Ameny-
nyiben valaki kissé hagyományosabb 
szálláshelyre vágyik, természetesen 
hotelek is várják Madzsdal Samszban, 
mint például a Narkisz Boutique Hotel 
jacuzzival (04-6982961).

• Persze  lehetetlenség a Golánon 
kirándulni anélkül, hogy a történe-
lem vagy az aktuális politikai esemé-
nyek ne hatnának ránk. Számtalan 

helyen botlunk bele elrozsdásodott 
tankokba, elhagyatott bunkerekbe, 
az éjszakai tábortűz melletti cseveré-
szést pedig szíriai bombázások zaja 
szakítja félbe. Madzsdal Samsznak 
is megvan a saját történelmi me-
mentója, az úgynevezett Kiabálások 
hegye (Shouting Hill), ahol ’67 után 
az Izraelben „ragadt” drúzok hangos-
beszélők segítségével beszéltek csa-
ládtagjaikkal. Ma a Birkat Ram felé 
vezető úton, egy kis utcácska végén 
vethetünk egy pillantást a párszáz 
méterre lévő határkerítésre, katonai 
bázisra és a hegyre.

•  A másik  három  faluban  is  érde-
mes megállni egy pár órára, megláto-
gatni a helyi piacot, ahol drúz sajtokat, 
mézet, édességeket, vagy lényegesen 
olcsóbb ruhaneműt és háztartási ter-
mékeket vásárolhatunk. És megint 
csak vétek lenne kihagyni egy jó ebé-
det például a Salom (Béke) vendéglő-
ben Maszadéban. 

miért érdemeS egy beduin települéSre ellátogatni?

•  Amennyiben  szeretnénk  többet 
megtudni a beduin életmódról, ér-
demes ellátogatni a Joe Alon Bedu-
in Központba. Habár a helyszín elég 
félreeső helyen van – a Lahav erdő 
közepén –, összeköthetjük más be-
duin kisvárosok megtekintésével. Az 
itt bemutatott tárgyak jelentős részét 
Avner és Orna Goren régész házaspár 
a Szináj-félszigeten gyűjtötte össze és 
Izrael visszavonulása után szállították 
az országba. Aki szeretné megtudni, 
hogyan és hova célszerű egy beduin 
sátrat felépíteni, vagy mit jelent az, ha 
csak egy fél pohár teát szolgálnak fel, 
vagy mi az a rababa, az jó helyen jár.

• Ha már a környéken járunk, vétek 
lenne kihagyni a Lakija Negev beduin 
szövőközpontot. 1991-ben alapították, 
és gyökeresen megváltoztatta a kör-
nyék beli beduin nők életét. Ma 150 
nőnek nyújt megélhetést, mi pedig 
betekintést nyerhetünk a szövés min-
den részfolyamatába egy bemutató 
keretén belül (héberül és angolul is), 
és vásárolhatunk tradicionális minták-
kal díszített párnákat, szőnyegeket, 
táskákat. Ahogy az egyik résztvevő 
megfogalmazta: „Ez a program meg-
változtatta az életemet. Ma autót ve-
zetek, használom az internetet, egy-

szóval szabadnak érzem magam.” 
(08-6519883)

•  A  beduin  vendégszeretetet  szám-
talan módon élvezhetjük. Ez általában 
magában foglal hagyományos kávéké-
szítést, ebédet-vacsorát saláták, húsok 
széles választékával, tevegelést, és az 
éjszakát akár ott is tölthetjük egy bedu-
in sátorban – különleges élmény lehet 
nagyobb csoportok, baráti társaságok 
vagy családi összejövetelek alkalmából. 
Ilyen helyek például Kfar Nokdim (08-
9950097), Khan Hasajarot (08-6535777). 
Néhány helyen az „igazi" Negev-túrákat 
ajánlják, dzsippel vagy több napos teve-
geléssel egybekötve a sivatag mélyére.

• Ne feledkezzünk meg azonban az 
északi beduinokról sem, mint például 
Sibli városkája a Tábor-hegy mellett. Itt 
például rendezhetünk hagyományos 
hennapartit az esküvőnk előtt, ugyanis 
az egyik család nemcsak megszervezi 
az ünnepséget, de ismeri az igazi hen-
na összes hagyományos növényi ösz-
szetevőjét is. Amennyiben hasonló él-
ményre vá gyunk, mint a Negevben, 
érdemes szállást foglalnunk a Galilee 
Bedouin Camplodge-ban, ahol ismét 
csak válogathatunk, hogy sátorban, 
szobában vagy egy faházban szeret-
nénk tölteni az éjszakát (072-3902176).

Mindezeken túl, ha tehetjük, adjuk 
hozzá a meglátogatandó helyek 

listájához a jóval ismertebb bahái val-
lási helyeket Haifán és Akkóban – és 
ha már Haifán vagyunk, érdemes az 
Ahmadijja muszlim közösséget is 
meglátogatni, vagy útba ejteni Jisr-
az-Zarkát gyönyörűséges tengerpart-

jával és érdekes múltjával. A lista 
persze még így is hiányos: nem emlí-
tettük a galileai maronitákat, a domari 
roma közösséget Jeruzsálemben, a 
szamaritánusokat vagy az afrikai hé-
ber izraelita közösséget Dimonából. 
De mindez legyen egy következő cikk 
témája... ■

J
ogos a kérdés: a drúzok a Golá-
non tényleg annyira mások, mint 
a drúzok Galileában? Egyrészt 

persze nem, ugyanaz a kultúra, ugyan-
azok az ételek, hasonló hagyományok. 
A fő különbség a két közösség között 
az Izraellel való kapcsolatuk. A goláni 
drúzok szíreknek vallják magukat, és 
pár évvel ezelőttig – legalábbis amed-
dig Szíria létezett – szerettek volna 
újra Szíriához tartozni. Persze újabb és 
újabb generációk felnövekedésével ez 
a nosztalgikus kötődés sokat változott, 

ma már egyre több drúz fiatal szeretne 
izraeli állampolgárrá válni – mert bi-
zony a Golánon élő drúzok többsége 
állandó helybeli lakos, de nem állam-
polgár. Gyakorlatban élhetnek bárhol 
az országon belül, munkát vállalhat-
nak, tanulhatnak, ahol szeretnének, 
de nem szavazhatnak, nem sorköte-
lesek és utazáshoz speciális engedély-
re van szükségük. Mindenesetre az 
elkövetkező évek valószínűleg jelen-
tős vátozásokat hoznak az állam és a 
goláni drúzok kapcsolatában.
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zésen, az ott látott Dávid-torony ins-
pirálta arra, hogy feltegye a kérdést: 
hol tűnhettek el a bibliai idők illatai, 
olajai. Arról álmodott, hogy felelevení-
ti a Biblia illat- és kozmetikai öröksé-
gét. Ez az álom jóval később valóra is 
vált és új trendet indított a parfüm vi-
lágában – a nemzeti illatokét.

A nemzeti illatok első kreációi a Bat- 
Sheba és a King David for Men vol-
tak, melyeket Batseba és Dávid sze-
relmi története ihletett. A katonaság 
után Párizsba ment, ahol kozmeti-
kát, kozmetológiát, kozmetikai ve-
gyészetet, esztétikát és maszkmester 
szakmát tanult. Sminkmestere, Jean 
d’Athène által részese lett az egzisz-
tencialisták körének. Ezek az évek 
egy életre megalapozták úgy társa-
dalmi-baráti körét, mint életfilozófi-
áját. Kozmetológiai nagymestere, Dr. 
Raymond Louis Renaud egy életen 
át mentora és barátja maradt. 1961-
ben Judith Müller volt az első, aki egy 
nemzetközi Cedesco kongresszuson 
előadást tartott a Holt-tenger anyaga-
inak kozmetikai felhasználásáról, egy 
magyar vegyész kutatásai alapján. Az 
előadást németül, angolul és franciául 
tartotta és a tanulmány megjelent a 
nemzetközi szakmai irodalomban. 

Kozmetikai szalonjai világhírűek 
voltak és a Vogue magazin a világ 13. 
legjobbjává választotta.

A szépség világának nagyasszonyairól szóló sorozatunk befejező részéhez érkezett: ezúttal Judith Müller ma-
gyar származású, világhírű parfümkreátor életét és munkásságát mutatjuk be. Judith életszeretete, kedvessége 
és profizmusa minta lehet mindannyiunk számára – az asszony illatát és emlékét Halmos Sándor idézi meg. 

Judith Müller
egy aSSzony illata 

A szépségipar nagyasszonyai 3.

Halmos Sándor sorozata

Bibliai idők illatai a kort idéző csomagolásban: Müller Judith nagy sikerű parfümkreációi  
ókori üvegfiolákat idéző üvegcsékben kerültek piacra. 

A Hungarian Rhapsody porcelánfioláját 
Szász Endre tervezte és Mata János  
művészi grafikája díszíti.
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tikai formuláit. Államosítás után, a ki-
telepítés előtt vándoroltak ki Izra-

elbe, ahol Judith kezdetben szó- 
davizet árult. Továbbtanult egy  

szintén magyar származású 
kozmetikusnő nél és bőrgyó- 
gyász asszisztensként ta- 
nult, dolgozott. Már a kato-
naság előtt ismerte későbbi 
férjét, Gáti Dezsőt, az Izra- 
eli Magyar Színház megala-
pítóját. A ka tonaság alatt 

Jeruzsálemben volt kikép-

Bat-Sheba parfümje az 1960-as 
években Franciaországban jelent 

meg, majd két év múlva Bat-Sheba – 
Made in Israel névre váltott. A parfü-
mös fiola az Izraeli Üvegmúzeum egy 
ókori fiolájának másolata volt, kézzel 
festve, különböző színekben és ár-
nyalatokban. Ezzel Judith 1968-ban 
megnyerte az Amerikai Csomagolási 
Intézet Oscar-díját, majd német és 
olasz csomagolási díjakat is. 1971-ben 
a luxusparfümök kreatív Oscarját is 
neki ítélték. 

1970-ben családi vállalkozásához 
egy társ, a Carl Marks and Co. is csat-
lakozott. Ez a kollaboráció nemzetközi 
gazdasági sikereket jelentett – a cél az 
volt, hogy az első izraeli parfümcég 
megjelenjen az amerikai tőzsdén.

Judith férje igazgatóként kizáró-
lag termékfejlesztéssel, marketinggel,  
exporttal foglalkozott, a szakma nagy-
mestere végezte a tudományos ku-
tatásokat. A cég gyorsan fejlődött s 
megjelent az első uniszex parfüm, az 
After Tennis for Him and for Her. A cég 
16 országba exportált, és a parfüm 
az Izraelbe látogató turisták közked-
velt ajándéka lett. 1972-ben a francia 
kozmetikai szövetség díjat nevezett el 
Judith Müllerről „Szakmai Eredetiség 
Díj” néven. 

1982–85 a családi tragédiák évei: 
ezekben az esztendőkben édesapja, 
férje, fia és édesanyja is elhunyt. Ha ez 
még nem volna elég, a rossz tanács-
adók és a szerencsétlen társulások 
után elvesztette szeretett cégét, de 
optimizmusa nem rendült meg.

1992-ben kezdett újra dolgozni, ki - 
zárólag megrendeléseket vállalt. Lét-
rehoza az első drágakőparfümöt 
L'Esprit de Parfume néven, Thaiföld 
nemzeti illatát The Oriental, Fidji 
nemzeti illatát Suva of Fidji néven. 
Fabergé-tojásra emlékeztető fiolában 
kínálta a hivatalos szentpétervári par-
fümöt, majd a magyar nemzeti illat 
következett, a Hungarian Rhapsody. 
Ennek megalkotásával régi álom vált 
valóra, mert Szász Endrével és Mata 
Jánossal dolgozott együtt, és ez lett 
az első olyan parfüm, amely porcelán 
fiolában került forgalomba. Az illatot a 
magyarországi virágok – gyöngyvirág, 
orgona, rózsa – és egy csipet paprika 
határozzák meg.

1996-ban megszületett a Jerusalem 
3000, a The Israeli Coin and Medal 
Corporation segítségével, ami a klasz-
szikus Bat-Sheba újragondolása volt, 
aranymedállal, melynek egyik olda-
lán egy jeruzsálemi látkép van, a má-
sik oldalon pedig a „Nem is volt több 

 A 
Müller család Wiener Neu-
stadtból települt Debrecen-
be az 1860-as évek közepén. 
Édesapja egy nemzetközi 

szállítmányozási vállalat tulajdonosa. 
Édesanyja már a 30-as években ba-
lett- és tánctanárnő volt. Judith édes-
anyjától a vasfegyelmet és a szakmai 
tudás iránti teljes elkötelezettséget 
örökölte, míg édesapjától a mottót: a 
jót értékelni kell, a tragédiákat pedig 
túlélni. Az örökifjú nagymama Judith-
ot már gyermekkorában megtanította 
a házi kozmetika és smink örökéletű 
titkaira. Mindig vonzotta a kozmetika 
és a parfümök mesés világa. Nagyszü-
lei közvetlenül a németek bevonulása 
előtt haltak meg, míg hősiességéről és 
bátorságáról híres édesapja munka-
szolgálatos lett. A közvetlen család a 
holokausztot bujkálva élte túl.

A háború után első-
ként tértek vissza 
Debrecenbe. Ezzel 
egy időben egy 
kedves családi 
barát már ak-
kor komolyan 
vette a fia-
 tal lány 
ambícióit, 
s tőle kap-
ta Judith az 
első kozme-

      Az illat olyan 
 varázsló, amely  

elrepít a múltba, 
társunk a jelenben,  
és elkísér a jövó́be.   
     Emlékeztet.

olyan fűszerszám, mint a milyet Séba 
királynéasszonya ada” bibliai idézet 
olvasható. A parfüm számos nem-
zetközi díjat kapott. Ezzel a kreáció-
val Judith Müller első lett a világon, 
akinek munkája még életében állami 
medálon szerepel. 

M üller asszony 2014-ben búcsú-
zott el a földi világtól. Gáti Júlia, 

Judith Tel-Avivban élő leánya tudatta 
a debreceniekkel édesanyja halálát. 
Magyarországon méltatlanul kevesen 
emlékeznek a legendás parfümkirály-
nőre, ám Izraelben munkáinak egyes 
darabjai művészeti tárgyak, amelyeket 
múzeumokban állítanak ki, s ma már 
kizárólag aukciókon kaphatók. 

Szlogenje volt: „Az illat olyan va-
rázsló, amely elrepít a múltba, társunk 
a jelenben, s elkísér a jövőbe. Emlé-
keztet.” ■

M
agyarországon a hivatalos 
rabbiképzés az 1869. június 
11-én I. Ferenc József király 

által jóváhagyott, báró Eötvös József 
vallási és közoktatási miniszter által 
ellenjegyzett kongresszusi szabályzat 
alapján valósult meg. Ettől fogva a világ 
számos országában szolgálták a hitet 
mindig a magyar rabbik. A kongresz-
szusi szabályzat nemcsak rabbiképzést, 
hanem hittanárok s talmud-tóra okta-
tók képzését is előírta.

A rabbiképző szabályzatának 
első változatát 1912. május 1-jén Zi-
chy kultuszminiszter hagyta jóvá. A 
rabbiképző akkor 5 év alsó és öt év 
felső évfolyamból állt. Az első évfo-
lyamban 13 és 20 év közötti fiatalok 
képzése folyt, a felső évfolyamba csak 
érettségivel lehetett lépni.

A konzervatív rabbik jogforrása ki-
mondja, hogy rabbi csak az lehet, aki 
zsidó körökben elismert rabbitól okle-
velet kapott.

Egy 1885. évi rendelet szerint 
anyakönyvvezetőül csakis rabbi vagy 
rabbihelyettes (vallástanító) alkalmaz-
ható – közülük is olyanok, akik a négy 
közép vagy polgári osztályt jó ered-
ménnyel végezték el, és feddhetetlen 
életű magyar állampolgárok.

A rabbiavatás mindig ünnepélyes 
volt: az ősi szokás szerint kézzel ál-
dotta meg őket az intézet rektora. A 
régi avatási szöveget a 12. században 
a barcelonai Juda ben Barzilaj, majd 

a 19. században Zacharias Frankel újí-
tották fel. A kongresszusi szabályok 
szerint a rabbikat a közösségek maguk 
választották, s a hitszónokokat is. A 
rabbik díjleveleiben olvasható, hogy az 
állás élethossziglan tartó. A rabbiknak 
rabbiképző mellett világi vézettséggel 
is – doktori oklevél – rendelkezniük 
kellett. Ez a követelmény a holokauszt 
után végzett rabbiknál elmaradt.

A rabbi beiktatása is ünnepélyes 
formák között zajlott. A gyülekezet 
vezetői az iktatandó rabbit és beava-
tóját a templom bejáratánál Tórával 
várták, amelyet a rabbi és iktatója a 
frigyszekrényben helyezett el. Ezt 
zsoltár és iktatóbeszéd követte, majd 
az iktatandó beszéde, a székfoglaló 
beszéd. Zárásul zsoltár és himnusz 
következett.

A hagyomány szerint már Mózes 
elrendelte a hitszónoklást: „Gyűjtsd 
egybe a népet: férfiakat, asszonyokat, 
gyermeked és a kapudban élő zsel-
lért, hogy meghallgassák és megta-
nulják és Istent félők legyenek és vi-

gyázzanak, hogy megtegyék a Tannak 
minden igéit.” E tanítás mindig alka-
lomszerű, a nap jellegzetességével 
foglalkozó legyen. Nechemiás köny-
vében olvassuk: „és értelmezzétek a 
népnek a Tant”. Az írás „fejtegetése” 
először Ezránál került említésre, aki 
„arra irányította szívét, hogy fejteges-
se az Örökkévaló tanát, hogy így ta-
níthasson Izraelben törvényt és jogot”. 
Eztán a Krónikák könyvében „midrás”-
ról fejtegető iratokról történik említés 
– e forrásokban lett általános a szónok 
kifejezés.

Ez a hagyomány máig él: tóraol-
vasás után röviden fordítják, magya-
rázzák és összefoglalják a hallottakat. 
Az évszázadok során a szövegtől füg-
getlen moralizáló szónoklatok, a pró-
fétai beszédek bekerültek a liturgiába. 
Ezek a tanítások lassan összeolvadtak 
a mózesi szöveggel s mindkettőnek 
törvényközlő és moralizáló magyará-
zatából kialakultak a midrások, a hit-
szónoklatok kezdő formái.

A Talmud többször tesz említést 

szónokokról és szónoklatokról. A 
tannák idején Semája és Abtaljon mint 
kiváló hitmagyarázók voltak ismere-
tesek. Gamliel és Elenazár ben Atarja 
idején minden héten volt hitszónok-
lat. A közösség jobban szerette a mo-
ralizálót, mint a törvénymagyarázót. 
Asszonyok, gyermekek is hallgatták. 
A Talmud szerint már Ezra elrendelte, 
hogy a prófétáról olvassanak és az ün-
nepekről emlékezzenek meg.

A szefárd rabbik mindig nagyobb 
súlyt helyeztek a szónoklásra, mint az 
askenázok. A szombati beszéd tago-
zódása is kialakult: a bibliai szakasz 
világos magyarázata, a gyakorlati, 
időszerü törvények közlése, erkölcsi 
oktatás, mely után intés fejezte be a 
beszédet, mely szem előtt tartotta, 
hogy előbb magadat javítsd, azután 
másokat. A rendszeres szombat dél-
előtti beszédről Jeromos is szól: még 
meg is tapsolták a jól sikerült elő-
adást.

Előfordultak templomon kívü-
li beszédek is, sőt, a Talmud szerint 
női szónokok is voltak. Valószínűleg 
Celofchod leányai lehettek, akik jól 
értették a Tóra magyarázatát. Voltak, 
akik a szónokok költői hasonlatain 
gúnyolódtak, s ezért büntetést kap-
tak. Feljegyzések szerint a hitszónok-
latok hallgatására oly nagy számban 
tódult a tömeg, hogy „oly porfelhő 
keletkezett, hogy szinte elsötétítette 
a napot”. ■

minden, amit tudni akart a rabbi hivatáSról – de nem volt kitŐl megkérdezni

 A rabbi titkai  
Az Új Kelet új sorozatában a rabbi napi munkájáról mesél, s az európai 
gyülekezetek szokásairól – mert „túl sokan felejtették el, hogy is volt, ami 
volt, és azt sem tudják, miért is kell(ett) annak úgy lenni.”

Halmos Sándor
1
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Itt az izraeli nyár, amikor az ember bizony nem levesekre és kiadós főzelékekre vágyik – sokkal inkább könnyű 
fogásokra, amelyek átsegítik a forró nappalokon és a párás-meleg éjszakákon, ám ugyanakkor egészségesek, táp-
lálóak és természetesen ízletesek is. Íme balázs Ibi különleges nyári saláta-válogatása. 

Ne főzzünk kánikulában!
könnyű Saláták nyárra   

Recept

„Mindent bele” saláta
Hozzávalók: 1 doboz kukorica, 2 pa-
radicsom, 1 zeller, 1 kígyóuborka, 1 
lilahagyma, 2,5 dl tejföl, 2 tojás, ma-
jonéz, cukor, bors, só

A tojásokat főzzük keményre. A zöld-
ségeket vágjuk apró kockára, a zellert 
reszeljük le. A tejfölt keverjük el a ma-
jonézzel, tegyünk bele egy evőkanál 
cukrot és ízlés szerint sót, borsot. Önt-
sük a zöldségekre és a felkarikázott 
tojásra, jól keverjük el és tegyük egy 
órára a hűtőbe. 

Mentás bulgursaláta
Hozzávalók: 400 g bulgur (tört 
búza), 80 g mentalevél, 1 csokor 
petrezselyem, 2 citrom, 1 vörös-
hagyma, 1 dl extra szűz olívaolaj, 4 
paradicsom, 3 dl víz, 3 teáskanál só, 
1 teáskanál fahéj

3 dl vizet felforralunk 1 teáskanál só-
val, majd a bulgurra öntjük. Rátesszük 
az edény tetejét, és nagyjából 15-20 
percig hagyjuk, hogy megszívja ma-
gát. A mentalevelet és a petrezsely-
met a sóval összetörjük, egy nagyobb 
edénybe tesszük. A paradicsomot 
felkockázzuk, a vöröshagymát apróra 
vágjuk. Hozzáadjuk az olívaolajat, a 
két citrom levét és a fahéjat, és ösz-
szekeverjük a mentás-petrezselymes 
sóval. Állni hagyjuk jó 10 percig. Végül 
a bulgurt és az öntetet összekeverjük, 
hűtőbe tesszük és 3-4 óra pihenés 
után fogyaszthatjuk is.

Rizssaláta  
póréhagymával 

Hozzávalók: 80 g rizs, 500 g póré-
hagyma, 200 g paradicsom, 1 cso-
kor petrezselyem, 1 evőkanál olaj, 1 
húsleveskocka, só, bors, ecet
A húsleveskockával ízesített vízben 
félpuhára főzzük a rizst, majd leszűr-
jük, lecsepegtetjük, és salátástálba 
tesszük. Hozzákeverjük az 1 cm-es 
darabokra vágott póréhagymát és a 
kockára vágott paradicsomot. Kevés 
ecettel és olajjal meglocsoljuk, őrölt 
fekete borssal fűszerezzük. Tálalás 
előtt alaposan behűtjük.

Saláta pirított dióval
Hozzávalók: 1 alma, 1 sárgarépa, 
3 újhagyma, 2 retek, fél fej kínai kel, 
4 káposztalevél, 50 g dió, citromlé, 
só

Az almát, a sárgarépát, a káposztát és 
a kínai kelt vágjuk vékony csíkokra, a 
hagymát karikázzuk fel. Jól keverjük 
össze, sózzuk, tegyünk rá citromlevet, 
majd letakarva tegyük kb. fél órára a 
hűtőbe. A diót zúzzuk közepesen dur-
vára, majd serpenyőben pirítsuk meg. 
Ha letelt az idő, öntsük le a salátáról a 
levet, amit kiengedett, majd szórjuk 
meg a dióval. tipp: Dió helyett kesu-
diót is használhatunk.

Svédgomba saláta
Hozzávalók: 500 g csiperkegomba, 
2 fej hagyma, 1,5 dl fehérbor, só, 
bors, szerecsendió, kakukkfű, sűrí-
tett paradicsom, ketchup, olaj, olí-
vaolaj, ha szükséges, cukor
A gombát tisztítsuk meg, szeleteljük 
fel, a hagymát vágjuk karikára. Forró-
sítsuk fel az olajat, és pirítsuk meg a 
hagymát. Adjuk hozzá a gombát, és 
fedő alatt pároljuk puhára. Fűszerez-
zük meg, keverjük bele a sűrített para-
dicsomot, a ketchupot és a fehérbort, 
és ízlés szerint kevés olívaolajat ad-
hatunk hozzá. Forraljuk össze, ha kell, 
adjunk még hozzá fűszereket.

Pennesaláta
Hozzávalók: 500 g penne tészta, 
250 g negyedelt koktélparadicsom, 
125 g frissen reszelt parmezán sajt, 
30 g összetépkedett bazsalikomle vél, 
4 gerezd finomra vágott fokhagyma, 
2 evőkanál pirított fenyőmag, 60 ml 
olívaolaj, só, bors, bazsalikom a tá-
laláshoz

A pennét sós vízben megfőzzük. A pa-
radicsomot, a fokhagymát, a bazsali-
komot és az olajat összekeverjük. Sóz-
zuk, borsozzuk. Előmelegítjük a sütőt 
220 fokra. Sütőpapírral kibélelünk egy 
tepsit. Egyenletesen beleszórjuk a 
sajtot, amit 5 percig sütünk. Eközben 
kissé megolvad, és világosbarna színű 
lesz. Kivesszük a sütőből és félrerak-
juk, hogy hűljön. Leszűrjük a tésztát, 
majd alaposan összekeverjük a para-
dicsommal, és egy tálra helyezzük. A 
sült sajtot a tészta tetejére szórjuk. A 
bazsalikomlevelekkel és fenyőmaggal 
megszórva kínáljuk.

fetasaláta 
Hozzávalók: 1 paradicsom, 100 g 
uborka, ½ zöldpaprika, ½ lilahagy-
ma, olajbogyó, oregánó, 40 g feta 
sajt, 2 teáskanál olívaolaj

Egy tálban összekeverjük a szeletelt 
paradicsomot, a kockákra vágott ubor-
kát, paprikát, hagymát és olajbogyót. 
Ízlés szerint fűszerezzük oregánóval. 
Rámorzsoljuk a feta sajtot, és meglo-
csoljuk olajjal.
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Kiadós saláta 
Hozzávalók: 1 kígyóuborka, 3 papri-
ka, 2 szál sárgarépa, 3 paradicsom, 
200 g zöldborsó, 2 dl tejföl, 1 evőka-
nál tökmagolaj, 2 evőkanál lenmag, 
1 evőkanál szezámmag, só, petre-
zselyem
A borsót pároljuk meg. Az uborkát 
karikázzuk fel, a sárgarépát reszeljük 
le, a paradicsomot és a paprikát koc-
kázzuk fel, a lilahagymát szintén ka-
rikázzuk fel vékonyan. Keverjük ösz-
sze a megfőtt borsóval. Az öntethez 
keverjük el a tejfölt a tökmagolajjal, 
picit sózzuk meg, és öntsük a salátá-
ra. Tegyük egy órára a hűtőbe. Majd 
szórjuk meg a lenmaggal és a sze-
zámmaggal, végül az apróra vágott 
petrezselyemmel. 

görögdinnye  
pörkölt tökmaggal

Hozzávalók: 1 pohár tökmag, 60 ml 
olívaolaj, 1,5 kg érett görögdinnye, 
300 g feta, bors, 3 citrom

Pörköljük meg a tökmagot a 180 fok-
ra előmelegített sütőben úgy, hogy 
20 ml olívaolajjal megkenjük, majd 
egy tepsire tesszük és 8-12 perc alatt 
aranybarnára pirítjuk. Vágjuk fel a 
görögdinnyét, távolítsuk el a héját. 
Helyezzük tányérra az összevágott 
görögdinnyét, szórjuk meg a fetada-
rabokkal, a pirított tökmaggal és a fris-
sen őrölt borssal, öntsük nyakon egy 
kis olívaolajjal. Citromszeletekkel de-
korálva tálaljuk.

banánsaláta
Hozzávalók: 4 banán, fél citrom, 
50 g porcukor, 50 g mandula
A meghámozott banánokat vékony 
szeletekre vágjuk, a citrom levével 
meglocsoljuk, meghintjük a porcu-
korral, és vékonyra reszelt mandulával 
megszórjuk. Egy órát hideg helyen 
tartjuk, és már fogyasztható is!

fogadó a béke úton
libanoni étterem izraelben

A 
legendás evőde Abu Gos fa-
lucskában, Tel-Aviv és Jeru-
zsálem közt félúton várja az 

éhes vendégeket – van itt minden, 
mi szem-szájnak ingere a humusztól 
a tabule salátán át egészen a fűszeres 
feketekávéig, ám az igazi specialitás 
a maszabecha, másnéven masausa, 
amely afféle „humuszfőzelék”: a csi-
cseriborsó nincs krémesre turmixolva, 
egész darabokban fő meg, és még lan-
gyosan tálalják. Másik remekművük a 
matbucha, az enyhén csípős, főtt pa-
radicsomsaláta. A falafel és a pita pe-
dig már akkor megérkezik az asztalra, 
mikor leül az éhes vendég. A libanoni 
kulinária leggyakrabban használt fű-
szerei a menta, a petrezselyem, a fok-
hagyma és a szumák – egy lilás színű, 
savanykás fűszer. Ezekkel teszik feled-
hetetlenné a mezze fogásokat – ame-

lyek tulajdonképpen a Közel-Kelet 
“antipasti” finomságai: hideg és meleg 
előételek terülj-terülj asztalkámja. Jó 
ötlet személyes fogások helyett min-
dent megosztani: a középre halmo-
zott tálacskákból mindenki szedhet 
kedve szerint, így többféle fogást pró-
bálhat ki az ember fia-lánya. 

A falu meseszép környezetben bú-
jik meg, melyről már Habsburg–Lo-
taringiai Rudolf Ferenc Károly József 
trónörökös is megemlékezett Utazás 
a Közel-Keleten című úti beszámo-
lójában, melyet 1881-ben Magyaror-
szágon is kiadtak. A herceg így mesél 
Abu Gosról: „A völgyek és hegykatla-
nok zavart keveréke gyönyörű kilátást 
nyújtottak, mindig ugyanaz a jelleg, a 
valódi középtengeri flóra, mely igen 
hasonlított a zantei hegységéhez. 
Távol, keleten láthattuk ama fennsík 

szürkéssárga széleit és kúpjait, melyen 
Jeruzsálem fekszik, s az ország bel-
sejében levő különböző hegyláncok 
kezdetét. Mutatták az Abu Gos falut, 
a Sóba helységet, az antik Modint, a 
makkabeusok fészkét; minden lépés-
hez-nyomhoz az ó-zsidókornak egy-
egy története tapad. Áthágtuk a hegy 
gerincét; a vidék mindig kietlenebb 
lett; a bokrok helyét száraz bozót, a 
festői sziklákat apró görgeteg foglal-
ta el. Előttünk tágas völgy terült el; 
az út serpentinákban kígyózik lefelé. 
Néhány zarándokok számára épített 
romszerü fogadó mellett haladtunk el, 
melyek köves olajkertek közt állanak s 
élénken emlékeztettek engem a spa-
nyol bércekben levő kis fondákra.”

Ebéd után édes a kultúra: az étterem 
mellett a falucska másik látványossága 
a Csecsen Köztársaság finanszírozásá-
val felépült mecset, amely az Al-Aksza 
után az ország legnagyobb muzulmán 
imahelye. A Jeruzsálemtől 15 km-re 
fekvő településen épült, 4 minarettel 
ékeskedő mecset a csecsen hagyomá-
nyokat figyelembe véve épült meg, és 
több ezer ember befogadására képes. ■

bár a legtöbben egyenesen elképzelhetetlennek tartják, hogy libanon és Izrael diplomáciai viszonyokat ápolhat 
– hiszen a két ország „papíron” hadban áll egymással –, a valóságban számtalan libanoni származású arab él 
Izraelben, és bejrútban is rengeteg olyan izraeli nyaral időről időre, akik kettős állapolgárságuk révén rendel-
keznek európai útlevéllel. Ami azonban még ennél is jobban meglepné az Izrael-ellenes libanoniakat: erecben 
libanoni étterem is működik, mégpedig hatalmas sikerrel. 

Mit kell tudni az örökletes 
magas koleszterinszintről?

Az örökletes magas koleszterinszint (familial hypercholesterolemia, fH) 
az egyik leggyakoribb öröklődő betegség. Minden ötszázadik felnőttben 
kimutatható, és minden huszadik magas koleszterinszinttel élő beteg 
közül egyet érint. becslések szerint alig 1% a felismert betegek aránya!

Akinek a családjában korán, öt-
venéves kor előtt előfordult 

infarktus vagy stroke, és tartó-
san jellemző a magas koleszte-
rinszint, annak érdemes mielőbb 
szűrővizsgálaton ellenőriztetnie a 
rikizótényezőket.

Az FH 50 százalékban öröklődik, 
mindkét szülő érintettsége pedig 
sokkal nagyobb kockázatot jelent. 
Jellegzetessége a dominánsan 
örök lődő betegségnek a magas LDL 
koleszterinszint (rossz koleszterin), 
akár kora gyerekkortól is, ám tünet-
mentes maradhat akár negyven-
éves korig is.

 Az örökletes esetekben a magas 
koleszterinszintre utalhatnak külső je - 
lek a bőrön (Mona Lisa tünetek): sár- 
gás elszíneződés a szemhéjon, a kö- 
nyök-, kézfej- és térdfeszítő inak felszí-
nén megjelenő, koleszterinnel teli le-
rakódások, a szem szaruhártyáján 40 
éves kor előtt megjelenő körgyűrű.

Az FH nem gyógyítható, de jól 
kezelhető. A kezelést elsősorban az 
érelmeszesedés és az annak okán 
kialakuló súlyos bajok megelőzése 
indokolja. A kezelés célja az LDL-
koleszterin mennyiségének szabá-
lyozása és csökkentése. ■

Krasznai Éva

Az étterem címe: Abu gos,
Kvis ha-Salom (A béke útja) 65. 

telefon: 02-533-2019
Nyitva tart: mindennap 11–23 h

Rudolf főherceg Utazás a Közel-Keleten 
című úti beszámolójában emlékezett meg  
Abu Gosban tett látogatásáról
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A 
fiatal rabbi elszántan látott 
neki a feladatának – sikerét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az 

elmúlt 17 év munkásságának ered-
ménye: egy élő, népes zsinagógai 
közösség (a Lágymányosi hitközség 
Bét Sálom zsinagógája), számtalan 
magyar zsidó, aki rajta keresztül tért 
vissza (vagy be) zsidóságához, meg-
annyi médiaszereplés és ez a blog. 

A magyar zsidó blogoszféra egyik 
veteránjáról van szó (bár hozzá kell 
tenni, hogy a magyarországi zsidó 
blogok átlagéletkora igen alacsony), 
az egyetlen olyan blogról, ami nem 
maradt abba, nem voltak szünetei és 
kihagyásai. Tartós, tartalmas és ál-
landó. Témái között megfér minden, 
ami a zsidóságot érinti. A magyar 
zsidó történelem ismert és kevés-
bé ismert történetei, hagyományok 
és vallásjogi kérdések taglalása – és 
persze állásfoglalások. Ölhet-e a zsi-

dó, mit gondoljon át egy betérő a 
gijur előtt és mit mond a zsidóság a 
kegyes halálról. 

Mindemellett pedig politika – bel-
politika – is akad. A magyarországi 
közösség és vezetősége nagy dön-
téseit, fordulópontjait és botrányait 
dokumentálja. Nekünk, másoknak – a 
jövő olvasóinak. 

Radnóti rabbi nem csak reprodu-
kál – hanem gondolkozik, kihirdet és 
vitát vállal. Hogy miért? Valószínűleg 
ugyanazért, amiért rabbi lett: hogy 
életet leheljen a magyarországi zsi-
dóságba, hogy megmutassa, hogy ez 
a szegény, látszólag kiszenvedett test 
bizony lélegzik még, hogy van benne 
szufla egy látványos feltámadáshoz. 
Kívánjuk, hogy sokáig maradjon ereje, 
lelkesedése a bloghoz – témában biz-
tos nem lesz hiány. ■

A blog a kövekező címen olvas-
ható: zolirabbi.zsinagoga.net

a hónap blogja 

Rabbi, zsinagóga, net
Radnóti zoltán rabbit keveseknek kell bemutatni – ha mégis be kellene, 
így ír magáról blogján: „Amikor 1999-ben rabbivá avattak, naivan furcsa 
célt tűztem ki magam elé: a történelem által sokszor sújtott magyaror-
szági zsidóságnak szerettem volna újból célokat és öntudatot adni, mert 
ezzel tartozunk a nagyszüleink nemzedékének.”

A
mikor 1975-ben az Új Kelet na pi- 
lap hirdetését olvastam – gépíró- 
nőt kerestek –, azonnal jelent-

keztem. Felvettek. Az éjjeli szerkesztő-
ségben érdekes, tehetséges újságírók-
kal dolgoztam együtt: Dán Ofry (ké- 
sőbb a Jediot Achronot gazdasági ro-
vatának szerkesztője), Arad Gideon, 
Barkay Zeév, Fettmann József, Kardos 
Joszéf. Miután megszűnt az éjjeli szer-
kesztőség, nappali titkárnőként folytat-
tam. Akkoriban még Schön Dezső, az 
egykori főszerkesztő is bejárt hetente, a 
lap a fénykorát élte. Magvas cikkek, ní-
vós humoreszkek, karikatúrák, elbeszé-
lések, politikai viták, aktuális események  
hírei kerültek naponta a több ezres ol-
vasótábor elé, oldalas hirdetések százai 
segítették elő a lap megjelenését. Az 
említetteken kívül a remek újságíró, ri-
porter, dr. Benedek Pál, Fuchs Ávrám, 
Heller Ernő és Drory Dávid is belső 
munkatárs volt. És a sok neves külsőst 
helyhiány miatt nem is említem.

Egy alkalommal az Új Kelet pályá-
zatot hirdetett Hogyan menekültem 
meg? címmel. Én is részt vettem, jó 
írás volt. A munkatársakat nem díjaz-
ták, de azóta írok a lapba.

Az újságtól mentem nyugdíjba, 
60 évesen. Sok-sok magyar nyelvű 
könyvet is szerkesztettem, többek kö-
zött Schnapp Lea, Róna Éva, Benedek 
Pál, Tabák László, Fuchs Ávrám, Jor-
dán Renée és Rothschild Edit műveit.

Számomra nagyon fontos, hogy 
az Új Kelet nyomtatott formában el-
jusson az olvasókhoz, mert sajnos, 
azon idős olvasók számára, akik már 
képtelenek megbirkózni az internet 
adta új, online lehetőségekkel, ez az 
egyetlen fórum, amit olvasni képesek. 
De a papíralapú újság a fiatalabb ge-
neráció számára is tartalmaz számos 
színes érdekességet, ezért nekik is 
szívből ajánlom a Steiner Kristóf által 
szerkesztett, új gondolatokat ébresz-
tő lapot. ■

a hónap SzerzŐje

egervári Vera
1974 augusztusában érkeztem az országba fér-
jemmel és két gyermekemmel. budapestről jöt-
tünk, disszidáltunk. ott bezártuk magunk mö-
gött az ajtót, két bőrönddel érkeztünk. 

& Szabadidő

 Kultúra ✒

Oriana Fallaci

Az értelem ereje

Egy könyv, ami előre látta a jövőt. 
2003-ban jelent meg Az értelem 
ereje, amelyben Oriana Fallaci 
könyörtelenül szembesíti a való-
sággal az áldemokratikus európai 
intézményeket és az ENSZ-t, ame-
lyeket a szabadság eltipróinak ne-
vez. Bírálja a képmutatást, amely 
orwelli módon egyenlőkre és még 
egyenlőbbekre osztja a kisebbsé-
geket és magát a többséget is. 

Több mint egy évtizeddel előre 
látta a menekültválságba szorult 
Európát, ahol egyeseknek jár a szó-
lásszabadság, a tisztelet, tekintettel 
vannak történelmi-kulturális érzé-
kenységükre, másoknak nem. Lát-
ta, hogy olyan kor jön, amelyben 
megkérdőjelezik az európai alapér-
tékeket anélkül, hogy valós vita in-
dulhatna a multikulturalizmusról, az 
integrációról. Fallaci véleménye az, 
hogy ennek oka nemcsak a képmu-
tatás, hanem a félelem is.

Ez a könyv alapmű mindazok-
nak, akik hisznek a zsidó–keresz-
tény Európa hagyományaiban. Egy 
bestseller, ami ma még aktuálisabb, 
mint megszületésekor.

„Az európai elfogatóparancs-
nak ugyanis csak olyan bűncse-
lekményekre kellett vonatkoznia, 
mint a terrorizmus, a gyilkosság, 
az emberrablás, a kábítószer-ke-
reskedelem, a gyermekek szexuá-
lis kizsákmányolása, a pedofília, a 
tiltott fegyverkereskedelem. De az 
Európai Bizottság belecsúsztatta a 
rasszizmus és az idegengyűlölet, a 
blaszfémia és a faji diszkrimináció 
bűntettét is. Azaz a vélemény bűn-
tettét, amit a filoiszlamista Európai 
Unió ezekkel a szavakkal definiál. 
Így [bárkit] bármely pillanatban, 
bárhol le lehet tartóztatni, mint egy 
bűnözőt.” ■

Művelt Nép Könyvkiadó, 2016

A rendőrség bűnügyi lajstromá-
ban ilyen bűncselekmény ko-

rábban nem szerepelt. A zse ni ális öt-
letet kieszelő szélhámos működése 
hamar bejárta a világsajtót.

A szélhámos fényes nappal, a déli 
órákban lépett akcióba.  

Mindig ugyanazt a módszert 
használta. Egyik eset a sok közül így 
nézett ki:

Egy férfi kerékpárján igyekezett 
eljutni a New York-i Greenwich 
Village központba. Hirtelen  megál-
lásra kényszerítette egy fiatalember, 
és udvariasan megkérdezte tőle:

– Bocsánat, uram, Ön AIDS-es?
A férfi azt hitte, őrült áll előtte, to-

vább akart menni, de a pasas a kor-
mány elé állt, s ezúttal durvábban 
megismételte:

– AIDS-es?
– Nem! – kiáltotta megbotrán-

kozva a férfi.
Ekkor a szélhámos előrántott egy 

jókora injekciós tűt, s a férfi arca elé 
tartva, fenyegető hangon azt sziszegte: 

– Ha nem akarja, hogy hamarosan 
az legyen, ide ezzel a kerékpárral!

A férfi annyira megijedt, hogy azon-
nal odadobta a kerékpárt és elrohant.

A módszer mindig bevált. Számos 
áldozat maradt kerékpárja nélkül, 
a gyalog közlekedők közül pedig 
sokan pénztárcájukat, ékszereiket 
vesztették el. A fenyegető megszó-
lításra odaadták, amit a szélhámos 
kért, csak hogy megmeneküljenek 
az arcukhoz közeledő, félelmetes in-
jekciós tűtől.

A rendőrséghez több városból, 
sőt külföldről is érkeztek panaszok, 
melyek azonos személyleírást ad-
tak a szélhámosról, ám elfogni nem 
sikerült. Rokonszenves külseje, egy-
szerű, sportos öltözéke segített elte-
relni róla a figyelmet.

Az eset nagy felháborodást keltett 
a lakosság körében. A járókelők árgus 
szemmel figyelték a feléjük közeledő 
fiatalembereket, némelyek behúzód-
tak egy üzlethelyiségbe vagy lelép-
tek a járdáról, amíg a gyanúsnak vélt 
alak továbbhaladt. Az autóval közle-
kedők is alaposan körülnéztek, mie-
lőtt kiléptek a járdára, nehogy eléjük 
toppanjon a fickó borzalmas „fegy-
verével”. Senki sem mert segítségért 
kiáltani, mert nem tudhatta, mit tar-
talmaz valójában az orra elé tartott 
fecskendő.

Az egyik újság riportere „Sajtó” 
feliratú táblával kérdéseket intézett 
néhány kerékpározóhoz s gyalog 
közlekedőhöz: mi a véleményük a 
rablás új módszeréről?

Egy idősebb hölgy felháborodva 
kijelentette:

– Elborzaszt, hogy egyetlen bű-
nöző ilyen pánikban tudja tartani a 
városok lakóit. A rendőrségnek na-
gyobb erőfeszítést kell tennie a rabló 
letartóztatásáért!

– A módszert mélységesen meg-
vetem – állította egy kirabolt ifjú –, 
de elismerem, zseniális az ötlet. Arra 
is gondolok, talán nincs is AIDS-vírus 
az injekciós tűben, hecc az egész, s 
miután megkapta, amit akart, jót 
kacag magában. De nem merném 
vállalni a rizikót, hogy kipróbáljam, 
ahogyan mások sem merik.

– Engem próbálna csak kirabolni! 
– mondta egy fiatal nő. – Nagy baj-
ba kerülne, mivel én tényleg AIDS-es 
vagyok. Azonnal beleharapnék a po-
fájába és injekciós tű nélkül kapná el 
a betegséget!

A szélhámost végül működés 
közben, civilbe öltözött, kerékpározó 
rendőrök kapták el. ■

A zseniális szélhámos róna éva rovata
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N
egyven éve, 1976. július 4-én 
szabadították ki az Izraeli Védel-
mi Erők kommandósai az ugan-

dai főváros Kampala repülőterén fogva 
tartott 105 zsidó túszt, akiket palesztin 
és német terroristák ejtettek foglyul az 
Air France 139-es, Tel-Avivból Párizsba 
tartó járatának eltérítése során. 

A túszdráma kezdetekor a Palesztin 
Népi Felszabadító Front és a Német 
Forradalmi Sejtek nevű szervezet két-
két tagja Athénban feljutott az említett 
repülőgépre, hatalmukba kerítették 
a gépet, s Uganda fővárosa, Kampala 
felé repültek vele. 

A közép-afrikai ország ebben az 
időszakban a hírhedt diktátor, Idi 
Amin Dada uralma alatt állt. A terro-
risták vélhetően a diktátorral előre 
egyeztetett tervek szerint cselekedtek: 
Entebbébe érkezve szétválasztották a 
túszokat, az izraeli állampolgárok, il-
letve a zsidó származásúak kivételével 
a többieket szabadon engedték. A ter-
roristák fogságában maradt 105 izraeli 
túsz halálra volt ítélve.

Izrael miniszterelnöke, Jichák Rabin 
– az előzőleg Izraellel békeszerződést 
kötő egyiptomi elnök, Anvar Szadat 
közvetítésével – próbálta lebeszélni 
Idi Amint a gépeltérítők támogatásá-
ról, de az erőfeszítés nem járt sikerrel. 
Ezt követően Izrael kormánya vakme-
rő mentőakció szervezésébe kezdett. 
A Moszad ügynökei és az Izraeli Vé-
delmi Erők kommandósai az előzőleg 
szabadon engedett nem zsidó túszok 

entebbe emléke
Róna Éva

szokat, megsemmisíteni az ugandai 
légierő közelben állomásozó vadász-
gépeit és visszatérés előtt feltankolni 
a repülőgépeket. A hadműveletben 
részt vevő izraeli pilótáktól is ember-
feletti teljesítményt követelt az akció, 
mivel több ezer kilométert kellett re-
pülniük úgy, hogy rejtve maradjanak a 
szudáni, szaúd-arábiai és más államok 
radarjai előtt. Csak extrém alacsony – 
kb. 30 méteres – repülési magasságon 
nyílt erre esély.

A túszmentő alakulat gépei július 
3-án értek földet Kampala közelében. 
Hamarosan egy 29 főből álló különít-
mény, Jonatán Netanjahu alezredes 
– Izrael jelenlegi miniszterelnökének 
bátyja – vezetésével indult a túszok 
kiszabadítására. Miután eljutottak a 
fogva tartott túszok épületéig, beron-
tottak a terembe, és héberült azt kiál-

tották: „Feküdjetek a földre! Kiszabadí-
tunk titeket!”

A nyolc fegyveres őrt tűzharcban 
azonnal megölték, a golyózápor so-
rán azonban negyven turista is életét 
vesztette.

Miután a kommandósok megsem-
misítették Idi Amin tizenegy MIG 17-es 
vadászgépét is, a repülőgépekhez kí-
sérték a félelemtől még mindig resz-
kető túszokat. Az egész hadművelet 
51 percig tartott. A mentőakciónak 
Izrael részéről egyetlen hősi halott-
ja volt, Jonatán Netanjahu alezredes, 
akinek a lelátótoronyban rejtőzködő 
terrorista oltotta ki életét, majd vég-
zett magával is.

A nyugati világ humanitárius csele-
kedetként, hőstettként könyvelte el a 
rendkívüli hadműveletet, mely preci-
zitása miatt is helyet érdemel a mo-
dern kor hadtörténetében.

Chájim Herzog, Izrael akkori ENSZ-
nagykövete a következő szavakkal 
fejezte ki örömét a túszmentő akció 
sikere felett:

„Megmutattuk a világnak, hogy egy 
ilyen kis ország, mint Izrael, az emberi 
méltóságot, életet és szabadságot te-
kinti a legfőbb értéknek. Nemcsak azért 
vagyunk büszkék, mert megmentettük 
több mint száz ártatlan ember életét, 
hanem azért is, mert cselekedetünk kü-
lönös jelentőséggel bír az emberi sza-
badság ügyének szempontjából.” ■

Az adatok egy része Tarján M. Ta-
más méltató írásából származik.

beszámolói alapján nagyjából feltér-
képezték a kampalai repülőteret, az 
ottani terroristák létszámát, fegyver-
zetét. A vezérkar ezek után légi úton 
tervezte végrehajtani a drámai túsz-
mentő akciót. 

Négy Lockheed C-130 Herkules tí-
pusú repülőgéppel, két Boeing 107-es 
repülőgéppel és a magukkal hozott fe-
kete Mercedesszel, Idi Amin személy-
gépkocsijának másolatával, valamint 
a bevetésre alaposan kiképzett száz 
fős alakulattal indultak a drámai útra a 
kampalai repülőtér felé, azt a látszatot 
keltve, hogy a diktátor váratlanul oda-
látogatott.

A csapatnak, melyet Jekutiel Adam 
tábornok irányított (helyettese Matan 
Vilnai volt), négy fontos feladatot 
kellett teljesítenie a földet érés után: 
biztosítani a terepet, kimenteni a tú-

Amiró́l kevesen tudnak...

T
öbb mint hét évtizede már, 
hogy Raoul Wallenberg elkezd-
te tevékenységét Magyaror-

szágon. A vészkorszak legnehezebb 
időszakában érkezett Budapestre, és 
minden erejét latba vetette annak ér-
dekében, hogy minél több zsidó em-
bert mentsen ki a nácik kezei közül. 

Mindezekről természetesen tudott 
is mindenki, aki elfogadta a Raoul 
Wallenberg Alapítvány meghívását 
a svéd diplomata életére emlékező 
rendezvényre, melyet ezúttal eredeti 
lakóhelyén, a Benczúr utcában tartot-
tak. (Az épületben jelenleg az Osztrák 
Nagykövetség működik.) Dr. Sebes 
József elnök tájékoztatta a hallga-
tóságot, hogy az Alapítvány kutatói 
mennyi energiát fordítanak arra, hogy 
feltárják a diplomata Magyarországon 
végzett munkáját. 

Az eseményen Szita Szabolcs pro-
fesszor a – Holokauszt Emlékközpont 
igazgatója – előadását távollétében 
munkatársa, Szécsényi András olvas-
ta fel. Szita elsősorban mint előrelátó 
embert mutatta be Wallenberget, aki 
annak ellenére mert cselekedni, hogy 
ő maga is veszélyben volt. 

Budapesti tartózkodása során ál-

landó tárgyalásban volt a zsidó veze-
tőkkel, de az akkor Budapesten tar-
tózkodó német vezérkarral is. Célja 
az életmentés volt, de előrelátását 
dicséri, hogy arra is gondolt, mi lesz 
megmentettjeivel a háborút követő-
en. Szövetkezeti rendszert akart kiépí-
teni, ami a túlélők ellátását segítette 
volna. Wallenberg tervezte az elkob-
zott zsidó vagyontárgyak visszaszer-
zését is, sőt munkalehetőséget akart 
teremteni a rászoruló zsidó emberek-
nek. Ismerve a közösségből elhurcol-
tak számát, az otthon maradottaknak, 
illetve a visszatérőknek is megpróbált 
lakhelyet biztosítani. 

A svéd hőst, mint ismeretes, 1945. 
január 17-én orosz katonák vitték el 
Moszkvába. Az itt töltött idejéről saj-
nálatosan nagyon kevés adat áll a 
kutatók rendelkezésére. Talán lassan 
eljön az ideje annak, hogy az orosz 
hatóságok fellebbentsék a fátylat a 
diplomata raboskodásáról és halálá-
nak idejéről, módjáról. Fontos lenne 
tudnunk, hiszen mindannyian Wal-
lenberg adósai vagyunk. Emlékét meg 
kell őriznünk, tetteit nem engedhet-
jük feledésbe merülni. ■

Lévai György

Raoul Wallenbergre 
emlékeztünk

Veszélyes a 
riói olimpia? 

A Reutersnek köszönhetően világ-
szenzáció lett a brazzil.com hírpor-

tál által lehozott két tanulmány, melyek 
a riói olimpia egészségügyi veszélyeire 
figyelmeztetnek. Az önkéntesek által 
működtetett, Brazíliával foglalkozó hír - 
oldalon publikált jelentések a nagyvá-
rosokat körülvevő favellákban (nyo-
mornegyedekben) növekvő erőszakra 
és a Zika-vírus terjedésére figyelmez-
tetnek, és eltanácsolják a riói olimpiától 
a sportolókat és a turistákat.

A Reuters birtokába került két to-
vábbi, nem nyilvános tanulmányból 
az is kiderült, hogy a környék az an-
tibiotikumoknak ellenálló szuperbak-
tériumokkal fertőzött. A kórokozókat 
megtaláltak az összes riói strandon, az 
evezős, a kajak-kenu és egyes úszó-
versenyek helyszínén is.

Ezek a szuperbaktériumok az elég-
telen szennyvízkezelés miatt kerültek a 
folyóvizekbe. A riói rendezők azt ígérték, 
hogy a játékok idejére a város szennyvi-
zének 80 százalékát begyűjtik és meg-
tisztítják, ám az AP megrendelésére ké-
szült felmérés szerint ezt nem tartották 
be. Így az említett versenyszámok spor-
tolói szennyvíznek minősülő vízben 
lesznek kénytelenek versenyezni. ■

Krasznai Éva
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Ü dv az Oroszlán havában! 
Kezdetnek szeretnék el-
magyarázni néhány dol-

got a jeggyel kapcsolatban. Elő-
ször is az Oroszlánoknak – még 
a csendesebbeknek is – nagyon 
erős személyiségük van. Amikor 
egy Oroszlán belép egy helyiség-
be, az emberek érzik a jelenlétét. 
A természet bőkezűen bánt velük, 
és az Oroszlánok szeretik, ha ezt 
mások is elismerik és megdicsé-
rik. Nem meglepő, hogy a hóna-
pot irányító bolygó a Nap – ahogy 
a Nap a legerősebb szereplő az 
égbolton, úgy az Oroszlánok is 
gyakran érzik magukat Istenhez 
hasonlatosnak. Amikor egy csa-
ládtagja vagy barátja valamilyen 
problémával küzd, egy Oroszlán 
valahogy így reagál: „Pontosan tu-
dom, mi a problémád, és a meg-
oldást is tudom rá. Tudom, mit 
kell tenned, hogy minden rendbe 
jöjjön.” 

Mivel a kozmoszt mostanában 
ez az energia járja át, érdemes 
emlékeztetnünk magunkat a Kab-
bala egyik nagyon fontos tanítá-
sára, miszerint két feltételnek kell 
teljesülnie, mielőtt valakinek meg-
mondjuk, hogy mit tegyen. Biz-
tosnak kell lennünk benne, hogy 
figyel arra, amit mondunk, illetve 
szeretnünk kell az illetőt. Nem is 
kérdés, hogy néha úgy érezzük, 
mindenkinél jobban tudunk va-
lamit, arról viszont gyakran el-
feledkezünk, hogy egy valóban 
spirituális ember félreáll, figyel és 
segít másoknak megérteni, hogy 
mi is a problémájuk. Az Oroszlán 
hava a spirituális kihívások ideje, 
és ez legtöbbünknek igen nehéz 
időszakot jelent. Mindannyian 
hatalmas változásokon megyünk 

keresztül a tudatosságunkban, 
az életmódunkban vagy éppen a 
kapcsolatainkban. 

Hála Istennek egyre környezet-
tudatosabban élünk, és kezdünk 
ráébredni a körülöttünk lévő világ-
ra. Talán azon is kapjuk magunkat, 
hogy többet foglalkozunk az élet 
egyszerű, apró dolgaival. Amit pe-
dig megtanulunk ez alatt az idő-
szak alatt, az az, hogy meghalljuk 
és kapcsolódjunk a Fény bennünk 
hallható – bár halk – hangjához. 
A Zohár szerint ebben az időszak-
ban a Teremtő úgy finomít ben-
nünket, akár az aranyat. Finomít, 
vagyis megtisztít – mint a féme-
ket, olajat, vagy a cukrot – a fe-
lesleges anyagoktól. Mindemellett 
persze te vagy én – és mindany-
nyian szívesebben vennénk egy 
napfényes és csodálatos hónapot, 
de emlékeztetnünk kell magunkat, 
hogy nem ezért vagyunk itt. Nem 
ez a feladatunk. A feladatunk lé-
nyege az, hogy képesek legyünk 
átjutni ezen az életnek nevezett 
labirintuson, és lássuk az alagút 
végét, miközben negatív tulajdon-
ságainkat Fénnyé alakítjuk át.

Ebben a hónapban egy hatal-
mas spirituális lehetőség áll a ren-
delkezésünkre, amivel két dolgot 
kezdhetünk: kitarthatunk a bizo-
nyosságunk, a hitünk és a mellett 
az ok mellett, amiért itt vagyunk, 
vagy dönthetünk úgy, hogy hagy-
juk az egészet, és kipróbálunk egy 
másik utat, másik életet. Bárhogy 
is döntsetek, sok sikert kívánok 
hozzá. Bízom benne, hogy a jövő 
hónapban az augusztusra vissza-
tekintve többen mondjátok majd, 
hogy „valóban, nem volt könnyű 
hónap, de akkor is nagyszerű idő-
szak volt.” ■

átkeléS az élet útveSztŐjén

Az Oroszlán újholdja 
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. A megfejtést a szer-
kesztőség ujkelet@gmail.com email-címére várjuk!

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
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www.kabbalahungary.net
www.facebook.com/KabbalaKozpontMagyarorszag

Illias sam faccus, aliti nullant es eturi di cus dolent as

Tel Aviv, ahogy még sosem láttad

www.whitecityboy.com
blog Izraelből, angolul és magyarul


