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Ünnepelni mindenki szeret, legyen az bár-
milyen ünnep. A hangulata vagy a családi össze-
jövetelek miatt. A nagy(obb) mennyiségű étel, a 
torta vagy akár az ajándékok miatt. Jó és kész. 
Azt gondoljuk, hogy Szarvason minden nyár 
egy ünnep. Hiszen összejön a család a világ min-
den tájáról, rengeteget eszünk, bulizunk és még 
ajándékot is kapunk… arról már nem is beszélve, 
hogy egy nap alatt több kép készül, mint a csa-
ládi ünneplésekről egy év alatt összesen. De az 
idei nyár még különlegesebb lesz, mert ez lesz a 
huszonötödik. 25 nyár! Lapozzatok bele a leg-
frissebb Szarvas Times-ba és ezzel együtt lapoz-
zatok bele a most induló, jubileumi szezonba!

A szerkesztők

KÖ
TŐ

szÖN
Be



Szarvas Times: Milyen a 
moszkvai zsidó közösség?

Ilya Tarbeev: Úgy látom, 
hogy a moszkvai közösség 
számban nagyon nagy, de köz-
ben apró részekre tagozódik. 
Minden zsidó szervezet, füg-
getlenül attól, hogy vallásos-e 
vagy sem, egy külön kis közös-
ség. Ami engem illet, én az Iz-

moszkvai zsidóságról a 15. szá-
zadból származnak. Az első 
telepesek megjelenése azon-
ban csak a 17. század végére 
datálható.

SzT: És milyen a közös-
ségi élet napjainkban?

IT: A zsidó közösségi élet 
elég nagy és az élet minden te-
rületét lefedi. Jelenleg van öt 

raeli Kulturális Központot, a 
Moise házat látogatom, és na-
gyobb ünnepeken a MERO-t, 
a Moszkvai Vallásos Zsidó 
Közösséget.

SzT: Mennyi zsidó él 
Moszkvában?

IT: Nem lehet pontosan 
megállapítani, hogy hány zsi-
dó él itt – legalábbis a moszk-

vai főrabbi szerint nem. De 
nagyjából kétszázezerre be-
csülhető ez a szám. Ettől el-
térő vélemény is van persze: a 
Chabad szerint körülbelül öt-
százezren vagyunk az orosz 
fővárosban. 
SzT: Mikor érkeztek az első 
zsidók Moszkvába?

IT: Az első információk a 

JeWs OF The WORLD

Hej, a zsidók
Moszkvában...

Csak Oroszország fővárosában több ember 
él, mint Magyarországon összesen. A hiva‑
talos, 2010‑es nép szám lá lá si adatok szerint 
ez mintegy 10 és fél millió ember, nem 
hivatalos adatok szerint legalább 12 millió. 
Moszkva Budapestnél majdnem ötször 
nagyobb területe 123 kerületre oszlik! Igaz, 
nincs ennyi polgármesteri hivatala, a kerü‑
leteket 12 nagyobb közigazgatási körzetbe, 
más néven prefektúrába szervezik.
A helyi tömegközlekedést 11 metróvonal, 
612 busz‑, 103 troli‑ és 43 villamosjárat viszi 
a hátán. A városnak van ezen kívül négy 
nemzetközi repülőtere és kilenc pályaud‑
vara is. A Forbes idei felmérése szerint a 

világ nagyvárosai közül itt élnek a leg na‑
gyobb számban milliárdosok, így Moszkva 
a világ egyik leggazdagabb városa. Ennek 
ismeretében nem is illik azon meglepődni, 
hogy 2008‑ban már egymás után harmad‑
szor lett a világ legdrágább városa. Érdekes, 
hogy a fővárosnak csak mintegy 85%‑a 
orosz nemzetiségű, rajtuk kívül ukránok, 
tatárok, örmények, azeriek, zsidók és más 
nemzetiségek lakják – hivatalosan 17‑et 
tartanak nyilván. És igen, Oroszországban 
a zsidóság nemzetiségnek számít.
A helyi életről és közösségről a szarvasi 
orosz kontingens korcsoportvezetőjét,
a méltán népszerű Ilyát kérdeztük.
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különböző irányzathoz tar-
tozó nagy zsinagógánk, kü-
lönböző ifjúsági szervezete-
ink, négy zsidó iskolánk és 
több hasonló intézményünk. 
Szerintem mindenkinek van 
lehetősége arra, hogy részt 
vegyen a közösségi életben, íz-
léstől irányultságtól függetle-
nül, szóval ez nem probléma, 
tényleg rengeteg lehetőség van. 
Az emberek választhatnak a 
különböző irányzatok, vallá-
sos és nem vallásos szerveze-
tek között, ezek mindenféle 
programot szerveznek, szóval 
mindenki megtalálja a hozzá 
illőt. Meg szeretném említe-
ni a Mózes ház nevű projektet 
(ilyen nálunk is van – a fordí-
tó), ennek az a célja, hogy csi-
náljunk egy szó szerinti kö-
zösségi házat. Hárman laknak 
ott állandó jelleggel és szer-
veznek különféle programo-
kat fiataloknak.

SzT: Milyen a közösség 
kapcsolata a külvilággal?

IT: Manapság Moszkvá-
ban rohamosan nő a naciona-
lizmus és az idegengyűlölet. 
De a társadalom nem egysé-
gesen elutasító, csak úgy, mint 
bárhol máshol, az értelmesebb, 
komolyabb oktatásban része-
sülő emberek itt is maximáli-
san elfogadják és a társadalom 
teljes értékű polgárainak te-
kintik a zsidókat.

SzT: Milyen ifjúsági szer-
vetek vannak Moszkvában?

IT: Ha a kelet-európai vagy 
a magyar viszonyokkal mér-
jük össze, akkor azt mond-
hatjuk, nincs olyan jellegű, 
szervezett ifjúsági élet Moszk-
vában, mint nálatok a Hanoár, 
a Somer, vagy a Habonim. De 
vannak más szervezetek, ame-
lyek hasonló munkát végez-
nek. Ilyen például a Hillel, a 
Netzer, vagy az Or-Cion.

SzT: Mennyire erős a he-
lyi közösség?

IT: Az egyik letagadha-
tatlan előnye a közösségünk-
nek a kölcsönös támogatás. A 
moszkvai zsidóság ebben tény-
leg rendkívül erős. A prob-
lémádtól függetlenül min-
dig számíthatsz valamilyen 
segítségre.

SzT: Van zsidónegyede 
Moszkvának?

IT: Igen, most már  van! 
A Chabad épített egy kis zsi-
dónegyedet a közösségi épü-
lete köré, ott vannak zsina-
gógák, iskolák, van múzeum, 
vannak kóser éttermek és ha-
sonlók, de van például mikve 
is. A többi zsidó szervezet vi-
szont meglehetősen nagy szét-
szórtságban található a város 
területén.

Hegedűs Arno
fordította Barna Lili

JeWs OF The WORLD



6    2013–2014. TÉL eGY KLIKKRe vaGYUNK: szaRvasTaBOR.hU 

más -vILáG

 Az utcán köszönsz a 
szembejövő embe-
reknek: vagy azért, 

mert helyiek és itt ez a szo-
kás, vagy azért, mert farandzsi 
(nyugati ember), és itt nem 
sok olyat látni – ilyenkor 
cinkosan egymásra kacsin-
tunk: hát te mit keresel itt, a 
világ végén?

Kezet fogsz, majd össze-
érintitek a vállatokat: „Hogy 
vagy? Jól vagyok. Jól vagy? Jól. 
Hogy vagy? Jól vagyok. Jól 
vagy? Jól.” – az általános kö-
szönés, minél tovább tart, an-
nál jobb.

Bárhol jársz, még ha azt hi-
szed, hogy a semmi közepén is, 
hirtelen egy csomó gyerek se-
reglik köréd: „You, you! Mo-
ney, money! Farandzsi!” És 
ha ilyenkor szellemesen visz-
szavágsz: „You, you! Awessa, 
awessa (etióp)!” – majd kitar-
tod a markodat, hogy „Money, 
money!”, akkor a gyerekek 
először lefagynak a döbbe-
nettől, aztán majd’ megpuk-
kadnak nevettükben! És ettől 
kezdve az egész találkozás egy 
izgalmas játékká válik, szava-
kat dobáltok egymásnak és 
pacsikat adtok az egy birres 
bankók helyett.

Személyautót alig látni, 
leginkább teherautók, bajajok, 
nagytaxik, tehenek, kecs-
kék és pásztorok foglalják el 
az utakat. A bajaj egy kis há-
romszemélyes, háromkerekű 
közlekedési eszköz, amibe he-
ten simán beférünk, csak az 
emelkedőket így nehezen ve-
szi. Ha este megyünk haza, és 
már nem jár a nagytaxi, ezzel 

közlekedünk. Elmegyünk egy 
bajaj mellett, bemondjuk az 
úti célt: 50 birr! Még mit nem! 

5-5 fejenként! Így általában 
maximum harmadik próbál-

kozásra találunk is valakit, aki 
hajlandó minket ezen az áron 
hazavinni. Attól függően jár 

jól velünk a sofőr, hogy négyen 
vagy esetleg heten vagyunk.

A nagytaxiban 11 hely van. 
Kijelölt útvonalon jár, ha le-
inted, és a money boy (a srác, 
aki nyitja az ajtót és szedi a 
pénzt) úgy ítéli meg, hogy 
van még hely, akkor megáll. 
Ha két ülés van egymás mel-
lett, ott legalább hárman el-
fértek. És ne lepődj meg, ha 
egy idegen, a legnagyobb ter-
mészetességgel, rád ül. Eddig 
a rekord 22 fő volt, akikkel 
együtt utaztam. De van még 
egy hónapom megdönteni a 
rekordot…

A házban az internet sze-
szélyes, az áram úgyszintén. 
A víz meg néha elfogy. Ilyen-
kor előszedjük a direkt erre a 

 „Ahogy kilépünk a kapun, 
első dolgunk bekapcsolni 

az elemlámpát és felemelni 
néhány követ: a veszett kutyák 

fényérzékenyek, a nem veszettek 
pedig nem szeretik,

ha megdobáljuk őket
kövekkel.”
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célra eltett 5 liternyi fogmo-
só-vizet a palackokból, és a két 
20 literes jerikánt a vécé lehú-
zására. Szigorú szabályok lép-
nek életbe, hogy mire hasz-
náljuk az értékes vizet és mire 
nem. És nagyon reméljük, 
hogy visszajön a víz, mire el-
fogynak a készleteink…

Az elemlámpa kötelező 
tartozéka a táskánknak. Este 
hatkor sötétedik, nyolckor 
már úgy érezzük, hogy leg-
alább éjfél van. De ha mégis 
ilyen későn indulunk valaho-
va (mondjuk a szomszéd szál-
loda éttermébe, hogy a vál-
tozatosság kedvéért ne csak 
lencsét és tésztát együnk foly-
ton), ahogy kilépünk a kapun, 
első dolgunk bekapcsolni az 
elemlámpát és felemelni né-
hány követ: a veszett kutyák 
fényérzékenyek, a nem veszet-
tek pedig nem szeretik, ha 
megdobáljuk őket kövekkel.

Etiópiában 2006-ot írunk 
(most volt az újév), és 13 hó-
nap van. Nem tudom, éppen 
melyik. Szerintük „13 months 
of sunshine”, de két hónapig az 
esős évszakban voltunk, nem 
a napsütés írja le legjobban az 
időjárást. Inkább a sár…

Ha itt jársz, állítsd visz-
sza 6 órával a karórádat, miu-
tán kiegyenlítetted az időelto-
lódást: az afrikai óra szerint a 
nap napkeltével kezdődik és 

kéntesnek. Négy projektünk 
van. Yenega Tesfa egy  helyi 
szervezet, utcagyerekeknek 
csinál mozgó utcai iskolát, il-
letve négy menhelyet, sheltert 
hozott létre, amit utcagye-
rekekkel töltött fel. Az ön-
kéntesek ezeken a helyeken 
tartanak programokat, illet-
ve tanítanak a mozgó iskolá-
ban. A Nala egy egészség- és 
higénia-oktatási program. 
Helyi iskolában tanárok-
nak és gyereknek tartanak 
workshopot, hogyan lehet

(Folytatás a 9. oldalon)

napnyugtával végződik. Reg-
gel 6 az 12 óra, reggel 7 az 1 
óra a helyi időszámítás szerint. 

Este 6 pedig újra 12. Ha vala-
kivel délután 4-kor akarsz ta-
lálkozni, akkor 10 órát beszélj 
meg, különben alaposan elke-
rülitek egymást!

Már csak arról nem beszél-
tem, hogy hol vagyok, és mit 
csinálok.

Etiópiában vagyok, 
Gondarban. A Szochnut 
egyik alszervezetének a Pro-
jekt „TEN” programjával jöt-
tem ide három hónapra ön-

 „Minden nap olyan,
mintha három napig tartana,

és minden hét olyan, mintha egy 
napig tartana.”



Lassan beköszönt a sábesz, 
mire kiérek a Római-part-
ra, ahol az idei év első korcso-
portvezetői szemináriumát 
tartják. Pont egy program kö-
zepén toppanok be, amelyen 
azt boncolgatják a világ kü-
lönböző pontjaiból összegyűlt 
kollégák, mitől is lesz zsidó 
egy nyári tábor. 

Mindenki 
ün-

nep-
lőben, a fiúkon 
kipa. Benyúlok a zsebem-
be, s nem találom a sajátom. 
Miközben igyekszem agy-
tekervényeimet átkapcsol-
ni a kémiáról a zsidó identi-
tás kérdéskörére, nem hagy 
nyugodni a dolog. A kiscso-
portos beszélgetés egy adott 
pillanatában felállok, s elin-
dulok a terem másik sarká-
ban lehajított hátizsákom-
hoz. Meglelem a kis fejfedőt, 
s nyugtázom, most már én 
is hozzákezdhetek a szarva-
si tábor 2014-es szezonjának 
tervezgetéséhez.

riumokon egy kis tanulásra, a 
nyári programok átgondolá-
sára és közös szórakozásra is. 
Szombat este Budapest belvá-
rosa felé véve az irányt hajóra 
szállunk. A Margit-híd tövé-
ben zendítünk rá a havdalai 
áldásokra, kb. a Parlamentnél 
járunk, amikor a fonott gyer-

tya fényének árnyékában, a 
Dunán ringa-

tóz-

va, 
mindent át-

jár az a fura, s tudományos 
alapokon megmagyarázha-
tatlan Szarvas-feeling. Szó-
fiától New Yorkig, Belgrád-
tól Moszkváig mindannyian 
azért jöttünk össze, hogy el-
induljunk azon az úton, mely 
végén táborozók százai tér-
hetnek majd haza Szarvasról, 
életre szóló zsidó élmények-
kel felvértezve!

Mi már nekivágtunk, ta-
lálkozunk Szarvason!

Dr. Paszternák 
„KisPaszti” András 

Miközben Seth rabbi, az 
amerikai korcsoportvezető 
szombatköszöntő foglalkozá-
sán ülök, körbenézek a terem-
ben. Csak az arcokat figyelem, 
a unit head csapat folyamatos 
változásban van, évről évre el-
köszönnek tőlünk régi szar-
vasosok, s csatla-

koznak új, lelkesedéssel teli 
madrichok. No, de most tény-
leg nincs itt az ideje a nosz-
talgiázásnak. A novemberi 
összejövetelek mindig a jövő-
ről szólnak. Amellett, hogy 
a tábor vezetői Steve Israel-
lel, az oktatási program ki-
dolgozójával kiegészülve igye-
keznek összerázni a csapatot, 
fontos küldetésünk van. Há-
rom megadott téma közül vá-
laszthatjuk ki az előttünk 
álló nyár oktatási irányát. Az 
alapkoncepció meghallgatá-

sa után kis csoportokban pró-
báljuk belehelyezni az egyes 
témákat a szarvasi minden-
napokba, megnézzük, mit le-
hetne kezdeni az adott to-
pikkal Negevben, Galilban, 
Golánban és a Hermonban. 
Miután alaposan megrágjuk 

mindhárom lehe-

tőséget, következik a szava-
zás előtti utolsó vita. Érvek és 
ellenérvek ütköznek egymás-
sal. Szavazólap a kézbe, s per-
ceken belül kiderül, mi is lesz 
a következő nyár témája. Va-
lami új kezdetének vagyunk 
a tanúi! S hogy hogyan dön-
töttünk? Pár hónap, és a tábor 
nyarat hirdető plakátjaiból, 
Facebook-üzeneteiből min-
den kiderül.

Természetesen a csapat-
építés és a témaválasztás mel-
lett jut idő ezeken a szeminá-

Havdala a Dunán        avagy e l indul tunk

a DOLGOzÓ NÉP
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(Folytatás a 7. oldalról)
elkerülni a parazitákkal fer-
tőzött folyók okozta bélféreg-
fertőzést. A másik projekt vak 
és látássérült emberekkel fog-
lalkozik: a vakok iskolájában 
segítenek órát tartani, a vakok 
egyesültében tartanak foglal-
kozásokat és könyvtárszak-
kört. Az én projektem a mező-
gazdaság volt: építettünk egy 

sárkunyhót, ami később tan-
teremként fog szolgálni, és 
a Bridge of Hope árvaházban 
tartunk szakköröket.

Tizenheten jöttünk önkén-
tesek, egy amerikai lányon és 
rajtam kívül mindenki Izrael-
ből. A házban kommunaként 
élünk: beosztjuk a mosoga-
tást, csapatépítéseket tartunk 
magunknak, vannak szerve-

zett közös tanulásaink. Zsidó 
szövegtanulás, filozófia, nem-
zetközi önkéntes programok 
előnyei és hátrányai, amhara 
nyelvleckék, megbeszélések… 
Nagyon intenzívek a napjaink, 
rengeteg élmény ér bennünket. 
Minden nap olyan, mintha há-
rom napig tartana, és minden 
hét olyan, mintha egy napig 
tartana. Két hónapja vagyok 

itt, és már nagyon otthon ér-
zem magam a csoportban, a 
házban, a városban. Annyira 
más világ ez, egyszerűen nem 
lehet összehasonlítani sem-
mivel. Nagyon várom az utol-
só hónap kihívásait és új élmé-
nyeit. Vajon milyen lesz? És 
milyen lesz hazamenni, vissza 
a nyugati világba?

Kisvári Kinga

R
endes szatmári haszid 
lányként, aki a brooklyni 
Boro Parkban nevelke-

dett, jól tudtam, hogy egy te-
hetséges háziasszony legfőbb 
ismertetőjele a jó töltött ká-
poszta, amit nagy szeretettel 
készít évente kétszer: szimchát 
torá és purim ünnepén.

Figyeltem, ahogy a nagy-
néném télen minden pén-
tek este gesztenyét süt, amit a 
sábáti vacsora után tálal fér-
jének és fiainak, akik gyönyö-
rű sábáti dalokat énekelnek 
az asztal körül. Apai nagy-
mamám különleges cseme-
geként hatalmas adag rakott 
krumplit készített nagynéné-
imnek, nagybátyáimnak és 
unokatestvéreimnek minden 
hanuka-partin, amit ő adott. 
Anyai nagymamám minden 
brisz (brit milá, körülmetélés – 
a ford.), eljegyzési és egyéb ün-
nepség kapcsán emlékeztetett 
minket arra, hogy hálával tar-

tozunk neki, amiért egész nap 
a tűzhely mellett állva száz és 
száz „palaczintá”-t készített 
számunkra, amiket túróval, 
kakaóval vagy dióval töltött.

Iskolás lányként minden 
nap „fashirt” vagy „leczo” várt, 
ugyanúgy, ahogy a barátaim 
anyukái várták a barátaimat 
otthon egy hosszú, iskolában 
eltöltött nap után. Természe-
tesen az összes szatmári ház-
tartás összes sábáti asztalán 
egy gyönyörű, fényes „kanczo” 
állt csordultig töltve csillogó 
kidusborral.

Ezek az ételek töltötték 
meg a gyermekkoromat, amik 
számomra a szeretetet, a me-
legséget és a zsidóságot jelen-
tették. Ezek voltak a jelképei 
és a mérföldkövei a zsidó ün-
nepeknek és a sábátnak, amik 
körül az életünk forgott itt, 
a Boro Parkban. Én és a ren-
geteg unokatestvérem együtt 

Fotó: Eric Weiss
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imádkoztunk, együtt játszot-
tunk és együtt ettünk. Mi 
szoknyában, eltakarva a tér-
dünket és könyökünket, a fiúk 
tökéletesen göndörített pajesz-
szal és angyali arccal, anyáink 
ízléses parókában, amire néha 
kalapot is tettek, apáink pedig 
fejedelmi szőrme strájmliban 
(szőrmekucsma, hagyományos 
haszid férfiviselet – a ford.), 
vagy hétköznapokon abban a 
kalapjukban, amit először a 
bár micvájukon vettek fel.

Egy elszigetelt haszid kö-
zösségben felnőve, ahol a csa-
lád, a barátaink és a vallásos 
szomszédaink vettek körül 
minket, nem volt szükségünk 
senki másra, és nem is akar-
tunk mással érintkezni. Egy 
elzárt világban éltem annak 
ellenére, hogy egy nagyváros 
közepén laktunk, hiszen a ve-
zetőink és a tanáraink fárad-
hatatlanul próbálták tőlünk 
távol tartani az amerikai kul-
túra minden formáját. A nem 
zsidó írók könyvei tiltottak 
voltak számunkra, a művészet, 

járni, diplomát szereztem, és 
gyakornok voltam egy sze-
nátor mellett, illetve a Kong-
resszusban. Egy ortodox zsi-
dó feminista szervezetnek és 
az Izraeli Nagykövetségnek is 
dolgoztam. Lenyűgözött a le-
hetőség, hogy megismerhetek 
egy kifinomultabb és sokol-
dalúbb világot, amely sok-
kal több kihívást tartogatott, 
mint az a világ, amelyben fel-
nőttem. Bár ez az új világ bo-
nyolultabb volt, mégis meg-
találtam benne neveltetésem 
gyönyörű hagyományait, a 
melegséget, az elkötelezettsé-
get és az őszinte boldogságot, 
amely egész gyerekkoromat 
áthatotta.

Így történt, hogy amikor 
az egyetem után egy progra-
mon egy évet töltöttem Izrael-
ben, eljutottam Budapestre is, 
ahol elkezdődött egy románc, 
de Szarvas volt az a hely, ahol 
valóban szerelmes lettem.

Budapesten gyerekkorom 
ételeivel voltak tele az utcák, 
a humor és az érzések rend-

az irodalom és a kultúra vilá-
ga egy idegen és gúnyolt világ 
volt, a modern öltözékekre is 
megvetéssel tekintettek a kö-
zösség tagjai.

Engem ugyanakkor nagy 
szeretetben neveltek arra, 
hogy egy nap szerény fiatal 
nőként hozzámenjek egy ta-
nult férfihoz, és olyan ott-
hont teremtsek, ami fiatalko-
ri képzeletünkben csillogó 
csillárokkal, tökéletesen öl-
tözött, futkározó gyerekek-
kel, jiddis szavakkal és az 

„aranygalushka” illatával van 
tele, ahonnan az istenfélő gye-
rekeink majd aztán továbbvi-
hetik a hagyományt.

Kamaszkoromban apám 
modern-ortodox rabbi lett, és 
ekkor jöttem rá, hogy sokkal 
több lehetőségem van bővíte-
ni a tapasztalataimat nőként 
és vallásos nőként is. Sokkal 
gazdagabb lehetőségek voltak 
ezek, mint azok, amelyekhez 
előző közösségemben hozzá-
juthattam. Most már nem volt 
tilos, és akartam is Shakes-
peare-t olvasni, Talmudot ta-
nulni és divatos ruhákban 
járni. Új emberekkel talál-
kozhattam, körbeutazhattam 
a világot és megismerkedhet-
tem a művészettel. Így sok ge-
neráció óta elsőként a csalá-
domból elkezdtem egyetemre 

COme/UNITY

 „Egy elszigetelt haszid 
közösségben felnőve, ahol a 

család, a barátaink és a vallásos 
szomszédaink vettek körül 

minket, nem volt szükségünk 
senki másra, és nem is akartunk 

mással érintkezni.”
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kívül ismerősek voltak. Kö-
rülvett a nyelv, amit otthon 
csak az idős „bacsik”-tól és 

„nenik”-től hallottam, ami-
kor egymással suttogtak, és itt 
mind az öregek, mind a fiata-
lok ezt beszélték. Rögtön tud-
tam, hogy ide még vissza kell 
térnem, és erre Szarvas volt a 
tökéletes lehetőség. Amikor 
madrichként megérkeztem, 
valójában akkor értettem meg 
a miértjét. Szarvas volt a múl-
tam és a jövőm, egy tökéletes 
helyen a jelenben.

A tábor elején nem tud-
tam legyőzni kitörő lelkese-
désemet, amikor a mifkádról 
az ebédlőbe lépve meglát-
tam a reggelit, ami az asztalon 
várt minket. A táborozóim 
zavartan nézték az örömte-
li kiáltásomat, amit az asz-
talon lévő meleg „tejberhiz” 
váltott ki. Elmondtam ne-
kik, hogy ez ugyanaz a reggeli, 
amit korábban csak a haszid 
lánytáborban kaptunk, aho-
vá Catskillben nyolc nyáron 
keresztül jártam. Ez az étel 
számomra az otthont hozta 
vissza. Azonban itthon, Szar-
vason együtt énekelhettem, 
táncolhattam, beszélgethet-
tem és gondolatokat oszthat-
tam meg emberekkel a világ 
minden tájáról. Itt azt hord-
hattam, amit akartam, és sza-
badon felfedezhettem mások 
zsidó identitását, hovatarto-
zását, preferenciáikat az élet-
ben. A legizgalmasabb mégis 
az volt, hogy Szarvason szaba-
don megoszthattam minden-
ki mással, hogy ki vagyok nő-
ként, amerikaiként, zsidóként, 
magyarként és emberként; és 
tudom, hogy ez a nyitottság 
minden táborozónak és tábo-
roztatónak a sajátja.

Már egy hete Szarvason 
voltunk, amikor péntek 
este a táborozóinkkal 
kiültünk az Imate-

rem előtti teraszra. Más orszá-
gok madrichjai és chanichjai is 
csatlakoztak hozzánk, és dü-
löngélő kórusként sábáti dalo-
kat énekeltünk a csillagos ma-

gyar ég alatt. A kezemben egy 
zmirot, egy zsidó dalokkal teli 
könyv volt, amit anyukám 
adott nekem, hogy magammal 
hozzam Szarvasra, mivel eb-
ben a hagyományos héber da-
lok mellett egy régi jiddis és 
egy magyar dal is van. A ma-
gyar dal a „Szol a kokosh”, amit 
minden férfi és fiú ismer a kö-
zösségemben. Az öcsém há-
roméves csillogó szemű gye-
rekként a chéderben 
tanulta meg ma-
gyarul és jid-
disül a 

„Szol a 

kokosh”-t. A zsidó ünnepek al-
kalmával büszkén énekelték a 
dalt magyarul, ő és az unoka-
testvéreink, együtt nagysza-
kállú nagyapánkkal, akinek az 

arcán ilyenkor vágyakozó ki-
fejezés ült. Vajon Izrael után 
vágyakozott, mint a madár a 
dalban? Gyerekként nem tud-
tam megmondani. De ahogy 
énekeltem a „Szol a kokosh”-t 
péntek este Szarvason a sok új, 
magyar barátommal, megér-
tettem, hogy a nagyapám is vá-
gyakozott a dalszövegben lévő 
föld után. 

Egy olyan hely után, amit én 
is hamar megszerettem; ahol 
a zsidók, mint az ételeik is, ki-
finomultak, bár zárkózottak, 
ugyanakkor melegséggel teltek.

Szarvason megismerhet-
tem és megoszthattam a tábo-
rozóimmal a gazdag és bonyo-
lult zsidó örökség és a magyar 
történelem örömeit és kihívá-
sait. Szarvason megtaláltam az 

„alteh heim”-et (jiddisül őshaza, 
de a háború előtti kelet-euró-
pai zsidó közösségeket értik ez 
alatt), amit a haszid tanáraim 
mindig úgy mutattak be, mint 
egy romantikus világot, ami a 
jámbor, istenfélő ortodoxia és 
a vallásos ájtatosság világa. Va-
lójában az „alteh heim”, amit 
találtam, sokkal élőbb, komp-
lexebb és gazdagabb, mint azt 
valaha képzeltem volna.

Pessy Katz
fordította

Kosztopulosz 
Szokratesz

COme/UNITY

 „Az öcsém hároméves csillogó 
szemű gyerekként a chéderben 

tanulta meg magyarul és jiddisül 
a „Szol a kokosh”-t.”
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Június közepén a Manó-
ra Közhasznú Egyesület 
szervezésében ismét meg-

rendezték a hagyományos csa-
ládi tábort Szarvason. A kedd-
től vasárnapig tartó program 
feledhetetlen kikapcsolódást 
biztosított a több mint 300 
résztvevőnek. A kisgyerekeik-
kel évről évre visszatérő szülők 
egymás között adják tovább 
a tábor jó hírét, a regisztrá-
ció megindítását követően né-
hány napon belül elfogynak 
a szabad helyek. Az egy hét 
alatt a gyerekeknek életko-
ri sajátosságaikat figyelembe 
véve rendeznek programokat, 

fontos szerep jut a zsidó ha-
gyományoknak. A kóser ét-
kezés mellett lehetőség van a 
zsinagóga rendszeres látoga-
tására, közös tanulásra. A sá-
besz méltó megünneplésében 
Verő Tamás budai rabbi és fe-
lesége, Verő Bán Linda segí-
tett a zenés és játékos péntek 
esti kábálát sábáttal. 

A csapatot Andor Anna és 
Forgács György vezette. Az ál-
taluk életre hívott és évente 
tökéletesen megvalósított csa-
ládi Szarvas a magyarországi 
zsidó élet jövőbe mutató kez-
deményezéseinek kimagas-
ló példája.

 Dr. Paszternák
 András

s a szervezők gondoskodnak 
arról is, hogy a felnőttek se 
unatkozzanak. Ringató, zenés 
meseprogramok, tündérkony-
ha a főzni vágyóknak, boszor-
kánytanya a kémiai kísérletek 
és bűvészmutatványok kedve-
lőinek, agyagozás, kreatív kéz-
műves foglalkozások, vízi- és 
szabadtéri torna – hogy csak 
néhányat említsek – várta a 
kicsiket és a nagyokat. A Beit 
David épülete előtt játszótér 
és babamedencés park épült, 
odabent két kislabdás dühön-
gőszoba, légvár és játékokkal 
zsúfolásig megtöltött kuckó 
csábította a fiatalokat. A gye-

reknevelést és egyéb témákat 
az esti főzéssel egybekötött tá-
bortüzeknél beszélhették meg 
az anyák és az apák. A gye-
rekek minden elvégzett fog-
lalkozáson matricákat kap-
tak, amelyeket a tábor végén, 
az ajándék bazáron válthattak 
be. A korcsoportos progra-
mok mellett akadtak az egész 
tábornak szóló rendezvények 
is, mint például a Kupolában 
tartott közös cirkuszi előadás, 
vagy az ünnepeinkről szóló ál-
lomásos játék.

A táborban, mely Jichak 
Roth egykori táborvezető ne-
vét vette fel a tavalyi évben, 

Camp Jichak
a  z s i d ó  c sa l á d ok
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Augusztus végén ért 
véget a hagyományos 
szarvasi Lauder-Joint 

Nemzetközi Zsidó Ifjúsá-
gi Tábor harmadik, egy-
ben utolsó idei turnusa. A 
sors különleges adományá-
nak tudom be, hogy idén öt 
hetet tölthettem e különle-
ges helyen, mely immár 24 
éve szolgálja a világ zsidó 
közösségeit.

Ez a cikk mindar-
ról szól majd, 
ami a rendha-

gyó mézes hetek során követ-
kezett, ugyanis június elején a 
táborban álltam menyasszo-
nyommal a hüpe alá. Miután 
bú csút vettünk a velünk ün-
neplő rokonoktól és bárátok-
tól, alig egy nap jutott a pihe-
nésre, s máris a Camp Jichák 
nevet viselő családi táborban 
találtuk magunkat, önkén-
tesként. A hat nap alatt átélt 
élményekkel a Camp Jichák 

– a zsidó családok birodalma 
című írásomban foglalkozom.

Vasárnap hazautaztak 
a családok, s hétfőn 
birtokba vették a kő-

házakat a nagy szarvasi gye-
rektábor korcsoportvezetői. 
Mindazt, ami a nyári progra-
mokból eddig csak papíron lé-
tezett, a 30 fős nemzetközi 
csapat elkezdte megvalósíta-
ni. Olyan ez, mintha egy autót 
építenénk, amelynek a ver-
senyre, azaz a nyári turnusok-
ra el kell készülnie, s hibátla-
nul kell végigfutnia a kijelölt 
pályán. Esti programok, tá-
borszintű rendezvények, erdei 
bátorságpróbák íródtak meg 
a négy nap alatt. Mire pénte-
ken megérkeztek a madrichok, 
már mindannyian tudtuk, 
milyen feladatok hárulnak 
ránk az előkészítő héten. Az 
egy év után végre újra együtt 
töltött, egymás jobb megisme-
résének szentelt szombat után 
elkezdődött a komoly munka. 
A madrichok korcsoportok-
ban, országok szerint dolgoz-
ták fel az idei tábor oktatási 
témáját, hogy minden napra 

Útikalauz
 stoPPosoknak

avag y  a  2 013 - a s
] s z a rva s i  n ag y  u ta z á s  [

E

E

eGY KLIKKRe vaGYUNK: FaCeBOOK • INsTaGRam • TWITTeR  2013–2014. TÉL    13



szágodból) története meg-
mutatja, hogy maga az utazás 
nem csupán helyváltoztatás 
jelent, hanem átmenet két kü-
lönböző létezési forma, két 
különböző felfogás, két eltérő 
hitrendszer között.

Kedden a zsidó anya-
földre érkeztünk. A 
helyre, amely a mi-

énk, ahová tartozunk. Abba 
az országba, ahol néppé válik 
a zsidóság. Mindazonáltal a 
történelem során a zsidók na-
gyobb része nem is élt ezen a 
területen – ez pedig egy igen-
csak sajátos kapcsolatot hozott 
létre a sokszor egészen máshol 
élő zsidók és az el nem feledett 
anyaföld között. Megvizsgál-
tuk, van-e még kapcsolatunk 
az anyafölddel, mit jelent az 
számunkra… Megvitattuk, le-
hetséges-e valamiféle kapcsola-
tot építeni egy ily távoli hellyel, 
s kell-e nekünk ez a kötődés.

Este találkoztunk Ábra-
hámmal, s az Örökkévaló 
hangját hallva, időutazást tet-
tünk a zsidó jövőbe, ezzel is 
segítve Ábrahámot nagy dön-
tése meghozatalában.

során. A tavaly életre hívott 
egyhetes csoport, a Jeruzsá-
lem vezetői voltunk.

A kora esti nyitó 
mifkádon együtt énekeltük 
a Hatikvát, az izraeli him-
nuszt a Magyarországról ér-
kezett Negev, Galil, Golán 
és Hermon korcsoportokkal, 
orosz, moldáv, izraeli, ameri-
kai, török, indiai gyerekekkel 
és madrichokkal. Este egy kü-
lönleges utazási iroda segít-
ségével ismerhettük meg még 

jobban a tábort.

Hétfőn reg-
gel a Ván-
dorló Zsi-

dóval indult a nagy 
utazásra – az egész 
eredettörténetünk 
kezdőpontjával 
foglalkoztunk, az-
zal az eseménnyel, 
amely meghatá-
rozza számunkra, 
kik is vagyunk 
és miképpen 
lettünk azzá. 
Ábrahám és 
a Lech-lechá 
(Menj el or-

s bebaran-
golják a zsidóság történel-

mének meghatározó esemé-
nyeivel kikövezett útjukat.

A tizenkét nap oktatá-
si témája idén a zsidó 
nép vándorlástörténe-

te volt. Célul tűztük ki, hogy 
bemutassuk a zsidó nép tör-
ténelmén átívelő folyamatos 
vándorlást. Közelebbről meg-
vizsgáltuk a zsidóság néhány 
döntő fontosságú útját, ame-
lyeken keresztül eljutott a 
mai helyzethez, és azt az utat 
is, mely elvezetett Szarvasra.

Az első nap az ismerke-
déssel telt. Közel egy év-
tized után, a korcsoport-
vezetői gúnyát szögre 
akasztva, feleségemmel 
madrichként próbáltunk 
helytállni az első turnus 

elkészüljenek a peulák, 
az informális oktatás módsze-
reit felhasználó foglalkozások. 
Együtt készítettük el a korcso-
portszintű esti programokat, 
a napi témához kötődő rend-
hagyó órákat. Jó alkalom volt 
ez a hét a nagy, több száz em-
bert megmozgató tábori ren-
dezvények tesztelésére is. Az 
erdő mélyén tartott bátorság-
próba, a hagyományos keddi 
állomásos játék tapasztalata-
it beépíthettük a gyerekekkel 
teli turnusok programjaiba.

Az előkészület hetei hamar 
elrepültek, s vasárnap reggel 
Budapesten a buszok indulá-
sa jelezte, már semmi sem ál-
líthatja meg a zsidó fiatalokat, 
hogy kezükbe vegyék a stop-
posoknak készült útikalauzt, 

come/unity
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évben lépte át először a tábor 
kapuját a lelátón helyet fog-
laló több mint négyszáz em-
berből. Nem maradhatott el a 
tradicionális utcabál sem.

Meghatódva búcsúz-
tak egymástól a vi-
lág számos pont-

járól összesereglett fiatalok. A 
legtöbben szívesen maradtak 
volna még, de újra útra kellett 
kelniük. Sokan abban a re-
ményben szálltak fel a buszok-
ra, hogy jövő nyáron ismét 
erre hozza majd őket a boly-
gós zsidós vándorútjuk.

Mi is bízunk benne, hogy 
egyszer újra eljutunk ebbe a 
különleges – most már az es-
küvőnkhöz is kapcsolódó 

– csodavilágba!

Dr. Paszternák András,
a tábor programleírásá-

nak felhasználásával

inknek, megnéztük kehiláink 
fejlődési szakaszait. Szóba ke-
rültek a saját családi anek-
doták és a folytonos iden-
titáskeresés témaköre is. A 
legnagyobbak Karcagra indul-
tak múltkutató kirándulásra.

A szerdai nap során a 
személyes útkeresés 
labirintusában bo-

lyongtunk. Megpróbáltuk 
megtalálni a saját zsidó utun-
kat, helyünket a zsidó világ-
ban. A tábor lezárásaként 
utolsó állomásunk Szarvas-
ra vezetett: mi a jelentősége 
Szarvasnak a zsidóság szem-
pontjából? Mit jelent ez a ne-
gyed évszázados történet? In-
nen merre tovább? Hogyan 
látjuk a tábor jövőjét? – tet-
tük fel együtt a kérdéseket.

Az esti kupolai búcsúprog-
ramon felléptek a legtehetsé-
gesebb chanichok, s megnéz-

hettük, ki melyik 

műsor a Kupolában ezúttal is 
osztatlan sikert aratott. A Je-
ruzsálem csoporttal öt kor-
csoportra duzzadt bemuta-
tó örömkönnyeket csalt sokak 
szemébe. Bár a ránk bízott ap-
róságok programja csak egy 
hetes volt, így tőlük búcsút 
kellett vennünk, a második 
hét is tartogatott számos ér-
dekes dolgot. Ezeken mint se-
gítő korcsoportvezetők vet-
tünk részt.

Hétfőn tovább ván-
doroltunk. A föld-
rajzi mozgást 

felváltotta a spirituális. Kö-
zelebbről megvizsgáltunk né-
hány olyan szellemi utat, amit 
zsidók tettek meg a modern 
világban. Feltettük a kérdést: 
milyen eltérő utak vannak ma, 
miképpen látják a zsidók ma-
gát a zsidó létet? Kik voltak az 
elsők, az úttörők, akik elin-
dultak ezeken az utakon? Egy-
általán, miért vágtak neki egy 
ilyen útnak? Melyek azok a 
zsidó utak, amelyekhez mi is 
tudunk kapcsolódni?

Megnéztük, hogyan raj-
zolta át a Soá, a zsidó holo-
kauszt a zsidóság világtér-
képét. Az alábbi kérdésekre 
kerestük a választ: hogyan 
érintette ez az én közössége-
met? Van-e bármiféle tanul-
sága a holokausztnak, amit 
levonhatunk arra nézve, 
hogyan élje meg valaki a 
zsidóságát, vagy hogy ép-
pen hol próbálja meg ezt 
egyénileg, vagy éppen kö-
zösségben? Jó-e a zsidó 
világ mai térképe, aho-
gyan van? És jó-e ez a zsi-
dóság számára? Milye-
nek a kilátásaink? Vajon 
milyen lesz ez a térkép öt-
ven év múlva? Kétszáz év 
múlva? Egyáltalán, van-e 
zsidó jövő?

A folytatás során fel-
térképeztük, ho-
gyan illeszkedik kö-

zösségeink története a világ 
zsidó térképébe. Otthonról 
hozott elbeszélések segítségé-
vel utánajártunk a gyökere-

Szerdán Izrael föld-
jétől távolabb-
ra kalandoztunk. 

Nyomon követtük a zsidó csa-
ládok évezredes vándorlása-
it, elidőztünk a spanyol ten-
gerparton, Kelet-Európában 
és a Föld más vidékein. Boly-
gó zsidókká váltunk mi ma-
gunk is. Megvizsgáltuk, vajon 
hogyan viszonyultak az egyik 
helyen élő zsidók a máshol élő 
zsidókhoz. Éreztek-e bármifé-
le köteléket? Éreztek-e bármi-
féle felelősséget egymás iránt? 
És mi a helyzet mindezzel 
napjainkban?

A hétvége felé közeled-
ve utánajártunk, boly-
gónkon merre is él ma 

14 millió zsidó. Megnéztük, 
melyik az a több mint száz or-
szág, ahol hittestvéreink lak-
nak, és hogyan kerültek ezek-
re a helyekre. Utánajártunk 
a demográfiai változások-
nak, megismerve az 500, 150 
évvel ezelőtti helyzetet, egé-
szen a Vészkorszakig. Este egy 
gyerekek által összeállított 
show-t láthattunk a zsidó nép 
vándorlásairól.

Pénteken elkezdtünk 
készülődni a sábátra. 
Nem maradhatott el 

a hagyományos kalácssütés 
sem. Mivel ez volt az egyhe-
tes csoportunk utolsó mun-
kanapja, egy időkapszulát ás-
tunk el a táborban, melyet a 
tervek szerint 2023-ban ásunk 
majd ki. Korcsoportbeli szom-
batfogadás, közös-kívánsá-
gos lufieregetés és imádkozás, 
majd az ünnepi vacsora követ-
kezett. Az ebédlő rendhagyó 
hangulata ilyenkor még emel-
kedettebbé válik. A szombat 
a pihenésé és a tanulásé volt. 
Volt időnk megismerni a kör-
nyék csodálatos élővilágát is a 
Körös-Maros Vidéki Nemzeti 
Park látogatóközpontjában.

Vasárnap a magyaror-
szági gyerekek szü-
lőnapoztak, a kül-

földről érkezettek kirándulni 
mentek. A megújult show-

come/unity
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Egy barátnőmmel a nyári 
élményeinkről beszélgettünk. 
Kiderült, hogy mindketten 
ugyanazon a helyen nyaral-
tunk a Balatonnál gyerekko-
runkban. Erre a barátnőm 
örömmel felkiáltott: akkor te 
is itt nőttél fel!

Ezen aztán elgondolkoz-
tam. Tényleg a Balatonon nőt-
tem föl? Fél éves korom óta 
ott töltöttem a nyarak nagy 
részét. Sokáig fogalmam sem 
volt róla, hogy zsidó vagyok, 
a közösséghez semmi közöm 
nem volt. Hatodikos korom-
ban kértem a szüleimet, hogy 
írassanak be az egyik zsidó is-
kolába. Így kerültem tizen-
két évesen a Lauderbe, és ezzel 
szép fokozatosan a zsidó kö-
zösségbe is.

Rögtön az első lauderes 
évem végén elmentem nyáron 
Szarvasra. Akkor az egész zsi-
dó világról még nem sok fogal-

abálták, hogy „Ha-so-mer! 
Szaaarvas!”. Látszott rajtuk, 
hogy nagyon imádják mind-
két helyet. Szülőnapon pedig a 
kezembe nyomtak egy someres 
szórólapot, rajta a nyitóbuli 
dátumával.

És ez az oka annak, hogy 
elkezdtem Somerbe járni. Ha 
történetesen egy másik ifjúsá-
gi szervezet szórólapját kapom 
a kezembe, akkor valószínűleg 
másik szervezetbe jártam vol-
na. De így az éltem a Somerbe 
vitt. Eleinte ott is ugyanolyan 
nehezen nyíltam meg, mint 
Szarvason. Nem élveztem a 
péntek estéket a szó hagyo-
mányos értelmében. De ott is 
tudtam, hogy valami jónak va-
gyok a része, valami jó törté-
nik velem ezeken az estéken, 
még akkor is, ha nagyon nehéz. 
Így hát maradtam a Somerben, 
és Szarvasra is visszamentem 
minden évben.

mam volt, a vallásról és a ma-
gyarországi közösségről még 
kevesebb. Nem tudtam, mit 
várjak ettől a tábortól, voltak 
ugyan elképzeléseim, de azok 
meglehetősen irreálisak voltak. 
Egyedül mentem életem első 
Szarvasára, mert a barátnőm, 
akivel mentem volna, megbe-
tegedett. A legjobban talán az 
írja le az élményeimet, hogy 
nehéz volt. Az egész nagyon új, 
nagyon más – én meg nagyon 
félénk és visszahúzódó. Nem 
mondanám, hogy élveztem a 
tábort, de azt is tudtam, hogy 
ez főleg miattam van. Tudtam, 
hogy valami nagyszerű dolog-
nak vagyok a részese, csak ez 
még annyira ijesztőnek tűnik 
számomra, hogy nem tudom 
élvezni. Így hát következő év 
nyarán is visszatértem Szarvas-
ra, talán már egy kicsit oldot-
tabban, több bátorsággal.

Ezen a nyáron találkoz-

tam élőben az ifjúsági szerve-
zetekkel. Emlékszem, amikor 
még nem a Lauderbe jártam, 
volt otthon egy Új Élet. És ab-
ban az akkori ifjúsági szerve-
zetek hirdették magukat. Ha 
jól emlékszem a Bnei Akiva, a 
Hasomer Hacair és a Habonin 
Dror. Mindegyikről le volt 
írva, hogy mi a fő profilja (bal-
oldali, cionista, vallásos stb., 
és persze az összes zsidó ifjú-
sági szervezet) és mikor és hol 
tart foglalkozásokat. Már ak-
kor nagyon megtetszett a do-
log, de elképzelni sem tud-
tam, hogy mi lehet ez, és azt 
meg végkép nem, hogy én 
csak úgy besétálok oda. Má-
sodik szarvasos nyaramon vi-
szont ebben is fordulópont kö-
vetkezett. Abban a turnusban, 
ahol én voltam, nagyon sok 
someres madrich volt. Volt egy 
tánc, aminél a someresek min-
dig összeálltak, és ritmusra ki-

Itt nőttem fel
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Mielőtt folytatom a tör-
ténetet, szeretném hangsú-
lyozni, hogy ez az írás nem a 
Somerről vagy Szarvasról szól. 
Biztos vagyok benne, hogy az 
összes többi ifjúsági szerve-
zet ugyanannyit ad, és nekem 
is ugyanannyit adott volna, 
mint a Somer. Mindegy, hogy 
ez Somer, Hanoar, Bnei Akiva, 
vagy Habonin Dror. A hang-
súly az ifjúsági szervezeten van. 
Az, hogy én a Somerről be-
szélek, csupán azért van, mert 
én oda jártam. De a történet 
szempontjából mindenki ked-
ve szerint helyettesítse be a 
Somer helyébe a saját ifjúsági 
szervezetét.

Ahogy teltek a someres és 
szarvasos éveim, én is egyre 
nyitottabb és magabiztosabb 
lettem. De legtöbbet mégis a 
madrichképzés két évének kö-
szönhettem. Párhuzamosan 
jártam a Somer másfél éves, 
és Szarvas kétéves képzésé-
re. Két csodálatos évet köszön-
hetek ezeknek a szervezetek-
nek. Rengeteget tanultam itt 
nem csak a madrichságról, de 
magamról és az életről is. Át-

formáltak, magabiztossá tet-
tek, része lettem egy csodála-
tos társaságnak, barátságokat 
kötöttem. És szerves része let-
tem a magyarországi zsidó kö-
zösségi életnek.

Úgy érzem, hogy ahol most 
tartok az életemben, nagyon 
nagy részben ennek a három 
helynek köszönhetem: Lau-
der, Szarvas, Somer (és még egy-
szer: mindenki helyettesítse be 
a megfelelő helyre a számára 
megfelelő szót, a történet úgy is 
igaz lenne). Jelenleg éppen Eti-
ópiában vagyok, egy három hó-
napos önkéntes programon, 
egy izraeli csoportban. A nap-
jaimat két dolog határozza meg 
leginkább: egy csoport része 
vagyok, és informális oktatás-
sal foglalkozom. Mindkettőt 
az említett helyeken tanultam. 
Az izraeli csoporttársaim a má-
sodik héten meglepetéssel for-
dultak hozzám: „nem is látszik 
rajtad, hogy nem voltál a had-
seregben, annyira jól tudod, 
hogy mit jelent egy csoport 
tagjának lenni!”.

Egy árvaházban tartok drá-
maszakkört, ugyanitt egy má-

sik lány vita- és nyilvános be-
széd szakkört, az egyik srác 
pedig life skills szakkört. Az 
ötletelések során zsongnak a 
fejemben az évek során elsajá-
tított és chanichként átélt in-
formális oktatási módszerek, 
és bármikor tudok az otthoni-
akhoz forrásokért vagy segéd-
anyagokért fordulni. Jelenleg 
a számítógépemen több száz 
módszer és játék van, a legna-
gyobb nehézségem az, hogy 
mikor akad időm lefordítani 
ezeket mind!

És ez a válasz a kérdésre: én 
itt nőttem föl – Szarvason, a 
Somerben, a Lauderben, a zsi-
dó közösségben. Idén nyá-
ron már nem mentem Szar-
vasra madrichnak, készültem 
az utazásra. De lementem egy 
sábátra, egyrészt, hogy lássam 
a barátaimat, másrészt, mert 
annyira hiányzott. Csodálatos 
érzés volt most is visszamen-
ni Szarvasra. Ismerem a tá-
bor minden szegletét, ismerem 
a házakat, azokat is, amelyek 
már nem állnak. Ismerem az 
illatokat, a hangokat, tudom 

milyen érzés Frici hangjára 
kelni minden reggel. Ismerem 
a szombatfogadást, ismerem a 
dalokat. Ismerem az ízeket, és 
még ha nem is ismerek min-
den embert, úgy érzem, mint-
ha ismerném őket. Idén végre 
sikerült megfejtem a szarva-
si idő rejtélyét is: Szarvason 
az idő egy kerek egész, ami-
nek semmi köze nincs a buda-
pesti időhöz. Minden nap ak-
kor kezdődik, amikor el kell 
kezdődnie egy napnak, és ak-
kor ér véget, amikor véget kell 
érnie. A megérkezés első pil-
lanatától kezdve olyan, mint-
ha már hónapok óta ott len-
nék, mert ott is vagyok: a 
nyarak folytonosak, ahogy be-
teszem a táborba a lábam, foly-
tatom az előző nyarat, vissza-
térek a szarvasi időbe. És a két 
hét mégis olyan hamar eltelik, 
hogy észre sem vesszük. De 
még így is ezek a két hetek vol-
tak mindig a nyaraim legmeg-
határozóbb élményei: minden 
két hét egy egész nyár.

Köszönöm, Szarvas, hogy 
felnőttem.

Kisvári Kinga
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A zsinagóga görög erede-
tű szó, gyülekezetet je-
lent. Héberül a zsinagó-

ga „bnét kneszet” – hasonlóan 
a göröghöz „gyülekezet háza” 
jelentéssel bír. Tudjuk, hogy 
zsinagógák már a második 
Szentély lerombolásának ideje 
előtt is léteztek, de a maihoz 
fogható jelentőségük csak a 
Szentély lerombolása után ala-
kult ki. A szétszórattatásban 
teljesen átértékelődött a zsi-
nagógák szerepe, az ima lé-
pett a Szentélyben gyakorolt 
szertartások helyébe, és ezzel 
egyidejűleg a zsinagóga vált 
a különböző zsidó közössé-
gek központjává. Az emberek 
itt találkoztak egymással, itt 
imádkoztak, tanultak és csi-
náltak megannyi mást. A zsi-
nagóga nem pusztán imaház, 
hanem – a nevéből adódóan – 

tész, a bécsi akadémia egyik 
tanára tervezte, a kész épüle-
tet 1859 szeptemberében adták 
át. 1929 és 1931 között kicsit 
átépítettek. A második világ-
háború alatt itt állították fel a 
gettót, a zsinagóga kertje ek-
kor vált a mártírok temetőjé-
vé. Az épületet az ostrom alatt 
találatok is érték, hosszú idő-
be telt, míg végül teljesen fel-
újították. Jelenleg továbbra is 
a magyar zsidóság egyik leg-
meghatározóbb szimbóluma, 
különféle kulturális esemé-
nyeknek, koncerteknek, meg-
emlékezéseknek, és nem utol-
só sorban istentiszteleteknek 
ad otthont.

 
A Bethlen téri 

zsinagóga

A Bethlen téri zsinagóga 
épülete 1876-ban készült el, és 
eredetileg az Izraelita Süket-
némák Országos Intézete ré-
szére épült. Az épület bal ol-
dalán található zsinagógaként 
szolgáló részt viszont csak egy 
későbbi átépítéssel, 1932-ben 
toldották hozzá, az intézet 

a közösség háza is, a zsidó kö-
zösségi élet legfontosabb in-
tézménye. A zsidók az elmúlt 
két évezredben világszerte ál-
lítottak különféle zsinagógá-
kat. Sok közülük átvészelte a 
történelem különböző viha-
rait, míg sok elpusztult, de zsi-
dó közösség zsinagóga nélkül 
nem igazán létezett soha.

Vizsgáljunk hát meg 
pár magyar zsinagógát 
közelebbről!

A Frankel Leó úti 
zsinagóga

A Frankel Leó úti zsinagó-
ga alapköveit 1887-ben tették 
le, az épület 1888-ra készült 
el, és ekkor váltotta fel az ak-
kor már 100 éve ott álló előd-
jét. Építésekor még szabadon 
állt, nem vette körül az a bér-

ház, amely ma olyan jelleg-
zetessé teszi ezt a zsinagógát. 
Ez a bérház a közösség javai-
ból csak 1928-ban épült köré. 
Az épületben különféle kö-
zösségi funkciókat ellátó ter-
mek is helyet kaptak. A máso-
dik világháborúban súlyosan 
megrongálódott, istállónak is 
használták, a világháború utá-
ni felújítás során nem sikerült 
tökéletesen eredeti formájá-
ra visszaállítani. Ennek ellené-
re – és szerencsénkre – ma is 
jellegzetesen bújik meg az őt 
körülvevő bérház udvarán, és 
rengeteg programmal teszi szí-
nesebbé közösségének életét.

A Dohány utcai 
Nagy Zsinagóga

A Dohány utcai zsinagó-
ga Európa legnagyobb zsina-
gógája, Magyarország egyik 
első számú turistalátványos-
sága, és a magyar zsidóság jel-
képe. Ez a rendkívüli és mo-
numentális épület tökéletesen 
mutatja a korabeli magyar zsi-
dóság nagyságát. A zsinagó-
gát Ludwig Förster német épí-

come/unity

zsinagógakörkép

A Frankel Leó út egy udvarán áll a zsinagóga, ahol egy volt 
szarvasi madrich és korcsoportvezető a rabbi :)

Európa legnagyobb zsinagógája a Dohány utcai templom (fotó: Neer Ildikó)
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imaszobájából nőtte ki ma-
gát. Az épület maga viszont 
változatos életúttal bír, a má-
sodik világháborúban a né-
met megszállás alatt a Nem-
zetközi Vöröskereszt védelme 
alatt a Zsidó Tanács szük-
ségkórházaként használták, 
a háború után pedig a JDC 
(American Joint Distribution 
Committee) segítette itt a ho-
lokauszt magyarországi túlélő-
it. A 90-es évek végéig gyógy-
pedagógiai tanárképzőként, 
manapság pedig a McDaniel 
College művészeti főiskola 
magyar tagozataként funkci-
onál. A Bethlen téri zsinagóga 
mindezek ellenére ma is büsz-
kén áll és működik, és méltó 
módon képviseli a status quo 
zsidóság hagyományait.

A Teleki téri 
zsinagóga

A Teleki téri imaházat so-
kan az utolsó valódi lakás-
imaházként definiálják. A Te-
leki tér 22. szám alatti kis 

zsinagógát eredetileg galíci-
ai haszid zsidók alapítottak 
az első világháborút követő-
en. Az imaház a mai Ukrajna 
területén található Czertków 
(Csortkiv) városkáról kap-
ta a nevét, a mai napig van-
nak, akik így hívják. A zsi-
nagógában a zsidók többsége 
askenázi volt, de a haszid ha-
gyományhoz hűen ők is a sze-
fárd rítus szerint imádkoztak, 
és a zsinagóga a mai napig a 
szefárd imarendet követi. Az 
akkori közösség tagjai sze-
gény kereskedőként próbál-
tak megélni az Ecseri akkori 
megfelelőjeként működő Te-
leki téri piacon. Ekkor még 
több mint húsz, a Teleki téri-
hez hasonló kis imaház mű-
ködött a környéken, de mára 
már csak a Teleki 22 maradt 
fenn közülük, és nem is akár-
hogy! A berendezési tárgyak 

– a padsoroktól a Tóraszekré-
nyig – állítólag a megalapítás-
tól kezdve ugyanazok!

Hegedűs Arno

come/unity

zsinagógakörkép

Bár micvó a Teleki téren (fotó: Mayer András)

A Bethlen téri zsinagóga főbejárata (fotó: Terbócs Attila)
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 Paszti élménybeszámolóját
a CamP jiChakról

A 12. oldAlon
olvashatod.

] ]

Végre egy tábor, ahol nem 
kell főzni, mosni, takaríta-
ni, ahol mindenki kipihen-
heti magát, mindemellett a 
szülőkre és a gyerekekre egy-
aránt érdekes, színes progra-
mok várnak. A szülők a gyere-
kekkel együtt találkozhatnak 
különböző témákkal, fejleszt-
hetik kézműves ismereteiket 
és tehetségüket, közös fog-
lalkozásokon (ringató, sport-, 
kerámiafoglalkozások, drá-
ma, főzőtanfolyam, bűvészke-
dés) ismerhetik meg maguk és 

gyermekük kivételes képessé-
geit és a legnagyobb örömöt, 
az együtt töltött idő csodála-
tos varázsát. Nem utolsó sor-
ban rengeteg lehetőség van új 
családi barátokat szerezni. 
A tábor ideje alatt az érdekes 
fejlesztő programok mellett 
mind a szülők, mind a gye-
rekek ízelítőt kapnak a zsidó 
vallás és hagyományok világá-
ból. Pénteken a szarvasi tábor 
hagyományaihoz hűen együtt 
ünnepeljük a sábátot, lufival, 
kaláccsal, énekkel, jókedvvel.

a szarvasi Családi tábor

2014. Augusztus 15–19.
7 éves kortól ajánljuk

Camp
Jichak
Juniora szarvasi Családi tábor

2014. június 16–22.
0–6 éves korig ajánljuk

  Camp
Jichak

A Camp Jichák Junior 
azoknak a szülőknek lett ki-
találva, akiknek minden láto-
gató napon megfordul a fejük-
ben, hogy bárcsak ők is lent 
maradhatnának pár napra és 

azoknak a gyerekeknek, akik 
úgy gondolják, hogy kevés 
volt az egy turnus Szarvasból. 
Sok szórakoztató és pihente-
tő program a család minden 
tagjának.

további informáCiók: 

Forgács györgy 
ubul71@gmail.Com

••

CamP jiChak – szarvasi Családi tábor

] ]
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NeGev vILáG

Jön az eső! Találd meg gyorsan, hogy melyik 
esernyő kerül Cicó kezébe!

Színezd ki a rajzot!

Keretezd be más-más színnel a 2, a 4, az 5 és a 8 többszöröseit!

Hűvös van odakint, segíts megtalálni
Cicó lábára a csizmája párját!

Cicó alábbi két képén elrejtettünk
néhány különbséget. Megtalálod ezeket?

Cicó képeit Christiane Engel festette, a számok a szélben feladat grafikája Pacher Nóra munkája, a kifestőért köszönet a Kerekerdő blognak!
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herendI eszter

– Felvételid során mely 
egyetemeket, szakokat jelöl-
ted meg?
Oxford: Politics, Philosophy, 
Economics (PPE); UCL: Eu-
ropean Social and Political 
Studies (ESPS); King’s Coll-
ege London: Politics of the In-
ternational Economy; Univer-
sity of York: PPE; University 
of Sussex: PPE.
– Végül melyik lett a befutó?
– King’s College London: 
Politics of the International 
Economy.
– Miért esett erre a szakra a 
választásod?
– Mindig is érdekelt a közgaz-
daság és a nemzetközi kapcso-
latok, és úgy gondoltam, ez a 
bachelor képzés elég jó alap 
lesz a továbbiakhoz. Sok té-
makört lefed, tehát sok kü-
lönböző területbe belekóstol-

hatok, és van időm eldönteni, 
hogy mi az, ami tényleg érde-
kel, és amivel foglalkozni sze-
retnék a jövőben.
– Na és milyen az egyetem? :)
– Nagyon élvezem, az előadók 
mind nagyon profik, a szemi-
náriumok barátságosak és na-
gyon magas színvonalúak. So-
sincs rossz válasz, csak tudd 
magad és az álláspontod kel-
lően képviselni. Nagyon sok 
az olvasnivaló, de az ember 
hamar belejön. Itt minden-
ki nyitott és jófej, a bulik ütő-
sek, de a Londoni élet nem ol-
csó (azért szerencsére sok a 
diákkedvezmény), és a köz-
lekedés is halál – még akkor 
is ha nagyon menő nap mint 
nap doubledeckeren utazni. 
Az akcentus pedig imádniva-
ló, mintha az emberek fele egy 
Guy Ritchie filmből, a má-
sik fele pedig a Downtown 
Abbeyből lépett volna ki. :D

– Az eddigi óráid közül 
melyik a kedvenc és miért?
– Nekem a Principles of 
Economics eddig a kedvenc 
órám, nagyon jól vezet be 
a közgázba, jófej a tanárnő 
is, és különösen foglalkoz-
tat ez a téma. A másik ked-
vencem a Politcal Theory 
nevű óra, ahol az olvasmá-
nyok nagyon érdekesek, az 
előadó zseniális, és a szemi-
náriumomat tartó PhD-s 
hallgató úgy néz ki mint 
Ryan Gosling: azt hiszem 
ez elég meggyőző, nem? :D

BenKe henrIK
– Felvételid során mely 
egyetemeket, szakokat jelöl-
ted meg?
– 1. BME–VBK (Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Vegyészmérnö-
ki és Biomérnöki Kar),  ve-
gyészmérnöki, 2. BME–VBK, 
biomérnöki, 3. BME–VBK, 

környezetmérnöki, 4. ELTE–
TTK (Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Természettudo-
mányi Kar), kémia.
– Végül melyik lett a befutó?
– BME–VBK, vegyészmérnöki.
– Miért esett erre a szakra a 
választásod?
– Mert érdekel és szeretem 
a kémiát, és azt hallottam a 
vegyészmérnöki munkáról, 
hogy viszonylag jól fizetett és 
gyakorlatias.
– Na és milyen az egyetem? :)
– Tetszik! A társasági élet 
teljesen egyedi, és ez nagyon 
tetszik. Sajnos a tanárok fele 
unalmasan magyaráz az órá-
kon, de alapvetően jól érzem 
magam, csak még nem szok-
tam bele az egyetemi 
lendületbe.
– Az eddigi óráid közül me-
lyik a kedvenc és miért?
– Az általános kémia és a gya-
korlati órák. Az első azért, 
mert a tanár érdekesen ad elő; 
a második pedig azért, mert 
nem szárazon, csak elméle-
ti szinten tanuljuk az anyagot, 
hanem gyakoroljuk is.

lUKÁts eszter

– Felvételid során mely 
egyetemeket, szakokat jelöl-
ted meg?
– Szent István Egyetem, Me-
zőgazdaság- és Környezettu-
dományi Kar, Kertészmér-
nöki; Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Közigazgatás-tu-

MADRICHOK
E G Y E T E M E

Májusban jópár madrichunk elé gurult 
az érettségi néven ismertté vált akadály. 
Szurkoltunk nekik akkor is, hogy a lehető 
legjobban sikerüljön; meg nyáron is, hogy 
az általuk vágyott egyetemre, illetve szakra 

bejussanak. Hét, immáron friss gólyának 
tettük fel október közepén ugyanazt az öt 
kérdést, hogy egy kicsit jobban belelessünk: 
mi történik velük a színfalak mögött. Sok 
sikert kívánunk nekik, és csak így tovább! :)
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minden kimondott szóhoz az 
agy egy ízet társít. Na ezt ne-
héz megfogalmazni, de ol-
vassatok utána, ha érdekel, 
megéri! :)

KosztopUlU
eszter
(alias KesztI)

– Felvételid során mely 
egyetemeket, szakokat jelöl-
ted meg?
– Budapesti Corvinus Egye-
tem, Turizmus-vendéglátás; 
ELTE, Nemzetközi ta-
nulmányok; 
Budapesti 
Corvinus Egye-
tem, Keres-
kedelem és 
marketing.
– Végül me-
lyik lett a 
befutó?
– BCE, Tu-
rizmus-ven-
déglátás.
– Miért esett 
erre a szakra 
a választásod?
– Én nagyon 
sokat gondolkoz-
tam, hogy hova 
is kéne menni, vé-
gül átlapoztam a Felvi 
könyvet és ez keltette fel 
leginkább az érdeklődé-
semet. Amivel később 
foglalkozni szeretnék, 
ahhoz ez állt a legköze-
lebb. Az is erősítette a 
döntést, hogy nagyon sze-
retem a különböző kul-
túrákat és a nyelveket, 
imádok utazni és helye-
ket megismerni, ez a szak 
meg részben erről szól. 
Nagyon kíváncsi vagyok, 

pszichológiát jelöltem meg. Ez 
az öt egyetem a University of 
Sussex, a University of Glas-
gow, a University of York, a 
University College London és 
a Royal Holloway University 
of London.
– Végül melyik lett a befutó?
– A University of Sussexre si-
került bekerülnöm.
– Miért esett erre a szakra a 
választásod?
– Még pontosan én sem tu-
dom, miért pszichológiát ta-
nulok, de remélem, ez a három 
év elegendő idő lesz arra, hogy 
rájöjjek. Persze, ez a három év 
nem determinál semmit, és 
nem jelenti azt, hogy például 
ne lehetnék ezek után például 
ügyvéd. (Ügyvéd az tényleg le-
hetek speciel.)
– Na és milyen az egyetem? :)
– Nagyon szuper az egyetem, 
mindenki nagyon kedves, a 
campus gyönyörű, bárhol is áll 
az ember, ha körbenéz, biztos, 
hogy lát fákat meg füvet. Na-
gyon sok a mókus és a sirály 
(itt ők olyanok, mint otthon a 
galambok, csak ők agresszívek 
is), akik előszeretettel lakmá-
roznak a szemetesekből. Az 
egyetem 30%-a külföldi, na-
gyon sok az olyan diák is, aki 
csak egy évre jött ide tanulni.
– Az eddigi óráid közül me-
lyik a kedvenc és miért?
– Szerencsére nincs túl sok 
órám, összesen négy fajta, és 
abból összesen kilenc darab – 
szemináriumokkal, előadások-
kal és laboratóriummal együtt. 
Vannak nagyon érdekes dol-
gok: például mikor a szinesz-
tézia nevű mentális jelenségről 
tanultunk, megtudtuk, hogy 
annak van egy olyan megjele-
nése is az emberekben, hogy 

tem, Politológia; ELTE, Pszi-
chológia; ELTE, Politológia.
– Végül melyik lett a befutó?
– BCE, Politológia.
– Miért esett erre a szakra a 
választásod?
– Azért gondoltam, hogy po-
litológiára szeretnék járni, 
mert nagyon érdekelt a törté-
nelem, és már régóta érdekel-
tek a politikával kapcsolatos 
hírek. Ezen kívül olyan szakra 
akartam járni, aminek szinte 
minden része érdekel, és olyan 
dolgokat tanulhatok, amiket 
később fel tudok használni.
– Na és milyen az egyetem? :)
Eddig nagyon jól érzem ma-
gam. Nagyon kellemesen csa-
lódtam. Sok nagyon jó fej és 
okos emberrel találkoztam. A 
gólyatáborban találkoztam a 
szaktársaimmal: már ott is na-
gyon jó csapatot alkottunk, és 
ez nem változott most év köz-
ben sem.

– Az eddigi óráid közül me-
lyik a kedvenc és miért?
– Az eddigi kedvenc órám-
nak a címe az, hogy A hatalom 
nyelve. Nagyon érdekes dol-
gokról szól ez az óra, például 
hogy milyen eszközökkel pró-
bálnak ránk hatni – nem csak 
a politikán, hanem a reklámo-
kon, illetve a kommunikáci-
ón keresztül. De amiért iga-
zán szeretem ezt az órát, az 
az, hogy egy nagyon vicces és 
őszinte tanár tanítja, aki min-
dig megmondja a véleményét.

széKelY GÁBor 
(alias KAtI)
– Felvételid során mely 
egyetemeket, szakokat jelöl-
ted meg?
– Öt helyre jelentkeztem 
Angliában és mindenhol a 

dományi Kar, Nemzetközi 
igazgatás; Szent István Egye-
tem, Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar, 
Turizmus-Vendéglátás.
– Végül melyik lett a befutó?
– SZIE–MKK, Kertészmérnök.
– Miért esett erre a szakra a 
választásod?
– Sokáig gondolkodtam, 
hogy mi is legyek, ha nagy le-
szek, nagyon nehéz döntés 
volt. Sokat keresgéltem a sza-
kok között. Mikor rátaláltam 
erre, felkeltette az érdeklő-
désemet. Elmentem az egye-
tem által tartott nyílt napra 
és azalatt a 3 óra alatt eldön-
töttem, hogy igen, ide kell 
jelentkeznem!
– Na és milyen az egyetem? :)
– Hatalmas és furcsa! :) 13 
évig jártam egy iskolába, na-
gyon rossz volt eljönni onnan, 
hiszen ott nőttem fel, de mi-
kor először léptem át azt a ha-
talmas ajtót és ültem be órá-
ra, kicsit úgy éreztem, hogy 
egy új élet kezdődik. Szeretem 
az egyetemi légkört, a szabad-
ságot, de azért néha visszavá-
gyom a Scheiberbe! :)
– Az eddigi óráid közül me-
lyik a kedvenc és miért?
– Mezőgazdasági műszaki 
gyakorlat! :) Zseniális a tanár, 
nagyon érdekes, interaktív és 
fantasztikus érzés hatalmas 
gépek profi tervrajzát elkészí-
teni! :)

eIChner VIKtor

– Felvételid során mely 
egyetemeket, szakokat jelöl-
ted meg?
– Budapesti Corvinus Egye-
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biztos sok képet megtalál-
tok. Tényleg csak pár szóban: 
aminek szépnek kell lennie, 
az szép, aminek modernnek, 
az modern, szóval gyakorla-
tilag amit el tudsz képzelni, 
az mind van. A közösségi élet 
meghatározó része az egye-
temnek, ennek jó példája a 
szakkörök különböző fajtái és 
mennyisége: számos sportkö-
zösséghez csatlakozhatsz pél-
dául – foci, szörf, kosárlabda, 
lacrosse, box és gyephoki – de 
vannak jótékonykodással, cso-
koládéval, Harry Potterrel, vi-
tázással, filozófiával, drámával 
és még millió és egy témá-
val foglalkozó szakkörök is. 
Emellett óriási könyvtár van, 
és mindenhez van online hoz-
záférés… Tényleg nehéz min-
dent leírni, ha megjött a ked-
vetek, böngésszetek: www.
exeter.ac.uk :)
– Az eddigi óráid közül me-
lyik a kedvenc és miért?
– Húúú… Eddig őszintén 
szólva nem volt sok órám, kö-
rülbelül minden modulom-
ból 2-3 előadásom és 1-1 szemi-
náriumom volt. Nagyon jók 
az előadások, mind politoló-
giából, mind filozófiából; ne-
héz választani, mert egyelőre 
majdnem mindegyik megfo-
gott, és úgy érzem, hogy ér-
demes rájuk felkészülni. En-
nek az is az oka, hogy összesen 
nyolc modulom van az idén, 
és abból öt-hat az én válasz-
tásom. Hogy ne kerüljem ki 
a kérdést: az eddigi kedven-
cek a Philosophy of Morality 
(etikával kapcsolatos kérdé-
sek), a Globalization of World 
Politics (nagyhatalmak egy-
mással való viszonya és kü-
lönböző ideológiák külpoli-
tikai hatása) és az Evidence 
and Argument (érvelés, logika, 
következtetés).

Jutka

az én generációm az országgal 
együtt tanulhat, tapasztalhat, 
talán ezért is volt számom-
ra csábító egy ilyen szakot vá-
lasztani. Inspiráló, amikor az 
emberek, a politikusok nagy 
része, sőt, még a szüleid, eset-
leg mások szülei sem biztosak 
olyan dolgokban, amik szá-
modra evidensnek tűnhetnek. 
Szimplán, mert nekik is új pél-
dául a demokrácia gyakorlása 
állampolgárként vagy politi-
kusként. AKG-s diákként ren-
geteg időt töltöttünk a társa-
immal szünetekben, a közös 
térben politikai kérdések meg-
vitatásával. Persze csak egy 
gimnazista szintjén, és termé-
szetesen főleg az otthonról ho-
zott alapanyaggal dolgoztunk. 
Mindenféle véleménnyel ta-
lálkoztam, még szélsőséges ál-
láspontokkal is, de meghall-
gattuk egymást, és egy izzó 
vita után is mindig tovább lép-

tünk, és 
együtt 
mentünk 
órákra. 
Szóval a 
politoló-
gia is egy 
könnyű 
válasz-
tás volt 
nekem.
– Na és 
milyen 
az egye-
tem? :)
– Hol is 

kezdjem? Az egyetem zseniá-
lis, Anglia tíz legjobb egyete-
mének egyike, ami Exeterben, 
egy százötvenezres város dél-
keleti részén található. Egy 
csodálatos campuson van a 
legtöbb szállás és maga az 
egyetemi épület is. Tiszta zöld 
az egész: parkok, teniszpá-
lyák, dombocskák vesznek kö-
rül. A Facebook oldalamon 

University of Sussex és mind-
egyiknél a Philosophy and 
Politics szakot.
– Végül melyik lett a befutó?
– Négy helyre vettek fel az öt-
ből, és végül a University of 
Exeter mellett döntöttem.
– Miért esett erre a szakra a 
választásod?
– Egyszerre két szakot végzek, 
ebben Angliában semmi meg-
lepő nincs. Nagyon népszerű-
ek a kombinált szakok, mind-
kettőnek különböző, de mégis 
egymáshoz kapcsolodó törté-
nete van.
A filozófia, és ezen belül fő-
leg az etika, logika és az 
episztemológia már régóta 
foglalkoztat; mondhatni, 
előbb kezdtem el foglalkoz-
ni ezekkel az irányzatokkal, 
mint mielőtt tanultam volna, 
hogy egyáltalán ezek az irány-
zatok léteznek. Sokat olvas-
tam róluk, foglalkoztam kü-
lönböző 
kérdések-
kel. Emel-
lett érett-
ségiztem is 
filozófiá-
ból, amire 
a felkészü-
lést nagyon 
élveztem. 
Azért Ang-
lia, mert na-
gyon tetszik 
az, ahogyan 
tanítják itt 
a filozófiát, 
ráadásul a második legkereset-
tebb szak a munkaerő piacon.
A politológia és a politika 
szintén régóta, körülbelül öt-
hat éve foglalkoztat. Manap-
ság Magyarországon egy ér-
telmiségi családban felnövő 
gyerekként szerintem ebben 
semmi meglepő nincs. Az az 
érzésem volt mindig is, hogy a 
politika egy olyan dolog, amit 

mit hoz a jövő, és egyelőre egy-
általán nem bántam meg.
– Na és milyen az egyetem? :)
– Király! Mármint nagyon él-
vezem az egyetemi életet, bár 
az órák 1,5 órásak, azt nagyon 
nehéz megszokni. Ami vi-
szont nagyon jó, hogy az em-
berek nagyjából egykorúak, 
így nagyon könnyen meg le-
het egymást érteni. Ráadásul 
itt a tanárok már partnerként 
tekintenek a hallgatókra, más-
hogy tanítanak – egy egész 
más világ, mint a középiskola, 
de nagyon tetszik. Az egyetem 
új épülete pedig belülről na-
gyon jól néz ki (persze nem ez 
a legfontosabb :)).
– Az eddigi óráid közül me-
lyik a kedvenc és miért?
– Van egy olyan órám, hogy a 
Fenntartható fejlődés gazdaság-
tana. Nagyon érdekes dolgok-
ról tanulunk, és a tanár nagyon 
jól magyaráz, személyes törté-
neteket is belevisz az órákba. 
Amióta erre az órára járok, pró-
bálok még tudatosabban élni :).

KoCsó ÁBel

– Felvételid során mely 
egyetemeket, szakokat jelöl-
ted meg?
– Öt egyetemet jelöltem meg: 
University of York, Durham 
University, University of 
Exeter, University of Sheffield, 

S U D O K U  k e z d ő k n e k

Ez egy logikai játék, melyben megadott szabályok szerint számje-

gyeket kell elhelyezni egy táblázatban. Ezek a szabályok egyszerű-

ek: egy 4 x 4 négyzetből álló nagy négyzetben kell elhelyezned a 

számokat 1-től 4-ig úgy, hogy egy tetszőleges sorban, oszlopban 

és 2x2-es négyzetben is mindegyik szám csupán egyszer fordul-

jon elő. Segítségül bizonyos számokat előre megadtunk. 

(Önmagad ellenőrzésére a helyes megoldásokat a 31. oldalon 

nézheted meg.)
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a váROsI haRCOs

Az előző rész-
ben megis-
merkedtünk 

a kerékpáros infrastruktúra 
elemeivel, azaz melyek a jog-
szabályban kijelölt utak egy 
kerékpáros számára. Végigvet-
tük, milyen közlekedési táb-
lák és útburkolati jelek mutat-
ják, merre mehetünk, és ezen 
utaknak milyen előnyei és mi-
lyen hátrányai vannak. Alap-
vetés, hogy minden út bringa-
út, de a törvény 
és a közlekedés 
rendjének isme-
rete a hosszú, 
nyugodt élet zá-
loga (YMMV). 
Fontos meg-
jegyezni azt is, 
hogy ha nincs 
semmiféle, ke-
rékpározásra 
kijelölt útfelü-
let, akkor né-
hány kivétel-
től eltekintve 
a bringásnak a 
közúton a he-
lye, és nem a jár-
dán, ott ugyanis 
tilos kerékpá-

rozni (még egyszer mondom, 
hogy mindenki megértse: ti-
los a járdán kerékpározni – 
meg pofátlanság is). A néhány 
kivétel, amikor nem lehet az 
úttesten rakni: 1) ha valaki 12 
évnél fiatalabb; 2) ha a kerék-
páros közlekedést külön táb-
la tiltja; 3) (kerékpárral) be-
hajtani tilos táblával jelzett 
útszakaszon; 4) buszsávban; 
5) gyalogúton (tábla jelzi); 6) 
gyalogos zónában (tábla jel-

zi); 7) autóúton (ezt is külön 
tábla jelzi); 8) autópályán (det-
tó); és végül 9) járdán. Főútvo-
nalon minden további nélkül 
lehet tekerni, jó dolog az, és 
csupán annyi megkötéssel jár, 
hogy lakott területen kívül 
nem lehet az útról közvetlenül 
balra kanyarodni (ilyenkor át 
kell haladni a kereszteződé-
sen, meg kell állni az út jobb 
szélén, majd gondos körülné-
zés után, ha nem jön semmi, 

keresztben át kell tolni a brin-
gát). Lakott területen belül, pl. 
a Wesselényi utcában viszont 
lehet közvetlenül is balra ka-
nyarodni a főútról (így van, a 
Wesselényi is főútvonal).

DE MiT ADTAK NE-
KüNK A róMAiAK?

Kezdjük egy rövid időren-
di áttekintéssel arról, hogy a 
szabályalkotók hogyan lát-

ták a kerékpá-
ros helyzetét 
és szerepét a 
közforgalom-
ban. Kezdet-
ben nem volt 
még automo-
bil és kerékpár, 
ekkor jellem-
zően min-
denki ló-, jak-, 
elefánt-, sza-
már- vagy te-
veháton, illet-
ve gyalog vagy 
hajóval köz-
lekedett, így 
nem is képzel-
ték el azok a 
bizonyos sza-

Bevezetés a nagyvárosi bringázás túlélésének posztmodern művészetébetúlélőgyakorlatok nagyvárosi kerékpározáshoz III.

A bringa lehet kényelmes. A bringa lehet sportos. A bringa lehet hatékony. A bringa lehet radikális. 

A bringa lehet szelíd, lehet szexi, lehet elegáns. Egy dolog biztos: a bringa jó dolog. Ezúttal nézzük meg, 

hogy a felvilágosult cangázó városi polgárnak hogyan érdemes viselkednie a közutakon. A célunk a haté‑

kony és biztonságos közlekedés, a KRESZ betartása azonban önmagában ehhez még kevés. De egy percig 

se csüggedj, kedves felvilágosult és modern polgártárs, itt jönnek a jótanácsok, amelyeket megfogadva 

biztosan és gyorsan érsz majd célodhoz – ha két keréken indultál, akkor két keréken. Az alábbi javaslatok 

hosszú évek, forgalomban szerzett, közúti bringás tapasztalatain alapulnak, és napi használatban bizo‑

nyítják hasznosságukat. Szóval okos dolgok ezek, lehet velük csajozni vagy pasizni is.

Fotó és Photoshop: Erik Johansson
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bályalkotók a kerékpáros hely-
zetét a forgalomban. Bár meg-
annyi érdekes tapasztalattal 
gazdagította ez az időszak 
az emberiséget, most még-
is skippeljük. A bringa megje-
lenését és elterjedését követő-
en az egyre növekvő modern 
nagyvárosok egyre bonyolul-
tabb életét megszervezők kö-
zött az volt az elképzelés, hogy 
a méret- és sebességkülönbsé-
gek miatt a kerékpárost jobb 
elválasztani a város motorizált 
forgalmától, ugyanis ez tűnt a 
legbiztonságosabbnak. Ez az 
irány azonban nem várt veszé-
lyeket hozott magával: a ke-
rékpáros és az autós forgalom 
teljesen nem elválasztható, hi-
szen vannak kereszteződések, 
ahol a forgalom résztvevői – 
minő meglepetés – keresz-
tezik egymás útjait. Ekkor 
azonban a legtöbb sofőr szá-
mára váratlanul jelennek meg 
az előbukkanó bringások. A 
sofőrök eddig ugyanis az úton 
látható forgalmat figyelték, 
mivel ott közlekednek. Ha 
száz sofőrből csak egy is a kel-
leténél lassabban reagál egy 
váratlanul felbukkanó kerék-
párosra, az egyetlen forgalma-
sabb kereszteződésben is már 
nagyszámú balesetet jelent. A 
tapasztalatok pedig pontosan 
ezt mutatták: az ilyen módon 
elválasztott forgalom ezeken a 
találkozási pontokon komoly 
kockázatot jelentett, a balese-
ti statisztikákon nem sikerült 
javítani az elvárt mértékben, 
ráadásul éppen a 
legsúlyosabb 
balese-

sen igaz, éppen ezért érdemes 
is mindent megtennünk ez 
ügyben. A láthatóságunk és 
könnyű észrevehetőségünk ér-
dekében érdemes feltűnő szí-
nekbe öltöznünk. Vagy Lady 
GaGának, de akkor nehezebb 
lesz bringázni. Nem véletlenül 
fluorsárga a legtöbb láthatósá-
gi ruha színe, ugyanis az elekt-
romágneses spektrumnak az 
ember által érzékelt szűk tar-
tományában (390–750 nm) 
ez az egyik legjobb kontrasz-
tot adó szín az utak aszfaltján. 
De egy fluorsárga felsőbe öl-
tözött bringás még világos szí-
nű háttér esetén is tök jól lát-
ható, figyelemfelkeltő színfolt. 
Nem kell azonban kukás mel-
lénybe bújnunk, sok gyártó 
készít kimondottan a kerék-
pározás kívánalmainak meg-
felelő cuccokat, az egyszerű 
bringás felsőtől a fényvissza-
verő sávokkal is ellátott légát-
eresztő, de szélálló membrá-
nos technológiát alkalmazó 
kerékpáros dzsekikig széles a 
választék. Ha a bicajozás sze-
xi, akkor a bicós ruházat meg 
kimondottan maga a menő-
ség! A bringázáshoz tervezett 
felsőruházati darabok továb-
bi előnye, hogy a jó láthatóság 
mellett egyéb praktikumokat 
is nyújtanak: hátul rendsze-
rint hosszabbak, így előredőlő 
testtartás esetén is képesek ta-
karni (és védeni) az ember de-
rekát, sokszor hátsó zsebekkel 
ellátottak, amibe kényelme-

tek számában emelkedés is 
mutatkozott.

Telt-múlt az idő, az autó-
sok és a bringások időnként 
csattantak, akadtak tragi-
kus következmények is, de to-
vábbra is meglehetősen kevés 
közlekedési mérnök járt mun-
kába bicajjal, így a tapaszta-
latokat elemezve csak lassan 
kezdett el teret nyerni az az 
elképzelés, miszerint a brin-
gást vissza kell engedni a köz-
út motorizált forgalmába. De 
végül a szakmai körökben el-
fogadottá vált a felismerés: le-
hetőleg a közlekedés minden 
résztvevője lássa egymást, így 
időben tudnak majd reagálni 
bármiféle szituációra. A közö-
sen használt útfelület elve az 
autósok és a kerékpárosok ré-
széről is alkalmazkodást, több 
figyelmet igényelt, de a bal-
esetek aránya ezúttal valóban 
csökkenni kezdett. Sőt, azt 
is megfigyelték, hogy minél 
többen ülnek bringára, tehát 
minél nagyobb a kerékpáro-
sok száma a közúti forgalom-
ban, arányaiban annál keve-
sebb lesz a balesetek száma. 
Az autóvezetők egész egysze-
rűen több bringást látva kez-
dik megszokni, hogy rájuk is 
figyeljenek. Ez a Critical Mass 
igazi jelentése: amikor a for-
galomban tekerők száma eléri 
azt a szintet, amikor már sta-
tisztikailag is kimutatható a 
balesetek arányának csökke-
nése*. Ennek aztán minden-
ki örült.

Az együttközlekedés azon-
ban még mindig hordoz ma-
gában veszélyeket, mivel itt 
jellemzően nagy súlyú és nagy 
szilárdságú anyagokból ké-
szült tárgyak mennek viszony-
lag nagy sebességgel, és egy 
esetleges ütközéskor a fellépő 
erők is mindezzel arányosan 
nőnek – így aztán ezek követ-
kezményei is súlyosak lesznek. 
Mindezek megelőzésére – az 
antibiotikumok és az atom-
bomba mellett – okos tudósok 
feltalálták a KRESZ-t, amit 
köznyelven egyszerűen csak 
Közúti Rendelkezések Egysé-
ges Szabályozásának hívunk. 
Ez azonban még mindig nem 
nyújtott 110%-os védelmet a 
balesetek és a gravitáció ellen, 
ezért az emberiség elkezdte 
összegyűjteni a közlekedésben 
szerzett tapasztalatait, hogy 
azt továbbhagyományozhas-
sa az egymást követő brin-
gás és egyéb generációkra. A 
KRESZ iránymutatásai után 
alább ezeket helyezzük vizsgá-
lódásunk tárgylemezére, úgyis, 
mint górcső.

LáTNi ÉS LáTSZANi: 
EZ iTT NEM KÉrDÉS

Az egyik első leszűrt kö-
vetkeztetés a közlekedésbiz-
tonság egyik legfőbb alapsza-
bályává is vált: látni és látszani. 
Ez a fémdobozzal védett au-
tósoknál sokkal sérüléke-
nyebb bringásokra különö-

* „A budapesti kerékpáros forgalom az elmúlt évtizedben egy nagyságrendnyit növekedett, ugyanakkor sem a 
súlyos, sem a halálos kerékpár okozta balesetek abszolút száma nem nőtt és a könnyű balesetek abszo-

lút száma is csak kevéssé nőtt, azaz a bringázás Budapesten egy nagyságrenddel biztonságosabb 
lett. Nem kell félni tehát a városi bringázástól, de óvatosan kell kezelni, hogy a könnyű bal-

eseteket is elkerüljük!” (in Dr. Vásárhelyi Gábor: Kerékpáros forgalmi és baleseti statisztikák 
elemzése, 2011., Budapest)
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The URBaN WaRRIOR

Kép: DDB Group Singapore, a LifeCycle városi kerékpárbolt (Szingapúr) megbízásából

csak a villogókról terjedő tév-
hitet szeretném eloszlatni: a 
hatályos KRESZ meghatáro-
zása szerint a kerékpáron el-
helyezendő, tehát szükséges és 
elégséges az „előre fehér-, hát-
rafelé piros színű, folyamatos 
vagy villogó fényt adó lámpa”.

A ViLLogó KÉZ ESETE 
TóTH MAriVAL

A láthatósághoz szoro-
san kapcsolódik, és legalább 
ennyire fontos az is, hogy a 
közlekedésben mindig és jól 
láthatóan jelezzük szándé-
kainkat, így a többi közleke-
dő is fel tud készülni ezekre. 
Egy újabb megtanulandó és 
roppant hasznos dolog: irány- 
vagy sávváltáskor jól látha-
tóan jelezzük a kanyarodási 
szándékunkat. Mindig. Le-
gyen ez is automatikus, szin-
te zsigeri ösztön. Ha azon kell 
gondolkodnom, hogy most 
jobb, ha jelzek, vagy ez most 
talán felesleges, az mind időt 
és figyelmet vesz igénybe, és 
sok közlekedési szituáció-
ban éppen ezekből van kevés. 
Ezért is vésd be jól: ha fordu-
lok vagy kanyarodok –> előt-
te megfelelő oldali kezem ki-
rakom, körbenézek, majd ha 
minden OK, akkor fordulok. 
(Aki volt már velem Szarva-
son bringatúrán, az biztosan 
hallotta tőlem a kanyarodás 
háromlépéses szabályát: nézz-
jelezz-fordulj!) Először fran-
kón kiröhögtem magam, ami-
kor észrevettem, hogy városon 
kívül, teljesen kihalt útszaka-
szon, éjjel kettőkor is indexe-
lek a körforgalomból kihajt-
va. De indexeltem, mert már 
eszembe sem jutott elgon-
dolkodni azon, hogy ta-
lán nincs is ott más, aki ezt 
lássa. Nem baj, automatiz-
mus, én veszteni nem vesz-
tek vele semmit, máskor vi-
szont biztosan nyerek.

Gyakorlott és figyel-
mes bringások megál-
lás előtt is jeleznek, pél-

sen pakolható a szendvicstől a 
döglött verében át a kismére-
tű pumpáig ezerféle hasznos, 
úton kellő dolog, az első cip-
zárral pedig könnyedén sza-
bályozható a hőleadásunk. A 
sportruházathoz legtöbbször 
felhasznált anyagokat eleve 
úgy fejlesztették ki, hogy az 
izzadságot a testfelületről mi-
nél gyorsabban elvezessék, te-
hát a hétköznapi ruháknál 
gyorsabban száradnak, illet-
ve pl. a pamuttal ellentétben 
nem tartják makacsul a ned-
vességet. (Szaknyelven eze-
ket egyébként technikai ruhá-
zatnak hívják, a szakirodalom 
is általában így említi a dol-
got.) A gyors száradásnak fő-
leg a téli bringázásnál mutat-
kozik meg az előnye, de ennek 
részletekbe menő tárgyazá-
sát majd egy későbbi alkalom-
mal abszolváljuk, nyájas olva-
só. Most tovább.

A láthatóság másik fontos 
összetevője az esti (vagy szür-
kület idején való) bringázás-
kor használt megfelelő vilá-
gítás. Ennek tényleg annyira 
magától értetődőnek kelle-
ne lennie, hogy még mindig 
csodálkozom, amikor kivilá-
gítatlan, sötétben lopakodó 
nindzsa-bicóssal találkozom. 
Egy alap bringalámpa-szett 
beszerzése egyáltalán nem 
nagy költség (egy bicaj árá-
hoz képest meg egyenesen ne-
vetséges), és mégis az életün-
ket jelentheti. De minimum 
kellemetlen balesetektől ment 
meg. Van pár barátom, aki 
tudna erről fájdalmas törté-
neteket mesélni – nem ők vol-
tak sötétek, hanem akik szem-
be jöttek.

A kerékpáros lámpának 
persze a látásban is fontos sze-
repe van, az utóbbi évek fej-
lődése sokat dobott a hozzá-
férhető és megfizethető, sőt, 
környezetbarát technológiá-
kon, ezek áttekintése megér 
egy külön cikket, tehát vissza-
térünk majd rá. Most röviden 

dául lefele nyújtott kézzel és 
szétnyitott tenyérrel. Ez a mö-
göttünk jövőknek – pláne a 
bringásoknak – lehet igen 
hasznos információ. Szin-
tén elhangzik a szarvasi túrák 
előkészületekor: a leggyako-
ribb kerékpáros baleset a rá-
futás – többen tekernek, elöl 
hirtelen fékezés, hátul csak 
egy picivel hosszabb reakció-
idő; az eredmény: csúnya esé-
sek, fájó sérülések, elgörbült, 
kukapozitív felnik. Kell ez a 
fenének, inkább jelezzünk és 
figyeljünk.

LáSS, NE cSAK NÉZZ!

A látni része a dolognak 
legalább ennyire fontos: ha 
nem tudod, mi van körülöt-
ted, akkor fel sem tudsz ké-
szülni arra, ami történni fog. 
Éppen ezért fontos, hogy ki-
alakítsuk magunkban a rend-
szeres körbenézés rutinját. Ha 
forgalomban teker az ember, 
folyamatosan figyelemmel 
kell kísérnie a többi haladó 
járművet (és az akadályt jelen-
tő tereptárgyakat). A gyakor-
lott és tudatos bringás tehát 
időnként (forgalmi szituáció-
tól függően néha egész gyak-
ran) hátra-hátratekint a válla 
fölött is, hogy tudja, mi vár-
ható mögüle. De előre for-
dulva is folyamatosan pásztáz 
a tekintete: mikor követke-
zik zebra, ahol gyalogos lép-
het le az útra; mikor jön 
kocsikihajtó, ahonnan autó 
vághat ki; mikor jönnek rázós 
csatornafedelek, kátyúk, útra 
dobott törött üveg, vagy buli-
zásban lehányt fél pár balett-

cipő. Ha valaki esetleg 
az absztrakt szak-
nyelvre gerjed: a ke-
rékpárosnak a he-
lyes döntések 
meghozata-

lához folya-
matosan 
monito-
roznia 
kell a 

környezetében lévő mozgó és 
álló objektumokat. Ezek len-
nénk mi – már akik monito-
roznak. Van, aki kormány-
ra, vagy sisakra szerelt tükröt 
használ, van, aki rendszeresen 
hátratekint. Mindkettő zsír! 
Ez utóbbi módszernél hasz-
nos, ha először biztonságos 
(például forgalom- és akadály-
mentes) terepen gyakoroljuk 
azt, hogy a gyors hátrapillan-
tás idején is tartsuk az eredeti 
irányunkat. Először ugyanis 
könnyen lehet, hogy a fejünk 
elfordításával akaratlanul el-
forgatjuk a kormányt is (kez-
dő autósoknál is előfordul, ott 
viszont legalább véd a kasz-
ni). Ugyanilyen fontos, hogy 
megtanuljuk egy pillantás-
sal felmérni a környezetün-
ket, hiszen hosszasan hátra-
felé nyilazva nézve pont azt 
nem látjuk, ahová érkezünk 
a járművünkkel. A haladók 
mindeközben a pedálozást 
sem hagyják abba, tehát válto-
zatlan sebességgel, vígan fut a 
canga (hatékonyság, ugye).

Ennyi fért bele most, de 
folytatjuk a következő szám-
ban. Előkerül majd a forga-
lomban való viselkedés mi-
kéntje, páldául a célszerű és 
biztonságos sávhasználat, a 
kiszámíthatóság és következe-
tesség, de szót ejtünk még az 
ajtózásról (jaj!) és annak meg-
előzéséről,  a holttér fogalmá-
ról, a jobbról előzés veszélye-
iről és további okosságokról, 
amiket egy városi bringásnak 
tudnia kell.

Addig se feledjétek: brin-
gázni nagyon jó dolog, város-
ban sokszor a leghatékonyabb 
közlekedési forma, mindemel-
lett kiváló testedzés is, teker-
jetek hát mindörökké!

Furfangos Levesmester
a bringás csávó

Kérdések, kommentek: 
szarvastimes@gmail 

.com



Ha azt a nevet hall-
juk, hogy Mary 

Poppins, egyből maga a meg-
testesült tökély, a tündéri-
en kedves és bájos angol dada 
jut az eszünkbe. Ki gondol-
na másra, mint gyerekkorunk 
egyik meghatározó szereplőjé-
re? Ez a kedves hölgy hozzánk 
is elrepült, mégpedig a Ma-
dách színházba, 2012 szeptem-
berében, és reméljük, betartja 
ígéretét és addig marad, amed-
dig a szél meg nem fordul. A 
jegyekért órákat kell sorban 
állni, és kötött az is, hogy egy 
ember hány darabot vehet. Az 
én jegyem négyórányi sorban 
állásba került a nagymamám-
nak, de hát nagyon megér-
te, mert azóta is csak egy szó 
jut eszembe, ha leblokkolok, 
mégpedig: szuperfenofreneti
komaxikapitális.  Most bárki, 
aki nem ismeri ezt a darabot, 
bátran kérdezheti, hogy mégis 
mit zagyválok itt össze-vissza. 
Hát akkor elmesélem!

A Banks család dadust ke-
res két gyermeküknek, Jane-
nek és Micheal-nek. Két tü-

jelentkezik valaki az állásra. 
Megérkezik Mary Poppins a 
házhoz feneketlen bőrönd-
jével, és határozott követelé-
seivel. A gyerekek odáig van-
nak érte, és Mary egykettőre 
rendet teremt a Banks csa-
lád házában, ahol óriási fel-
fordulást is okoz.  Miután ki-
pakoltak a szobában, már a 
parkba mennek sétálni. Per-
sze semmi kedvük nincs a 
gyerekeknek menni, mert 
hát az olyan unalmas. Mary 
mégis megmutatja, hogy a 
sétálás oly sok izgalmas dol-
got rejt, de látni is kell, nem 
csak nézni. A parkban a 
szobrok életre kelnek, tán-
colnak, énekelnek. Ott talál-
koznak Mary egyik kedves 
régi ismerősével, aki beveze-
ti őket az utcai festmények 
rejtelmeibe, mégpedig a szó 
szoros értelmében. Bertie 
mindennel foglalkozik: ut-

cai zenész, festő, kéménysep-
rő. Mindig felbukkan, a legvá-
ratlanabb helyeken és időben. 
Nagyon kedves és udvarias, ta-
lán egy kicsit csapja is a szelet 

neményes teremtés, de a 
gyerekek nyelvén tudni kell 
beszélni, és az övékét nem 
mindenki érti. Fejvesztve me-
nekül az összes alkalmazott, 
pedig mindent megígér ne-

kik a család, ha maradnak. A 
gyerekek feladnak egy hirde-
tést, amiben a számukra tö-
kéletes dadust jellemzik, de a 
hirdetésük a kandallóban köt 
ki. Varázslatos módon mégis 
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színházi ajánló

Szuper
feno
 frenetiko

maxi
 kapitális
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csettintés, és kész is a szoba. 
De szigorú szabály, hogy ját-
szani tudni kell. A játékoknak 
érzé-

se-
ik 

van-
nak, 

és ha csúnyán 
bánsz velük, el 

fognak mene-
külni. Jane és 
Michael pe-
dig megta-
nul szívből 
és kedve-
sen játsza-
ni.  Ellá-

togatnak 
együtt a szép 

Marynek. A hosszú nap után 
a parkban elered az eső, a kré-
tarajzok elmosódnak, vissza 
kell térni a londoni utcákhoz. 
Ebben az elázott helyzetben 
jót tesz a kanalas orvos-
ság, de a dadusunknál 
még an-
nak sem 
szokvá-
nyos az 
íze, ha-
nem kifeje-
zetten finom. 
Maryvel a 
rendra-
kás is 
játék, 
egy 

szavak üzletébe, ahol megta-
nulják azt a szót, amit bármi-
kor és bármilyen körülmény 

között lehet használni: 
szu per fe no fre ne ti-

ko ma xi ka pi tá-
lis. Nem is 
olyan bo-
nyolult, ha 

az ember so-
kat gyakorolja, ráadásul bár-
mikor segíthet ez a szó.

Maryvel csodás az élet. 
Házak tetején mászkálha-
tunk kéményseprőkkel. Ka-
caghatunk a lóversenyen. El-
látogathatunk a bankba, és 
még az a fakó épület is szí-
nessé válik. A játékok élet-
re kelnek, mint ahogy a szob-
rok is. A kapitány az erkélyről 
meg mindig segít nekünk tá-
jékozódni. Együtt etethetjük 
a madarakat a Szent Pál ka-
tedrális előtt. Megtanulha-
tunk a kutyák nyelvén, és sár-
kányt is eregethetünk. Sőt, 
még a konyha sem robban fel 

– akkor sem, amikor a gyere-
kek próbálnak meg valami fi-
nomságot főzni.  Ez a musical 

tele van élettel és vidámság-
gal. Érdemes megnézni, mert 
csak akkor érti meg az ember 
azt, amiről igazán beszélek. A 
Madách színház életre kelt, és 
abban a két órában mi is úgy 
éreztük, semmi sem lehetet-
len. Még az sem, hogy egy es-
ernyővel repkedjünk a házak 
felett. Mindnyájunkban lapul 
egy kis Mary, csak elő kell va-
rázsolnunk a játékot a szívünk 
mélyéről.

Keszti
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Hannah Arendt, akit 
a legnagyobb 20. 
századi filozófusok 

között tartanak számon, ka-
landos élete során volt német 
zsidó menekült Franciaor-
szágban, német állampolgár-
ként francia internálótábor 
foglya, ünnepelt amerikai fi-
lozófus és sokak gyűlöle-
tét kiváltó harcos értelmi-
ségi. Most Margarethe von 
Trotta új filmjének főszerep-
lőjeként elsősorban kompro-
misszumot nem ismerő gon-
dolkodóként ismerhetjük 
meg, akitől azt várták, hogy 
tudósításokat írjon Adolf 
Eichmann peréről, eléggé elő-
re látható elvárások alapján. 
Az Izrael történelmében és a 
Holokauszt emlékezetében 
fordulópontot jelentő per-
től ugyanis mind az ügyészek, 
mind a Soá túlélői, mind Iz-
rael és a diaszpóra közvéle-
ménye azt várta, hogy a Ho-
lokauszt legfőbb elkövetői 
közül legalább egynek az el-
ítélésével, legalább részben 
győzedelmeskedhessen az ál-
dozatok és a túlélők igazsága. 

Arendt azonban a per me-
nete helyett a gonosz ter-
mészetéről tudósította a 
New Yorker olvasóit. Adolf 
Eichmann személyével kap-
csolatban azt az ijesztő kö-
vetkeztetést vonta le, hogy a 
gonosz nem egy könnyen fel-
ismerhető, démoni és kivéte-
les jelenség, hanem egészen 
egyszerű, és eszközei lénye-
gében a gondolkodás képes-
ségétől megfosztott embe-
rek. Ezt a gondolatmenetet 
részletesen kifejtette A go-
nosz banalitása című filozó-

lyét. A film mindenesetre úgy 
mutatja be őt, mint az igaz-
ságért, a gondolat szabadsá-
gáért rendíthetetlenül kiál-
ló értelmiségit, aki nem adta 
meg magát annak ellenére, 
hogy fájdalmat okozott zsidó 
túlélők sokaságának és sokak 
megvetését váltotta ki. Szá-
mára ez volt az értelmiségi fe-
lelősségvállalás. Szerintem az 
is része az értelmiség felelős-
ségének, hogy milyen kontex-
tusban helyezi el gondolata-
it az ember. Nem vagyok róla 
meggyőződve, hogy Hannah 
Arendt több jót tett gondola-
tai közlésével, mint amennyi 
szenvedést okozott vele. De 
nem ítélem el, neki is meg-
volt a maga drámai igazsága, 
amit a film nagyon jól bemu-
tat. Dilemmákat és nagy vitá-
kat kedvelő golánosoknak és 
hermonosoknak ajánlom.

Kelemen Ági

Hannah Arendt. Német-
luxemburgi-francia film, 
magyar felirattal, 113 perc. 
2012.

fiai művében. Az Eichmann 
Jeruzsálemben című könyve 
pedig a felfedezés szorosab-
ban Eichmannhoz kapcso-
lódó részéről szól. A Soával 
kapcsolatban – azt hiszem 
természetesen – sokan azt 

gondolták akkor, a 60-as 
években is és gondolják ma is, 
hogy gonosz elkövetők bűne 
ártatlan áldozatok rovásá-
ra. Ezért hívta ki maga el-
len Hannah Arendt a közha-
ragot, amikor a vészkorszak 
idején felállított zsidó taná-
csokat is felelősnek kiáltot-
ta ki a Holokausztért. Eze-
ket a tanácsokat a nácik arra 
nevezték ki, hogy kommuni-

kálják a náci rendeleteket a 
zsidók felé. Arendt szerint a 
zsidó tanácsok nagyon meg-
könnyítették a nácik dolgát 
azzal, hogy elaltatták a zsidó 
közvéleményt, mindenáron 
el akarták kerülni a pánikot, 

és minden módon akadályoz-
ták a zsidó ellenállást, amikor 
már réges-régen indokolt lett 
volna ellenállni vagy szökni a 
gettókból.

Akármennyire is filozó-
fiai síkon mozognak Arendt 
gondolatai és könyvei, még-
is csak utólagosan ítélkezett 
olyan helyzetekről, amely-
ben nem tudhatjuk, ki ho-
gyan állta volna meg a he-
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HannaH arendt

A filmposzteren (az oldal közepén) 
Barbara Sukowa német filmszínész-
nő, a film címszereplője, a cikk után 
pedig a valódi Hannah Arendt egy 
fiatalkori fotója.



Mi is az jiddis? A mai zsidó-
ság világnyelvének – amely ösz-
szeköti a világon szétszóródott 
zsidóságot – leginkább a hé-
ber tekinthető. Ez viszont nem 
volt mindig így. Régen az euró-
pai zsidóság egy másik nyelvet 
használt, az úgynevezett jid-
dist. Ez a germán nyelvek nyu-
gati ágába tartozó nyelv erede-
tileg a német zsidóságnak volt 
az anyanyelve. Félnémet jelle-
gű: a nyelvtani rendszere rend-
kívül hasonlít a németre, de 
tartalmaz héber, arámi, sőt, 
ófrancia elemeket is. Hangzá-
sában és nyelvtanában rendkí-
vül hasonlít a németre. A jid-

dis a zsidóság vándorlásával 
elterjedt Európa-szerte, gyak-
ran került kapcsolatba a kör-
nyező nyelvekkel, ezért he-
lyenként például kerültek bele 
szláv vagy akár magyar nyel-
vi elemek is. Elterjedésére a ke-
reskedelem és az ipar volt a 
legnagyobb hatással. Magyar-
országra is az üldöztetések elől 
menekülő zsidók hozták. A 
mai napig rengeteg jiddis ere-
detű szó él a magyar köznyelv-
ben, íme itt van pár példa:

Ajser – gazdag
Ajvé – jaj
Balhé – botrány

Behemót – nagydarab
Bóvli – értéktelen áru
Brahi – tréfa
cefetül – rosszul érzi magát 
 valaki
córesz – baj, szerencsétlenség
Dafke – csak azért is
Elpénecol – elmulaszt
gyehenna – pokol/kárhozat
Hadova – üres beszéd
Hapsi – férfi
Haver – barát
Hergel – idegesít
Herót – elege van valamiből/
 valakiből
Jampec – feltűnősködő/fur-
csán öltöző
Jubileum – évforduló

Kád – kád
Lejmol – kéreget
Majré –  félelem
Mázli – szerencse
Meló – munka
Mesüge – bolond
Misz – rosszkedvű
Mószerol – beárul
Muri – buli
Pónem – arc
Saccol – becsül
Séró – haj
Slamasztika – balszerencse/
 baj
Smucig – szűkmarkú
Stikában – titokban

Lele

TaRBUT

jiddis-mAgyAr 
gyorstalpaló

Találkozzunk péntekenként!

facebook.com/hasomerhacair
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Szarvas

Fashion

jUCI

cipő: Olaszor-

szág

pulcsi: H&M

KIEGÉSZÍTŐK

harisnya: 

Calzedonia

sál: Olaszország

lUKI

cipő: CCC

nadrág: H&M

póló: Bershka

kabát: Terranova

KIEGÉSZÍTŐK

sál: H&M

táska: ajándék

zolI

nadrág: H&M

zakó: H&M

KIEGÉSZÍTŐK

sál: ajándék

sACI

cipő: CCC

nadrág: Bershka

póló: H&M 

kabát: H&M

KIEGÉSZÍTŐK

lánc: ajándék

táska: anyué

Nézzétek csak, mitől döglik a Szarvas 2013 

telén! Bemutatunk nektek olyan igazi 

szarvasi arcokat, akik pontosan tudják, hogy 

az igazi értékek nem láthatóak, de mégis 

adnak a küllemükre is. A legfontosabb, hogy 

a külcsín azonban sose menjen a belbecs 

rovására! Tanulhatunk tőlük!



oren

minden a C&A-ból

KIEGÉSZÍTŐK

óra: ajándék

pAtAKI dÁVId

cipő: Nike (téli modell)

nadrág: Springfield

kabát: Springfield

KIEGÉSZÍTŐK

öv: Springfield

MIMI

csizma: Decathlon

nadrág: H&M

póló: turi

kabát: Tally Weijl

drAzsé

cipő: Deichmann

nadrág: C&A

pulóver: szarvasi 

darab, Lantaitól

kabát: Hervis

KIEGÉSZÍTŐK

kutya: menhely

AssAf

önmagáért beszél



a TÜReLem eRÉNYe

Múltkori számunkban 
az idegengyűlöletről volt szó, 
és arról, miért nagyon káros 
utálni a számunkra ismeretlen 
embereket. Na de kik is azok 
az „idegenek”? Honnan jön-
nek és hová mennek? Miért 
jöttek el a saját országuk-
ból? És miért pont Ma-
gyarországon vannak?

A migrációnak, vagy-
is a vándorlásnak több 
oka és fajtája lehet: van, 
aki azért megy el, mert 
máshol szeretne tanul-
ni – például kedvenc 
madrichjaitok, Kati 
és Eszter most Ang-
liában tanulnak, ott 
is fognak élni egy jó 
ideig, vagyis mig-
ránsok. Mások azért 
vándorolnak, mert 
saját országukban 
nem találnak mun-
kát, és abban reményked-
nek, külföldön könnyebben 
el tudnak helyezkedni. Van 
olyan is, aki egy külföldivel há-
zasodik össze, és elvándorol 
szerelme országába. Láthatjá-
tok, egy dolog közös a migráci-
óban: a fő cél egy jobb, boldo-

hogy jutnak el idáig? Határo-
kon át bujdosva. Olykor több 
évbe is beletelhet, mire új ott-
hont találnak. A menekültek 
nagy része nem akar Magyar-
országra jönni, innen tovább 
szeretnének menni, ezért 
nevezzük Magyarországot 
tranzitországnak. Akiket itt 
fognak el, kénytelenek itt ma-
radni. Ekkor menedékkérők-

ké válnak, vagyis megkérik 
a magyar hatóságokat, 

hogy fogadják be az 
országba őket mene-
kültként. Arról, hogy 
milyen most a mene-
kültek helyzete Ma-
gyarországon, nézzé-
tek meg Halász Áron 
volt szarvasi madrich 

riportfilmjét az Átlát-
szó.hu-n!

Vannak olyan me-
nekültek is, akik vele-
tek egy idősek, és fel-
nőtt nélkül érkeznek 
Európába. Őket hív-
juk kísérő nélküli kis-

korú menedékkérőknek. 
Mikor útnak indulnak, 

legtöbben egy hátizsáknyi 
dolgot kell, hogy összepakol-
janak, és így kell elmenekül-
niük otthonaikból, ki tud-
ja, mennyi időre hátrahagyva 
mindent. Próbáld meg össze-
szedni, te miket pakolnál egy 
hátizsákba!

Mikes Hanna

gabb élet kialakítása.
Ám vannak olyan em-

berek is, akiknek 
nincs vá-

lasz-
tásuk, és 
kénytelenek el-
hagyni országukat, mert ott 
valamilyen okból kifolyólag 
üldöztetésnek vannak kitéve. 

Őket hívjuk menekülteknek.
Magyarországra (és általá-

ban Európába) 
Afga-

nisztánból jön most a legtöbb 
menekült. Sokakat etnikai 
hovatartozásuk miatt üldöz-
nek saját hazájukban. Na de 

BűnBakik4Menekültek



KoS: Melegszívűen foglal-
kozol másokkal, és ennek 
meg is lesz a jutalma. 
Szerencsés helyszíned: 
a Macesz terem a Bá-
lint házban.

BiKA: Makacsul 
ragaszkodsz min-
den kitűzött célod-
hoz, néha tudnod 
ke l le ne  kom pro -
misszu mot kötnöd – 
akár magaddal is. Sze- 
rencsét a mad rich há 
válás útján találsz.

iKrEK: Fontos neked a 
figyelem, de ne vidd túlzás-
ba a dolgokat. A szerencse ak-
kor szegődik melléd, ha egyik 
reggel egy tipikus szarvasi 
reggelit fogyasztasz (zsemle, 
margarin, főtt tojás, paradi-
csom, zaatar).

ráK: Úgy érezheted, min-
den összefogott ellened, de 
ne aggódj, le tudod gyűrni az 
akadályokat. Szerencsét hoz 
számodra, ha heti egyszer 
hordod a szarvasi pólódat.

oroSZLáN: A mostani 
időszakban vibrál körülötted 
a levegő, mindenki érzi rajtad, 
hogy valami változik – még-
hozzá pozitív irányba. Szeren-
csét hoz számodra, ha felhí-

vod 
a szar-
vasi csoport-
társaidat, vagy ha legalább 
írsz nekik.

SZŰZ: Sokat tanultál mos-
tanság, figyelj arra, hogy ki-
kapcsolódni is maradjon időd, 
sportolj (a hórát ajánljuk), 
vagy táborozz pár napig.
A szerencsét megleled, ha fel 
tudod idézni, mi volt a nyá-
ron a 4. napi peulatémája.

MÉrLEg: Fejlődik a humo-
rod, de vigyázz a szarkazmus-
sal, nehogy megbánts olyan 
embereket, akikkel évek óta 

egy 
szobá-

ban laksz a tá-
borban. Szerencsés helyszí-
ned: a Kohn terem a Bálint 
házban.

SKorPió: Nagyon éretle-
nül viselkedsz mostanában, fi-
gyelj arra, hogy emiatt ne ke-
rülj kellemetlen szituációba. 
Menj el a héten péntek este 
zsinagógába – és csak figyelj, 
mennyi jó dolog fog történni 
már az odavezető úton is.

NYiLAS: Önzetlen vagy, ez 
meg is látszik, mert nagyon 
sokan szeretnek, de vigyázz, 

a titkaidat csak 
tényleg közei baráta-

iddal oszd meg. Szeren-
csét hoz számodra, ha 

eszel maceszgombóc 
levest a héten.

BAK: Sokkal több 
van benned, mint 
amit először kife-
lé mutatsz, fejleszd 
magad, hogy a fe-

lületes szemlélő is 
azonnal lássa, képes-

ségeid nem átlagosak. 
Szerencse helyszíned: 

az ifjúsági szervezetek 
programjai.

VÍZÖNTŐ: Vigyázz, ne po-
csékolj, mindenből végesek a
határok. Most érdemes nyelv-
tanulásba fognod, mert 
nagyon fogékony vagy 
még. Szerencsét hoz 
számodra, ha egy 
cuki képet posz-
tolsz Szarvas FB 
oldalára.

HALAK: Fon-
tos, hogy minden 
helyzetben meg-
őrizd az elveidet 
és az értékeid men-
tén kormányozd az 
életedet. A szerencse 
fia leszel, ha a héten a 
havdala gyertyát te fogod.

by 
HódiÁdi

Horoszkóp
by 

HódiÁdi

 
A képek 

Bal: elefántcsontparti menekültcsalád a libériai Cestost 

folyónál. Fotó: G. Gordon (UNHCR), 2011. Középső: afgán menekültek Balassagyarmaton, itt van 

Magyarország egyetlen nyitott menekültszállója. Pénzük nincs, mégis tétlenségre kényszerülnek, ugyanis legálisan nem dolgozhatnak. 

Fotó: Tuba Zoltán [origo], 2013. Jobb: szomáliai menekültek kémlelik a partot Simbiro partjánál, keresve a még beszállásra váró rokonaikat.

Három csempészhajó indult útnak 128 szomáli és etióp menekülttel, jemeni céljukhoz összesen 11 ember érkezett meg élve. Fotó: Alixandra Fazzina (UNHCR), 2010.



Szarvas
2014
A nyári turnusok időpontjai:
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