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Ausztria a színfalak mögött
Avi Ben Giora a választásokról (6. o.)

Könnyekből fakadó mosoly
Schnapp Lea léleksimogatója (10. oldal)

Hummusztúra Észak-Izraelben
Názárettől Cfátig (12-13. oldalon)

Itt a Tel-Aviv Pride
Büszkeség és balítélet (14.-15 oldal)

Rendhagyó kibuc Neot Szmadarban
Korányi Eszter beszámolója (16. oldal)

A szépségipar nagyasszonyai
Halmos Sándor sorozata (18. oldal)

Amiről kevesen tudnak...
Új rovat Róna Évával (23. oldal)

Mosolyog, szóval 
tuti nem magyar!
Izraelre az elmúlt évtizedekben a ra-
kéták nem „hullottak”, azokat gazem-
berek tudatosan lőtték át. Nem „konf-
liktus alakult ki” az utcán, és annak 
nem „résztvevői voltak”, hanem gyil-
kos szándékú gazemberek támadtak a 
megállóban várakozó békés polgárok-
ra. A busz sem „felrobban”, ez nem egy 
természeti jelenség – a bombát gaz-
emberek építik, szállítják és aktiválják. 
Bár Magyarországon nem robbanta-
nak buszokat, nem lőnek ki az országra 
rakétákat, nem flangálnak fanatikusok 
a ruhájuk alá rejtett késsel, mégis bol-
dogtalanok az emberek. Ezért teljesen 
jogosan tehetné fel a kérdést bárme-
lyik, Izraelben élő olvasó, hogy mégis, 
mit nyavalyognak a magyarok...

Ceglédi Zoltán írása a 7. oldalon.
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Boldog szomorúság?

Hamarosan pedig Sávuot 
lesz, és megkapjuk a Tórát.  
A béke ünnepe, a természe-
té, az elfogadásé, a szereteté, 
a megváltásé. Végre egy ün-
nep, amikor senki nem akar-
ta népünket kiirtani, mi sem 
győztünk le senkit, nem mé-
szároltak le első szü  löt teket, 
nem fulladt senki tengerbe, 
az ünnep fo lyamán pedig 
nem kell veze kelnünk, böj-
tölnünk, gyá szolnunk, vi-
szont egy csomó mindent 
szabad, például nyiratkozni, 
fürödni, de főleg rengeteg 
tejes ételt enni, és így még 
az állatok is élve marad - 
hatnak. 
Frankpeti cikke a 8. oldalon fo
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Sávuotkor, és minden áldott nap! Az 
Új Kelet szerzői gárdája ebben a hó-
napban a könnyedség, a vidámság, 
és az életöröm eszméjét hirdeti. Ér-
dekes, ám talán sokak számára nem 
megdöbbentő adat: az izraeliek a 

világ 11-ik legboldogabb népe, míg 
a magyarok a 104. helyen kullog-
nak. Egy országban, amely az év 365 
napján kűzd a túlélésért, mégis mi-
ből születik annyi vidámság? Hitből? 
Tradíciókból? Hedonizmusból? Régi 

és új szerzőink vallásos, szekuláris, 
urbánus és rurális oldalról mutatják 
be a nyárköszöntő ünnepek hagyo-
mányait, közben pedig igyekszünk 
megfejteni: mit is jelent valójában 
boldogan élni?

HAvA NAgIlA – URU áCHIM B'lev SzáMeáCH!
Ébredjetek derűs szívvel! – Örömünnepek Izraelben, boldogság a szívekben
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Az utóbbi időben megnövekedett 
azon izraeliek száma, akiket külön-
böző repülőtereken vettek őrizetbe, 
miután csomagjaik átvizsgálásakor 
lőszert, vagy fegyveralkatrészt találtak 
a hatóságok. Általában frissen leszerelt 
vagy tartalékos szolgálatról visszatért 
személyekről van szó, akik nem nézték 
át a hadseregben is használt táskáikat 
és ruhadarabjaikat. Vannak, akik bará-
taiktól kértek kölcsön katonai hátizsá-
kot, és így kerültek bajba.

Érdekes (és aggasztó) módon ezek 
az utazók általában gond nélkül átvi-
szik csomagjaikat a kiemelt biztonsá-
gáról híres Ben Gurion repülőtér ellen-
őrzésén, és csak külföldi átszálláskor, 
vagy a visszafelé úton buknak le.

„Szeretnénk az izraeli turistákat 
megkímélni a kellemetlenségektől. Ez 
a jelenség nagyon problémás, külö-
nösen figyelembe véve a mai, feszült 
biztonsági helyzetet szerte a világban. 
Az izraelieknek több felelősségérzetet 
kellene tanúsítaniuk. Az utóbbi hóna-
pokban különösen megnövekedett az 
ilyen esetek száma” – monda el Stella 
Rapp, az izraeli külügyminisztérium 
konzuli osztályának vezetője.

A külföldön dolgozó izraeli konzu-
loknak közben nagy fejtörést okoznak 
a honfitársaiknál talált lőszerek, mert 
ilyenkor nekik kell a nap (vagy éjszaka) 
bármely órájában a repülőtérre utazni-
uk, hogy kimentsék a felelőtlen utasokat.

forrás: Arutz7, zsido.com

Ronald Lauder, a WJC elnöke levelé-
ben „aggodalomra okot adó mulasz-
tásnak” nevezte az izraeli vendéglők-
kel foglalkozó éttermi kalauz hiányát. 
„Izrael a kultúrák és hagyományok 
nagyra becsült olvasztótégelye, amely 
egyben különleges és rendkívüli ku-
lináris színhely is. Ezek után az önök 
vállalata miért tagadja meg egy izraeli 
éttermi útmutató megjelentetését?” – 
kérdezi a zsidó világszervezet amerikai 
milliárdos vezetője.

„Noha bizonyos vagyok benne, 
hogy nem áll szándékukban, többen 
azt feltételezik, hogy nem szakmai 
okok miatt határoztak Izrael mellőzé-
séről” – fogalmaz Ronald Lauder eset-
leges politikai szándékot sejtetve.

Izrael és főként Tel-Aviv rendkí-
vül élénk kulináris élettel rendelkezik, 

amely magába olvasztotta a világ kü-
lönböző részeiről érkezett zsidó beván-
dorlók hagyományait, és ötvözte azt a 
közel-keleti és mediterrán ízvilággal.

Az utóbbi években nemzetközi el-
ismerést szerzett magának ez a sajá-
tos konyha, Izraelt a Saveur Magazin 
2014-ben kiváló célországként jelölte 
meg az ételek szerelmesei számára.

Egy Amszterdamban élő izraeli séf, 
Mosik Roth ottani munkájával már ki-
érdemelte a neves Michelin-csillagot, 
Jotam Ottolenghi Angliában, Michael 
Solomonov pedig Amerikában ért el 
nemzetközi kulináris sikereket.

Samuelle Dorol, a Michelin útikönyv 
párizsi szóvivője üzleti okokkal ma-
gyarázta, hogy cége mindeddig nem 
készített útmutatót Izraelről, és nem is 
tervez effélét a jövőben.

„Eddig nem állt módunkban létre-
hozni, de ez nem jelenti azt, hogy soha 
nem is lesz ilyen. Az egyes helyszíne-
ket általában a gasztronómiai érdeklő-
dés és értékesítési lehetőségek alapján 
választjuk ki, szükségesek a potenciális 
olvasók” – nyilatkozta Dorol.

Shiri Zsuzsa – MTI

Michelin éttermi kalauz Izraelről
A World JeWish Congress AJánlásávAl

Botrány a reptéren
Az izrAeli turisták lőszerrel utAznánAk

lemondott a védelmi miniszter
mose Jáálon konfliktusA A kormányfővel

Sajtótájékoztatóján Jáálon kijelen-
tette, hogy kemény nézeteltérései 
voltak Benjámin Netanjahu minisz-
terelnökkel alapvető értékek kérdésé-
ben. Szerinte veszélyes szélsőségesek 
lettek úrrá Izraelen és a Likud párton, 
„a vezető politikusok megosztják a 
társadalmat, ahelyett, hogy egységbe 
tömörítenék”.

„A vezetőnek értékek alapján, a 
lelkiismerete szerint kell irányítania, 
olykor széllel szemben utat kell mu-
tatnia, és nem választási okokból és 
közvélemény-kutatási adatok szerint” 
– mondta Jáálon. 

A katonai rádió szakértői a sajtótá-
jékoztató elhangzása után kiemelték, 
hogy még sosem támadta Likud pár-
ti politikus ennyire élesen Benjámin 
Netanjahu kormányfőt, és a leköszönt 
védelmi miniszter gyakorlatilag egy új, 
liberális jobboldali párt programadó 
beszédét mondta el.

Jáálon bejelentette: közölte Benjá-
min Netanjahuval, hogy annak „hoz-
záállása” miatt, és mert elvesztette 
bizalmát a kormányfőben, egy időre 
visszavonul a politika világából.

Az utóbbi időben szinte bizonyossá 
vált, hogy Avigdor Liberman Jiszráél 
Béténu (Izrael a Hazánk) nevű jobb-
oldali nacionalista pártja csatlakozik a 
jobboldali-vallásos kormánykoalíció-

hoz, és Liberman kapja meg a védelmi 
minisztérium vezetését.

Jáálon azért került összetűzésbe a 
kormányfővel, mert kiállt a hadsereg 
vezetése mellett, amikor katonai bíró-
ság elé vitték a már ártalmatlanná tett 
késes palesztin merénylőt agyonlövő 
őrmester ügyét, és a védelmi minisz-
ter nem vonta meg támogatását a 
vezérkari főnök helyettesétől sem, aki-
nek holokauszt napi beszéde okozott 
országos botrányt. 

A Palesztin Hatóság Jáálon menesz-
tésének és a szélsőségesen nacionalista 
kijelentéseiről ismert Avigdor Liberman 
– egyelőre hivatalosan be nem jelentett, 
és még nem végleges – kinevezésének 
hírére közölte, hogy “ez is annak továb-
bi bizonyítéka, hogy Izrael nem valódi 
partner a béke ügyében.”

Shiri Zsuzsa – MTI
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Izraeli  
találmány 

kAtonAi teChnológiA  
A bőrrák felismerésére

Minden gyermek rendszeresen át-
esik látás- és hallásvizsgálaton. Dr. 
Mose Fried plasztikai sebész szerint 
ugyanígy kellene eljárni a bőrvizsgálat 
tekintetében is, legalább a tinédzser-
kortól kezdve. Ezért is segíti szakmai 
tanácsaival az ingyenesen letölthető 
DermaCompare telefonos alkalma-
zást kifejlesztő izraeli Emerald Medical 
Applications céget. Az applikáció a 
bőrön megjelenő anyajegyeket és fol-
tokat hasonlítja össze időről időre, és 
jelez, ha rákos elváltozásra utaló jele-
ket észlel.

„A bőrgyógyászok feladata, hogy a 
bőrön lévő elváltozásokat a páciensek 
egész életén át figyeljék. Ezért is van 
szükség erre az összehasonlító prog-
ramra, mellyel képesek lehetünk a si-
keres megelőzésre” – mondta Dr. Fried.

A 2013-ban, Petach Tikván alapított 
cég már forgalmazási szerződést kö-
tött Izraelben, Nagy-Britanniában, Né-
metországban, Olaszországban, Svéd-
országban, Új-Zélandon, Brazíliában 
és Ausztráliában, ahol minden hetedik 
embert érint a bőrrák.

„Nincs még egy ehhez hasonló app-
likáció. Az Izraeli Légierő szabadalmát 
használjuk, melyet az ellenség moz-
gásának megfigyelésére fejlesztettek 
ki” – mondta Lior Wayne, az Emerlad 
Medical Applications igazgatója.

Az iOS és Android készülékeken is 
futtatható applikáció használata egy-
szerű. A használati utasítást követ-
ve valaki végigfényképezi a telefon-
nal társa bőrfelületét. Ezt követően a 
DermaCompare kielemzi a fotókat. A 
gyanús anyajegyeknél, vagy elváltozá-
soknál a program figyelmeztető üze-
netet küld, és megadja a legközelebbi 
bőrgyógyász elérhetőségét is.

„Az alkalmazás különbséget tud 
tenni a jóindulatú és rosszindulatú 
anyajegyek között, és jelzi azokat az 
elváltozásokat, melyek betegségre 
utalhatnak. A cél az, hogy a bőrrákot 
a lehető legkorábban diagnosztizáljuk. 
Ez jelentősen növeli a sikeres kezelés 
esélyét, és sok pénzt és időt takarít 
meg.” – magyarázta Dr. Fried.

Forrás: thetower, zsido.com
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Agyon Az őrmester
Méltatlan viselkedéssel és emberölés-
sel vádolják Elor Azarija őrmestert, aki 
Hebronban március 24-én közelről 
egy lövéssel fejbe lőtte a földön fekvő, 
sebesült palesztin merénylőt, Abdel 
Fatah as-Sarifot.

Néhány perccel korábban Sarif egy 
társával együtt késsel izraeli katonákra 
támadt, akik ezután rájuk lőttek és tár-
sát megölték, őt pedig megsebesítet-
ték. Azarija védekezése szerint azért 
lőtte le a földön fekvő palesztint, mert 
attól tartott, hogy a sebesült merénylő 
testére robbanómellény van erősítve, 
vagy késével újabb támadásra készül. 
Az ügyészség szerint a merénylő már 
nem jelentett veszélyt a katonára, 
sem környezetére, amikor az őrmes-
ter közelről fejbe lőtte. Az izraeli ható-
ságok azután tartóztatták le a katonát, 
hogy nyilvánosságra került az esetről 
készült videofelvétel, amelyet azon-
ban a két fél másként értelmez. 

A tárgyaláson a bíróság a vád és a 
védelem egyezségét, közvetítő meg-
beszéléseket szorgalmazott, de ezt 
az ügyészség elutasította. A védelem 
ügyvédje szerint hasonló esetekben a 
hadsereg szokott eljárni és fegyelmi 
vétségként kezeli az ügyet, a katonai 
ügyészek szerint viszont ebben az 
esetben a videofelvételek egyértelmű 
bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy 
a vádlott katonai okokkal nem indo-
kolhatóan lőtt.

Shiri Zsuzsa – MTI

Dori Gold, az izraeli külügyminisztéri-
um igazgatója ünnepélyesen átadott 
a minisztérium jeruzsálemi épületé-
ben Hazam Hajrat egyiptomi nagykö-
vetnek két különleges, több ezer éves 
szarkofágfedelet, amelyet tolvajok egy 
Öböl-állam érintésével Egyiptomból 
Izraelbe csempésztek, és mintegy 
négy éve Kelet-Jeruzsálemben egy 
régiségbolt ellenőrzésekor foglaltak le.

Az egyiptomi nagykövet megkö-
szönte a műkincsek visszaszolgáltatá-
sát és reményét fejezte ki, hogy továb-
bi régészeti értékek is visszajuthatnak 
ily módon hazájába.

Az egykor múmiákat rejtő szarko-
fágok fedelének visszaadása olyan 
baráti gesztus, amely a Ynet, a Jediot 
Achronot című izraeli újság honlapja 
szerint a két ország között egyre javu-
ló diplomáciai kapcsolatokat jelképezi.

Az egyik fából készült és festmé-
nyekkel, valamint ősi hieroglifákkal 
díszített szarkofágfedél korát az i. e. 
8-10., a másikét az i. e. 14-16. századra 
teszik a szakértők, akik Izraelben szén-
izotópos kormeghatározással vizsgál-
ták a műkincsek eredetiségét és korát.

A lapnak nyilatkozó egyiptomi 
nagykövet nagyra értékelte, hogy a 
külügyminisztérium és a régészek 
visszajuttatják eredeti helyükre a mű-
kincseket, de elmondta, hogy további, 
általa meg nem nevezett leletek talál-
hatóak Izraelben, és Kairóban arra szá-
mítanak, hogy azokat is vissza fogják 
adni.

Izrael és Egyiptom 1979-ben ameri-
kai közvetítéssel Camp Davidben bé-
két kötött egymással, azóta általában 
„hideg békeként” jellemzik kapcsola-
tukat, amely 2012-ben, az Iszlám Test-
vériség hatalomra jutása után különö-
sen megromlott.

Kairó a Gázai övezetet uraló isz la-
mista Hamász elleni izraeli hadjárat 
idején visszahívta nagykövetét Tel-
Avivból, a posztot csak idén januárban 
töltötte be ismét egyiptomi diploma-
ta, miután a nyugatbarát Abdel-Fattáh 
Esz-Szíszi lett az ország új vezetője.

Shiri Zsuzsa – MTI

A Jel Iránból című tárlat huszonhét 
kortárs iráni művész hatvan, Csehor-
szágból érkezett, 1973 és 2013 között 
készített plakátját mutatja be, amelyek 
az 1964 óta megrendezett brnói gra-
fikai biennále és az 1991 óta három 
évente megtartott Trnava plakátkiállí-
tás anyagából származnak.

A kiállítás létrehozói a múzeum 
honlapja szerint a művek bemutatá-
sával fel kívánják hívni a figyelmet az 
Iránban meghonosodott nyugatias 
vizu ális kultúra magas színvonalára, a 
cenzúra és a politikai elnyomás által 
bevezetett megszorítások és tiltások 
ellenére Teheránban jelen lévő kreati-
vitásra és meglepő újszerűségre, vala-
mint a hagyományos kalligráfia művé-
szi ötvözésére a kortárs tipográfiával.

A tárlat nem titkolt célja ellenpontot 
nyújtani az Iránban már többedszer 

létrehozott holokauszt-tagadó kari ka-
túra kiállítással szemben, felmutatni az 
ország másik, a nyugati kultúra élvo-
nalában járó, noha az utóbbi évtize-
dekben kevésbé látható arcát.

A bemutatkozást közös munkával 
hozta létre Joszi Lemel izraeli grafikus 
és Marta Sylvestrová, a Brnóban mű-
ködő Moráviai Galéria kurátora. Ötle-
tüket örömmel fogadta a Jeruzsálem 
nyugati, zsidó részén felépített, az isz-
lám kultúra értékeit bemutató múzeu-
mot igazgató Nadim Seban.

A tárlat egyik érdekessége, hogy 
több azon szereplő művész nem is 
tudja, hogy plakátját kiállították Jeru-
zsálemben, mert a szervezők attól tar-
tanak, hogy esetleg atrocitások érnék 
őket, ha kiderülne, hogy Izraelben ki-
állították művüket.

Shiri Zsuzsa – MTI

Állítólag egy izraeli cég forradalmi biz-
tonsági találmánya megakadályozhatta 
volna a tavaly novemberi párizsi mé-
szárlást, azonban a francia hatóságok 
elálltak a technológia alkalmazásától, 
miután Izrael bojkottját szorgalmazó 
szervezetek nyomást gyakoroltak rájuk. 
A Fox News amerikai televíziós csator-
nának egy izraeli biztonsági szakértő 
elmondta, hogy a Charlie Hebdo és az 
Hyper Cacher elleni támadás után egy 
izraeli biztonságtechnikai cég felaján-
lotta a párizsi hatóságoknak újonnan 
kifejlesztett terroristamegfigyelő szoft-
verjét, melynek segítségével leleplez-
hették volna az Iszlám Állam terroristái-
nak működését a városban.

A franciák eleinte lelkesen fogadták 
az ajánlatot, később azonban nem kí-
vántak élni a lehetőséggel. „A francia 

hatóságoknak tetszett a technológia, 
de később jelezték, hogy felsőbb uta-
sításra nem vásárolhatnak izraeli cé-
gektől. Ezt követően megszakadt az 
egyeztetés.” – mondta el a szakértő.

A szoftver képes arra, hogy a töre-
dezett, sok forrásból származó in for-
mációdarabkákból könnyen értel mez - 
hető képet nyújtson a titkos  szol gá-
latok embereinek, akik így a merény-
letre készülő terroristák nyomára buk-
kanhatnak. A technológiát már hasz - 
nálják az Egyesült Államokban és más, 
Izraellel szövetséges országokban. 
A szakértő szerint a szoftver használa-
tával megelőzhető lett volna mind a 
párizsi, mind a brüsszeli támadás, me-
lyeket ugyanaz az európai terrorista-
hálózat készített elő.

zsido.com (forrás: Arutz7)

lopott műkincsek Izraelben
visszAkerültek egyiptombA

Iráni művészi plakátok
szokAtlAn kiállítás Jeruzsálemben

Az Izrael-ellenes bojkott ára
megelőzhető lett volnA A terror párizsbAn
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Az egyik kedvenc cádik-törté ne-
temet a Kabbala Központban hal-
lottam, éppen egy évvel ezelőtt 
lág Baómerkor. Ünnepekkor hajla-
mosak vagyunk kényszeresen haj-
kurászni a „kötelező” boldogságot, 
míg hétköznapokon mintha tudat 
alatt az élet nehézségeit szolgál-
nánk. Ideje egyensúlyt teremteni – 
az életöröm nem ünnepi kiváltság.

A 
legenda szerint a nagy 18. szá-
zadi kabbalista, a Bál Sém Tov 
még csak kisfiú volt, amikor 

édesapja meghalt, ő pedig egy vallá-
sos iskolába került. Soha nem szerette 
az iskolát: osztálytársai nem bántak 
vele szépen, és az igazgatóval sem 
jött ki jól. Legkedvesebb helye az erdő 
volt, ahol egyedül lehetett, ahol elme-
rülhetett a madarak és a fák szépségé-
ben. Szerette a természet pompájában 
élvezni a Teremtővel való együttlétet. 
Egy nap, amikor az erdőben volt, talál-
kozott egy idős férfival, aki azt mond-
ta neki: „Megáldalak téged a jó szem 
áldásával.” Ekkor a Bál Sém Tov még 
nagyon fiatal volt, és bizony zavarba 
jött ennek a fura áldásnak a hallatán. 
Nem tudta, mindez mit is jelent, így 
megvonta a vállát, majd ment a maga 
útján. 

De amikor visszatért a városkába, 
ahol élt, és ránézett a körötte lévő 
emberekre, valahogy minden más-
milyennek tűnt, mint előtte. Látta, 
hogy milyen sok a zavar, a szomo-
rúság, a fájdalom, és azonnal meg is 
értette, miért létezik az. Látta azokat 
az embereket, akik elkülönültek isteni 
lényegüktől. Sok-sok viszályt és fáj-
dalmat látott, s képes volt ezek mögé 
is nézni. Látta, miért van negativitás; 
látta, hogy az emberek problémákkal 
küzdenek, s hogy ennek során olyan 
viselkedésmintákat követnek, melyek-
kel csalódást okoznak a környezetük-
ben lévőknek. Lassan a Bál Sém Tov 
felismerte – amit sajnos legtöbbünk 
nem – , hogy amikor adott egy teljes 
mértékben negatív helyzet, annak a 
negativitásnak oka is van, és ez az ok 
pontosan az, amellyel kapcsolatban 
empátiánkra van szükség.

A legfontosabb erőfeszítés, ame-
lyet megtehetünk az, hogy a Bál Sém 
Tovhoz hasonlóan „jó szemmel” lás-
sunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy arra összpontosítunk, ami jó az 
emberekben, ahelyett, ami rossz. A jót 
meglátni a másik emberben: döntés. 
Ha nem hozzuk meg ezt a döntést, ak-
kor a káosz világában maradunk – an-
nak a káosznak a világában, amelyet 
nem az Isteni, hanem saját önzésünk 

és embertelenségünk okoz. Tőlünk 
függ, hogy a szeretet és a harmónia 
hírvivői legyünk a gyűlöleté helyett. 
Nem találkoztam olyan emberrel, aki 
állította volna, hogy ő márpedig bol-
dogtalan akar lenni. Olyannal viszont 
rengeteggel, akinek legfőbb vágya a 
boldogság volt, és persze olyanokkal 
is, akik a gyermekeik, rokonaik bol-
dogságát nevezték meg életük értel-
meként – általában ők azok, akik épp 
környezetükkel szembeni elvárásaik 
miatt boldogtalanok.

Milliónyian vannak olyanok is per-
sze, akiket legkevésbé sem érdekel 
mások boldogsága, és bármire képe-
sek azért, hogy a saját önző vágyaikat 
érvényesítsék. Akármelyik kategóriába 
tartozunk is (vélhetően egyébként egy 
kicsit mindegyikbe), egy bizonyos: 
semmiféle boldogság nem szárma-
zik mások hibáztatásából, önmagunk 
rombolásából, szűklátókörű ítélke-
zésből, hencegésből és kivagyiságból. 
Boldogság leginkább abból származik, 
amikor egy óriás szenvedéshullám 
végén, összetörve, az elveinket újraér-
tékelve megadjuk magunkat a válto-
zásnak, és tisztán látjuk, hogy senkinél 
sem vagyunk sem jobbak, sem rosz-
szabbak. Drámai élethelyzetek után 
visszazuhanni ebbe a „lélek-szűzi” ál-
lapotba olyan, mint újászületni – az-
tán persze kezdjük elölről az egészet.

Az ember imádja hasztalanul tölte-
ni az idejét, és ennél is jobban szereti, 
ha közben azt hiheti, hogy valójában 
rendkívül izgalmas dolgot csinál. Ezért 
aztán sokan kocsmázni járnak, mert 
berúgni ugyebár mindig jó, mások ádáz 

shoppingtúrát tartanak egy kripta-
hangulatú bevásárlóközpontban, mi - 
közben százezres adósságokban úsz-
nak, míg megint mások szexuális ka-
landokba bonyolódnak, melyeknek 
során kívánatos nősténynek/kannak 
érezhetik magukat. Ez utóbbival már 
egy másik embert is bevonunk a sa-
ját mókuskerekünkbe – a világban 
pedig egész tömegek várnak rá, hogy 
egy másik szenvedővel tegyék még 
drámaibbá a saját életüket. Aztán el-
fogy a türelem valamelyik oldalon: 
kapcsolatokba bonyolódni, majd ki-
ábrándulni belőlük szintén toplistás a 
„hogyan tegyem érdekesebbé az éle-
temet?” projekt legkedveltebb időtöl-
tései között.

Belátjuk vagy sem, eszeveszett mó-
don törekszünk rá, hogy az életünk 
filmje egyedi és izgalmas legyen. És 
mivel minden jó film alapja a konflik-
tus, kreatívan és választékosan sze-
mezgetünk az élet kínálta nehézségek 
közül: beállunk szeretőnek, tudván, 
hogy ebből csak fájdalom születhet, 
besorolunk áldozatnak egy munka-
helyre, amihez semmi közünk, majd a 
főnököt és a kollégákat hibáztatjuk a 
nyomorunkért, vagy egyszerűen csak 
kinyitjuk az ajtót a depresszió előtt 
és hagyjuk, hogy átjárja az agyunkat, 
lelkünket, életünket. Közben pedig 
elhisszük, hogy a férjünk, feleségünk, 

gyerekeink, kutyáink, lakásunk vagy 
szomszédaink hibája, hogy nem lá-
balunk ki a depresszióból. Szeretjük, 
hogy elmesélhetjük a barátainknak 
aktuális szenvedéseinket, de ahogy 
egyre csak halad előre az idő, és egyre 
több emberrel találkozunk, egyre több 
élethelyzetet ismerünk meg, és egyre 
több hatás ér minket filmeken, köny-
veken, reklámokon, realityken keresz-
tül, kikristályosodik: az életünk éppen 
ugyanolyan, mint bárki másé. Sem 
jobb, sem rosszabb. Ez a felismerés 
pedig sokakat arra sarkall,  hogy még 
keményebb hullámvasutat csináljanak 
a saját életükből – drogok, hisztéria, 
bosszú, öngyilkosság, alkoholizmus, 
zabálás, örök haragtartás. Az élet-film 
pedig máris tele van izgalmasabb-
nál izgalmasabb karakterekkel – szép 
munka, Oscar-díjat neki!

Ráadásul az olyan válaszokat meg, 
mint „próbálj meg másokért tenni 
valamit”, „ne legyél annyira elfoglal-
va saját magaddal”, és „merj már egy 
igazán nagyot változtatni az életeden”, 
vagy „ne akard annyira, hogy igazad 

legyen”, kategorikusan elutasítjuk. 
Sokkal könnyebb fodrászhoz menni, 
mint azt mondani: „Nem tök mindegy, 
hogy nem tökéletes a hajam? Nem 
ezen fog múlni a boldogságom.” És 
persze egyszerűbb Coelho-i közhely-
ként felcímkézni minden lelki defektu-
sunkat piedesztálra állító gondolatot. 
Mert a valódi boldogság és kiteljese-
dés valójában sokkal kevésbé köt le 
minket, mint a hétköznapi szenve-
déseink. Inkább hozunk sorozatosan 
és tudatosan rossz döntéseket, mint 
hogy meg kelljen állnunk egy perc-
re és kimondani: „Tulajdonképpen én 
imádom nem örömömet lelni az éle-
temben.”

Bár őszintén hiszek az aktuális 
ünnepek – az ómerszámlálás, a Lág 
Baómer, és a Sávuot – energiáiban, 
abban is hiszek, hogy végeredmény-
ben az Istennel való találkozás nem 
más, mint a kemény munka nap mint 
nap, hogy emlékeztessük magunkat: 
„Nem megyek bele ebbe a szenve-
désbe. Nem érdekel ez a szerep. Nem 
vesz új fordulatot a film, nincs szük-
ségem újabb drámára.” Ahogy össze-
ugráljuk a szűz havat a kertben, ahogy 
ruhástul beledőlünk a frissen vetett 
ágyba, ahogy szétnyomkodjuk a pat-
tanásainkat, ahogy izgatottá válunk, 
ha a hírekben földrengésekről és for-
gószelekről hallunk, épp úgy vagyunk 
függői a magunk kreálta szenvedé-
sekkel teli életünknek. Amíg szenve-
dünk, érezzük, hogy élünk. 

Túl gyakran felejtjük el, hogy a bol-
dogság nem kézzel fogható dolog, 
ezért sosem fogjuk megtalálni a fizi-
kai világban. A kabbala azt tanítja: a 
születésem pillanatától megadatott 
nekem a boldogság. Ha át akarom 
élni, értékelem azt, ami vagyok, és azt, 
amim van. 

Ebben a hónapban az Új Kelet 
szerzőivel megpróbálunk életörömöt 
csempészni a szívekbe és elmékbe. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy csakis 
mosolygós, vidám, könnyed témák-
ról írunk. Inkább azt, hogy megpró-
báljuk bebizonyítani: mindig van mit 
ünnepelni. Köszönjük, hogy ebben a 
hónapban is velünk tartanak hűséges 
és új olvasóink, és remek szerzői, szer-
kesztői gárdánk.

A szenvedés ára a boldogtalanság 
– a pozitív gondolkodás ajándéka az 
öröm. Ilyen egyszerű. ■

Steiner Kristóf főszerkesztő
steiner.kristof@gmail.com 

www.whitecityboy.com
facebook.com/SteinerKristofOldala

Öröm az ürömben 
– AvAgy ki hogyAn szereti elrontAni A sAJát kedvét? 
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Örömódák
12 inspiráló gondolAt  
Az élet ünnepléséről

„Az ünnepnap azért kápráztat el, mert szürke 
napokból ragyog elő, ritkán, ahogy a nyaklánc-
ban tüzel itt-ott egy-egy igazi drágakő” – írta 
William Shakespeare, és igaza volt: az ünnepek 
fénye a hétköznapokat is beragyogja. ám az 
igazi öröm az, ha minden napot ünnepként él-
hetünk meg – az Új Kelet májusi lapszámának 
vezérfonala az életöröm, az élet ünneplése. Ti-
zenkét inspiráló gondolatot osztunk meg neves 
művészektől, véleményformálóktól. 

1 „Valójában az 
örömömet nem 

’megosztom’, hanem 
bevonom a másikat is, 
mert egyedül egy ma-
gányos szikra is hamar 
kialszik, ha nem tudja 
a környezetét lángba 
borítani.” 

Müller Péter

7„Az emberiség 
egyik fele nem 

érti meg, amiben a 
másik fele örömét 
leli.” 

Jane Austen

2 „Az öröm a jó dolgok ismérve. Ha növek-
szel az örömben, akkor fejlődsz, és úton 

vagy hazafelé. A közömbösség nem ad lehető-
séget az öröm növekedésére. Sőt, ha bármi örö-
möd is volt, a közömbösségben el fog tűnni.” 

Osho

3„Búra s örömre 
születünk;  

Aki ezt megérti jól,  
bárhová megy, nem 
botol.” 

William Blake

4 „Ha tudni akarod, hogy mit jelent bol-
dognak lenni, nézz egy virágra, madár-

ra, vagy egy gyermekre; ők Isten országának a 
tökéletes képei. Mert pillanatról pillanatra élnek 
az örökkévaló jelenben, múlt és jövő nélkül. Így 
aztán mentesek attól a bűntudattól és aggo-
dalmaskodástól, amely annyira gyötri az em-
bereket. Tele vannak tiszta életörömmel: nem 
annyira az embereknek és dolgoknak, hanem 
sokkal inkább az életnek magának örülnek.” 

Anthony de Mello

5„Az öröm annyi csak, mint a 
nyerítés. Vagyis mihelyt letelt 

a nap, akkor már majdnem mindegy, 
hogy jól telt-e vagy rosszul. Éjszakáid 
örömeire pedig, mikor eltelten heve-
részel, csak úgy gondolsz vissza, mint 
egy jó ebédre.” 

Füst Milán

8„Mindent tudok, 
és mindent meg-

kaptam már. De az iga-
zi boldogság: adni.” 

Alain Delon

6„Az élet örömeit csak a 
gyerekek élvezik s azok, 

akik nem jutnak hozzá. Szegény 
felnőttek. Mindig jobban unják az 
életet és örömeit. Örülni a szegé-
nyek tudnak. Szegény gazdagok, 
azoknak igazán nincs semmi 
örömük az életben. Torkig van-
nak az élvezetekkel. Mindig teli 
van a gyomruk, a legjobb dol-
gokkal. Szapulják a legjobb fala-
tokat. Állandóan kifogásokat ke-
resnek és mindent unnak, mert 
minden a rendelkezésükre áll.” 

Nádas Sándor

12 „A felnövő 
ember fel- 

hagy a játszással, látszó-
lag lemond arról az 
örömtöbbletről, ami a 
játékból származik. De 
aki ismeri az ember lelki 
életét, az tudja, hogy ta-
lán semmi sem fogható 
ahhoz a nehézséghez, 
amit az örömről való le-
mondás jelent.” 

Sigmund Freud
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„Élvezd az életet!  
Mindig olyan em - 
be rekkel vedd kö-
rül ma gad, akiket 
kedvelsz. Embe-
rekkel, akikkel jó  
beszélgetni. Any-
nyi jó dolog van, 
amiről érdemes 
elmélkedni.” 

Sophia Loren

9„Csodálkozz rá e szépséges világra,
élvezd a jelent, értékeld a mát!

Szemed, füled, s szíved nyisd végre tágra,
érezd az élet lüktető dallamát!” 

Aranyosi Ervin

11„Elég intelligens 
vagyok ahhoz, 

hogy boldogan és kö-
nyörületesen éljek. Ha túl 
okos lennék, észreven-
ném a világ minden baját.” 

Adam Levine

„Az életöröm nem ünnepi kiváltság”
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Sok ember szeretné tudni, mi folyik 
a színfalak mögött. Ha egy szín-
házi előadás „műhelytitkairól” van 
szó, a kíváncsiságát többé-kevés-
bé kielégítheti az érdeklődő, ám a 
politikai színfalak mögé alig valaki 
kaphat betekintést – még egy kép-
zett újságíró előtt is rejtve marad 
az események nagyja. 

Sorolhatnám az elmúlt időszak po-
litikai sakkhúzásait, de nem aka-
rom ezzel untatni az olvasót. Csak 

egyet emelnék ki a sok közül, mivel na-
gyon sok politikust és üzletembert érin-
tett az ügy: az elhíresült Panama-irato-
kat, amelyek igyekeznek felfedni a világ 
nagy adócsalóit. Ám hiába tudunk meg 
egyre többet erről, radikális változásra 
nemigen lehet számítani. 

Azt még senki sem tudja biztosan, 
hogy Izraelben hányan érintettek eb-
ben a „panamában”. Találkozhattunk 
előzetes hírekkel, de ezek egyelőre 
puszta gyanúsítgatások. 

De nem is ez volna a mondandóm, 
pusztán azt szeretném érzékeltetni, 
hogy a világ politikusai mennyire ge-
rinctelenek. Hol vannak már azok az 
idők, amikor egy politikus kénytelen 
volt lemondani, ha valamilyen ballé-
pést követett el! Manapság ezt még 
a nép, vagy saját pártja követelésére 
sem teszi meg egy képviselő vagy egy 
miniszter. 

Térjünk azonban rá cikkünk tár-
gyára: április közepén Izraelbe 
látogatott egy politikus, akinek 

jelene és múltja nem egészen „fel-
hőtlen”. Na nem a panamázás terén, 
hanem egészen másképpen. Heinz-
Christian Strache, vagy ahogy Auszt-
riában jegyzik, HC Strache, az Oszt-
rák Szabadságpárt (Freiheitliche Partei 
Österreich) vezetője különös lépésre 
szánta rá magát. Köztudott, hogy az 
FPÖ valaha Jörg Haider pártja volt, Jörg 
Haider maga pedig az osztrák politikai 
élet egyik fenegyereke. A semmiből 
nőtte ki magát pártvezérré, és ha nem 
szenved halálos autóbalesetet, ma ki 
tudja milyen vezető pozícióban ülne.

Híressé többek között az tette, 
hogy kifejezetten arab-barát politikát 
folytatott. Olyan vezetőkkel állt közeli 
kapcsolatban, mint Kadhafi és annak 
fiai, vagy Szaddám Husszein, akinél 
többször is járt. Ugyanakkor ne feled-
kezzünk meg arról, hogy ezeknek az 
azóta „leköszönt” vezetőknek a pén-
zeit is Ausztriában fialtatta. Sőt, más 
arab vezetők is jóval szívesebben kö-
tötték le itt a maguk illetve országuk 

pénzét, mint a szomszédos Svájcban. 
Haider gondoskodott arról, hogy ked-
vük szerint bármikor mozgathassák a 
tőkéjüket. Az, hogy a pénz sok eset-
ben terrorszervezetek támogatására 
ment, senkit sem érdekelt. Igaz, ak-
koriban az FPÖ mint kormányzópárt 
volt jelen az osztrák parlamentben a 
feketék, az ÖVP (Österreichische Volks 
Partei), azaz az Osztrák Néppárt olda-
lán. Anno az EU kizárással fenyegette 
meg Ausztriát, ha továbbra is enge-
délyezik a szabad pénzmosást, ám az 
osztrákok megtalálták azokat a kiska-
pukat, amelyek segítségével ki tudták 
játszani az Európai Uniót. 

Azután a közel-keleti fordulatok 
miatt egy csapásra megváltozott min-
den. Az egykori diktátorok megbuktak, 
a pénzt még idejében kimenekítették 
Ausztriából, ez pedig igen érzékenyen 
érintette az osztrák bankokat, valamint 
a gazdaságot. Két nagy bank – az Alpe 
Adria és a Hypobank – kis híján csőd-
be is ment ezáltal. Mindmáig nem zá-
rult le az a vizsgálat, amelyet az ügy-
ben érintett, akkor felelős pozíciókat 
betöltő személyek ellen folytatnak. 

Kapóra jött azonban a legérintet-
tebb személy, Haider váratlan halála – 
mindent a nyakába lehetett varrni. Ám 
a politikai paletta is változott: a nép-
párt ugyan hatalmon tudott maradni, 
de a kékek, a szabadságpárt vereséget 
szenvedett. 

A vizsgálódások során már történt 
néhány váratlan letartóztatás, sőt ki-
sebb ítéletek is születtek, de ahogy 
mondani szokás, a fejétől büdös a hal. 
A volt miniszterek azonban egyelőre 
csak tanúskodnak, egymás ellen vagy 
mellett. Haider helyét Strache örököl-
te meg, és már az első pillanatokban 
rájött arra, hogy a támogatás már 
csak úgy biztosítható a párt számára, 
ha szakít a régi haideri politikával. Ha 
nehezen is, de sikerült annyira nép-
szerűvé tennie magát, hogy az FPÖ 
ismételten fel tudta verekedni magát 
az élvonalba. Ebben persze sok más 
faktor is közrejátszott. 

Strache szinte minden beszédé-
ben kikelt az arab bevándor-
lás és a menekültpolitika ellen. 

Egyfolytában azt hangoztatta, hogy 
Ausztria az osztrákoké, ott nincs he-
lyük terroristáknak és közönséges 
gyilkosoknak. Természetes, hogy ez-
zel rengeteg elkeseredett embert tu-
dott maga mellé állítani, noha párt-
ján belül sok ellenséget is szerzett 
magának. Zsidóbérencnek titulálták, 
válaszul igyekezett megszabadulni 
ezektől az emberektől a pártján be-
lül, miközben egyre jobban kereste a 

kapcsolatokat az osztrák zsidó szerve-
zetekkel. Leghíresebb húzása az volt, 
amikor ellátogatott Maut hausenbe 
ko szorúzni, és beszé dében elítélte az 
antiszemitizmus min den megnyilvá-
nulását. Mindezt azért, hogy magát és 
pártját szalonképessé tegye. 

Az osztrák zsidó vezetőség azonban 
nem dőlt be teljesen ennek a „pálfor-
dulásnak”, továbbra is mint nemkívá-
natos politikust és pártvezért kezelték. 
Ennek ellenére két zsidó származású 
tanácsadója is van. Nem tudni, hogy 
az ő tanácsukra, vagy egyfajta vá-
lasztási propagandaként, de Strache 
szerette volna elérni, hogy Izraelbe 
mint hivatalos személy látogathas-
son. Kapcsolatba léptek a kormányzó 
Likud párttal, sőt Benjamin Netanjahu 
miniszterelnöknek is kérték a közben-
járását. Netanjahu kerek perec elutasí-
totta, sem fogadni nem volt hajlandó 
Strachét, sem tárgyalni vele. 

Strache és csapata ennek elle-
nére magánszemélyként kiutazott 
Izraelbe. Koszorúztak a Jad Vasem-
ben és – hogy azért ne menjenek 
haza üres kézzel – fogadta őket Avi 
Dichter, a Moszad egykori főnöke. 
Persze Dichter nem gondolta végig, 
hogy ez a találkozás kicsit sem tesz 
jót neki, hiszen találgatásokra adhat 
okot. A látogatás célja pedig nagyon 
is egyértelmű volt: április 22-ére „me-
legítettek”, valamint az utána várható 
következményekre. 

április 22-én rendezték meg a 
Bun des präsident- (államelnök-)  
választás első fordulóját. Hat 

jelölt versengett a pozícióért. Ezek 
egyike volt Norbert Hofer, az FPÖ 
embere. A néppárt jelöltje Andreas 
Khol volt, míg a szocialistáké Rudolf 
Hundstorfer. A zöld párt jelöltjeként 
Alexander Van der Bellen állt a rajtvo-
nalhoz. Emellett két párton kívüli jelölt 
is indult: Richard Lugner építési vállal-
kozó, valamint Irmgard Griss, a legfel-
sőbb bíróság egykori elnöke. 

Az előzetes kutatások alapján a leg-
esélyesebbnek Kholt, illetve a párton 
kívüli Grisst tartották – ám az eredmé-
nyek nem ezt igazolták. Az FPÖ szinte 
egész Ausztriában elsöprő sikert aratott. 
Még azokon a helyeken is ők győztek, 
ahol a közvélemény-kutatások szerint 
egyértelműen a szocialista, illetve nép-
párti szavazók voltak többségben. 

A második helyezett a zöldek jelölt-
je lett, így a május 22-i második for-
duló két indulója Hofer és Alexander 
Van der Bellen. A jelenleg kormányzó 
két párt nem vonta le a tanulságot a 
csúfos szereplés után sem. A volt kor-
mányfők – Erhard Busek a néppárt, és 

Franz Vranitzky, a szocialisták egykori 
kancellárja – azt javasolták, hogy a je-
lenlegi koalíció vezérei mondjanak le, 
és írjanak ki új választásokat. 

Természetesen nem így lett, elkez-
dődött azonban a nagy sárdobálás. 
Noha hátravolt még jó pár hét május 
22-ig, Strachéék már a jövőre gondol-
tak. Az FPÖ vezére jó előre kiszámí-
totta, hogy ha sikerül az államelnöki 
székbe a saját jelöltjüket ültetni, akkor 
ismét nagy esélyük lesz visszakerülni 
a kormányzópártok közé. 

A jelenlegi helyzet kísértetiesen ha-
sonlít a Schüssel-éra kezdete előtti idő-
szakra, annyi különbséggel, hogy akkor 
az államelnökön, Thomas Kles ti len bu-
kott el többször is a kék–fekete koalí-
ció megalakulása, mely aztán fél éves 
késéssel ugyan, de létrejött. Klestil az 
egyre erősebb nemzetközi nyomásnak 
engedve többször is megtagadta, hogy 
jóváhagyását adja az összefogásra – 
most viszont minden adott. Ha Hoffer 
lesz a befutó és nem Van der Bellen, 
nagy eséllyel elérhetik az előrehozott 
választásokat, melynek az eredménye 
már most is borítékolható. A zöldek je-
löltje, Van der Bellen felhívással fordult 
a szavazókhoz arra kérve őket, hogy ne 
nácizzanak és fasiztázzanak, hanem a 
józan eszükre hallgatva menjenek el 
minél nagyobb számban szavazni má-
jus 22-én. 

Ezen a választáson nem csupán 
Ausztria további sorsa dől el, hanem 
Európáé is, hiszen ha Ausztriában vélet-
lenül mégis a szélsőjobb kerülne hata-
lomra, akkor ugyanez a tendencia több 
más európai országban is megismét-
lődhet, hasonló szélsőjobboldali győze-
lemmel. Ezek után pedig nem európai 
egyesülésről fogunk beszélni, hanem az 
EU kudarcáról és széteséséről. 

lApzártA után
A választások május 22-i második for-
dulójának eredményeként Ausztria új 
államelnöke Alexander Van der Bellen 
lett. A vasárnapi voksolás kimenete-
le még az éjszakai órákban sem volt 
egyértelmű, a két jelölt a szavazatok 
nagy részének feldolgozása után is 
szinte egyformán állt, Van der Bellen 
csupán az utolsó órákban zárkózott fel 
Hofer mögé. 

Délután öt órakor még az utóbbi 
vezetett egy százalékkal. A zöldek je-
löltje este hat után egyenlített, az ered-
mény pedig csak hétfő délutánra vált 
véglegessé. A vesztes Norbert Hofer 
gratulált kihívójának, Ausztria életében 
pedig ezzel új korszak kezdődött. Most 
már csak a minisztereken és a tanács-
adókon múlik majd, hogy mit kezd ha-
talmával az új irányítás. ■

Mi megy a színfalak mögött?
Az AusztriAi válAsztások mArgóJárA

Avi Ben Giora
Kedvenc budapesti belvárosi kávé-
zóm, kvázi-munkahelyem (itt írom 
a cikkeimet) dolgozói tippelgettek 
így a pult mögött. lelövöm a poént: 
a belépő fiatal valóban angolul ren-
delte meg a csokis kapucsínóját.

 K icsit röstelkedve hozom ide a 
magam baját, mert egyes szá-
raz, fizikai (esetemben: elem-

zői) tényeket nézve tényleg nehéz 
lenne azt bizonygatnom olvasóink 
többségének, hogy Magyarországon 
rossz, örömtelen dolog élni. Bármi-
lyen közhelyes, mégis releváns össze-
vetési alap, hogy itt nem robbantanak 
fel buszokat, nem lőnek ki az országra 
rakétákat, nem flangálnak fanatiku-
sok ruhájuk alá rejtett késsel, hogy a 
szembejövőt leszúrják. Ilyen szem-
pontból teljesen jogosan tenné fel a 
kérdést bármelyik, Izraelben élő olva-
só, hogy mégis, mit nyavalygok.

Apró közbevetés, fontos mellékvá-
gány: a bűnről beszélve bizony ma-
gunk is cinkossá válunk akkor, ha elta-
gadjuk a cselekvőt. Izraelre az elmúlt 
évtizedekben a rakéták nem „hullottak”, 
azokat gazemberek tudatosan lőtték 
át. Nem „konfliktus alakult ki” az utcán, 
és annak nem „résztvevői voltak”, ha-

nem gyilkos szándékú gazemberek tá-
madtak a megállóban várakozó békés 
polgárokra. A busz sem „felrobban”, ez 
nem egy természeti jelenség, ami csak 
úgy megtörténik – a bombát gazem-
berek építik, szállítják és aktiválják.

Ha pedig látjuk a cselekvőt az egyik 

oldalon, akkor észrevehető a másikon 
is. Az, aki így vagy úgy fogadja mások 
tetteit. Izrael e tekintetben messze 
Magyarország előtt jár, lág báómer 
pedig kiváló apropó ezt megvitatni.

De előtte még gyorsan egy másik 
példa. Ismerősöm felesége egy nem-
zetközi szervezet magyarországi kö-
zépvezetője, akihez rendszeresen jön-
nek szerte a világból vendégek, külföldi 

kollégák. Mint az optimista szódáslo-
vaknak, úgy igyekszik a más orszá-
gokból érkezők horizontját keretezni, 
csak a legszebb, legműködőképesebb, 
legeurópaibb foltokat megmutatva 
Budapestből. Mégis, már az első este 
arra panaszkodnak a külföldiek, hogy 
hiába volt finom az étel, fantasztikus 
a koncert és csodálatos a kivilágított 
város látképe, mégis van valami a le-
vegőben. Nyomasztó, fojtogató, rossz 
értelemben vett melankólia. Tízmilli-
ós örömtelenség kószál az országban, 
nagyobbrészt vert seregként, lábhoz 
tett fegyverekkel. Ünnepeink kudarc-
mementók, az ilyenkor elhangzó be-
szédek frusztráltak, komikusan harci-
asak, mindegyikben ott a balsors, ami 
régen tép. Sérelmeink, tilalmaink, rossz 
kompromisszumaink listája szebben 
gondozott, mint a gyep az angolpark-
ban, örömeink soványkák, sokszor a 
káröröm vagy az „ahhoz képest” sza-
kadt gúnyájában tűnnek fel. Ha a tévé-

ben felteszik a kérdést SMS-szavazás-
ra, hogy „Ön szigorúbban büntetné-e, 
hogy...”, akkor mindegy, hogy miként 
végződik a mondat, a válaszadók 85-
90 százaléka dühödten írja, hogy igen, 
igen, sőt, akasszák fel.

Hülyén hangzik az, hogy Örömtan-
tárgy? Vagy Életöröm-tanfolyam? Bol-
dogságügyi Minisztérium? És ha nem 
teljesen, akkor nem lehetne megpró-

bálni, hogy talán, picit, valamennyire 
változzon a helyzet Magyarországon?

Egy (sőt, minél több) izraeli magyar 
véleménye pedig e tekintetben azért 
lehet fontos számomra, mert ő ön-
magában is bizonyítéka és következ-
ménye egy közel évszázados magyar-
országi kudarcnak. Numerus clausus, 
holokauszt, nyilasok, kommunisták, 
majd a legújabb kori, újra gyökereket 
verő magyarországi szélsőjobboldal. 
Sőt, nem csak gyökerek (illetve nem 
csak úgy), nem csak a föld alatt kúsz-
va, de egyre magasabb lombkoronát 
is növesztve. Növekvő árnyékkal.

Az izraeli magyarok túlnyomó 
többsége már létezésével is kritikája 
a magyarországi jelen és közelmúlt 
történéseinek, egy meghallani nem 
kívánt válasz arra, hogy miért alakult 
úgy, hogy ő, vagy már a szülei, nagy-
szülei, dédszülei Izraelben magyarok, 
és nem Magyarországon.

Az én megfejtéseim szükségsze-

rűen a belföld horizontjáig terjednek, 
annyi kitekintéssel, amit az egyre 
gyakoribb és hosszabb külföldi tar-
tózkodások tudnak szélesíteni. Én 
egyelőre ilyen galuskaszaggató-for-
mában emigrálok: igyekszem minél 
lyukasabbá tenni a lét folytonosságát 
egy örömtelen országban. De tudni 
azt akarom, amit az tud, aki nem itt él. 
Akinek van módja és képessége sze-
retni az életet, ahol az kollektív elhatá-
rozás, hogy most nekünk jó lesz, ahol 
az ünnep deklarált és megvalósított 
célja az öröm. Ahol tisztító tábortüze-
ket raknak, ahol kidíszítik az otthono-
kat, ahol tudnak és akarnak élni.

Ha pedig zárásként visszaveszem 
a politikai elemzői „sapkámat”, akkor 
még egy, szerintem a legfontosabb 
tételt kell röviden ismertetnem. Pár-
tok, politikusok, mozgalmárok figyel-
mét mindig felhívom arra, hogy egy 
közösség onnantól indul el a meg-
semmisülés felé, amikor elkezd „kiszá-
radni”. Amikor már nincs olyan lelkes 
aktivista, aki ingyen, szabadidejében 
ragasztja a plakátot, hordja a szóróla-
pot, ül be a rendezvényekre, tűzi ki a 
jelvényt, markolja a molinót. Amikor 
már nem szívügy, hanem mechanikus 
kötelesség vagy biznisz a részvétel, és 
nem állandó érzés, öndefiníciós elem, 
hanem csak egy „tól-ig” része a nap-
jainak. Amikor nem érkezik senki, de 
tömegek hagyják el a közösséget.

Amikor már nincs benne igazi öröm.
Ha innen nézem, Izrael még sokáig 

fennmarad. Magyarország meg... tu-
lajdonképpen én se mosolygok, ami-
kor bemegyek a kávézóba. ■

„Mosolyog, szóval tuti nem magyar!”
Ceglédi ZoltánVélemények

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

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

Praktikus információkkal, kollaborációkkal és hirdetésekkel kapcsolatos kérdésekkel bárki fordulhat bizalommal az 
Új Kelet felelős szerkesztőjéhez, Salamon Sárához: 052-797-1655 (Izraelből), 00-972-52-797-1655 (magyarországról).
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A 
Bét Hamispat Hagavoa Lecedek 
(Bagac – בג"ץ) az izraeli Legfel-
sőbb Bíróság egyik feladatköre, 

ami nagyjából a magyar Alkotmány-
bíróság szerepének felel meg. Az iz-
raeli bírósági rendszer a brit mandá-
tumból átemelt rendszerre épül. A brit 
államigazgatási parancs alapján 1922-
ben hozták létre a Her Majesty's High 
Court of Justice in England mintájára, 
így felépítése a mai napig azt követi. 
Az állam megalakulása, 1948 után a 
brit mandátum bírósági rendszerét kis 
változtatásokkal integrálták az izrae-
li törvényekbe. 1948 szeptemberéig, 
a Legfelsőbb Bíróság megalakulásáig 
a Tel-avivi Területi Bíróság látta el a 
Legfelsőbb Bíróság feladatait.

Az első Kneszet hosszú viták elle-
nére képtelen volt konszenzusra épülő 
alkotmányt elfogadni, elsősorban Da-
vid Ben Gurion ellenzése miatt, ezért 
1950-ben megszületett a Harari dön-
tés, melynek értelmében egy egészé-
ben elfogadott alkotmány helyett a 
Kneszet részenként tárgyalja és fogad-
ja majd el az alkotmány pontjait. Az 
előkészítő munkát az Alkotmányozó, 
Törvénykezési és Igazságszolgáltatási 
Bizottságra bízták. Az alkotmány végül 
a mai napig nem született meg, csu-
pán néhány úgynevezett alaptörvény, 
melyek az izraeli törvényhozás és de-
mokratikus berendezkedés alapjait 
szabályozzák. Ezen alaptörvények közé 
tartozik A Kneszet; az Izrael földjei; Az 
államelnök; A kormány; Az államház-
tartás; A katonaság; Az igazságszolgál-
tatás; Az állami számvevő; a Szabad 
munkavállalás; Az emberi méltóság és 
szabadság; Jeruzsálem Izrael fővárosa 
és a Népszavazás című törvény.

A Bagac feladata eredetileg az ál-
lamigazgatással szembeni bírósági se-
gítségnyújtás az állampolgárok részé-
re, igen széles jogosítványokkal. Ezen 
jogosítványok magukban foglalják a 
mandamus (valamely hatóság vagy 
hatósági személy kötelezése valamire 
vagy tiltása valamitől), quo warranto 

(bíróság általi tiltás, míg a jogi alany be 
nem bizonyítja jogosultságát tevékeny-
sége folytatására), certiorari (peres eljá-
rást a felsőbb bíróság hatáskörébe vonó 
határozat), prohibition (egy ügy alsóbb 
bíróság előtt való folytatásának meg-
tiltása) és habeas corpus (jogelv, mely 
garantálja, hogy törvényes vád, illetve 
bírósági határozat hiányában csak rövid 
időre lehessen a személyt szabadságá-
tól megfosztani) rendelkezéseket.

Azonban a bírósághoz fordulóknak 
meg kellett felelni a közvetlen érin-
tettség (locus standi) feltételének és 
ezzel a bíróság erősen leszűkítette a 
keresetek benyújtásának lehetőségét. 

A kilencvenes évektől a bíróság mű- 
ködése intenzívebbé vált. 1992-

ben a Kneszet elfogadott két új alap-
törvényt, melyek alapjaiban változtat-
ták meg a Legfelsőbb Bíróság, illetve a 
Bagac és a Kneszet kapcsolatát. Ezt az 
időszakot nevezik igazságszolgáltatási 
forradalomnak. A két új alaptörvény 
az Emberi méltóság és szabadság, va-
lamint a Szabad munkavállalás szabá-
lyait rögzíti. A változások elsősorban 
Aharon Barak nevéhez fűződnek, aki 
1992-ben, a törvények kidolgozásakor 
és elfogadásakor a Legfelsőbb Bíró-
ság bírája, 1995-től annak elnöke volt. 
Barak gyökeresen megváltoztatta a 
bíróság munkáját, jogait és ítélkezési 
alapelveit: eltörölte a kérelmek felté-
te leinek jelentős részét, ezzel kiszéle-
sítve a bírósághoz fordulás lehetősé-
gét, valamint kiszélesítette a bíróságok 
jogkörét, amivel lehetővé tette olyan 
törvények megsemmisítését, amelyek 
nem állnak összhangban az alaptör-
vényekkel. Szavai szerint Izrael demok-
ráciából alkotmányos demokráciává 
vált, melyben az alaptörvényben meg-
határozott jogoknak és elsősorban az 
egyenlőségnek, az emberi méltóság-
nak, a szólásszabadságnak, valamint a 
munkavállalás szabadságának norma-
tív elsőbbrendűséget kell élveznie min-
den más törvénnyel szemben.

Először 1995-ben, a Bank Discont-
per néven elhíresült bírósági tár-

gyaláson került sor az új igazságügyi 
ideológia érvé nye sítésére. A per alapját 
egy 1993-ban elfogadott törvény adta, 
mely lehetővé tette mezőgazdasági 
vállalatok és vállalkozók számára, hogy 
kibújjanak a bankoktól felvett kölcsö-
nök egy részének visszafizetése alól. 

Keresetükben a bankok az emberi 
jogok alaptörvényére hivatkoztak, mely 
rögzíti a vagyonhoz való jogot. Ez volt 
az első alkalom, hogy a Legfelsőbb Bí-
róságnak mérlegelnie kellett az alap-
törvények és más törvények vagy kor-
mányhatározatok kapcsolatát, valamint 
a bíróság jogosultságait a törvényho-
zással szemben. A tárgya lásokat kilenc 
legfelsőbb bíróból álló testület vezette, 
élén a leköszönő és az új elnökkel, Meir 
Samgarral és Aharon Barakkal. Döntésé-
ben a bíróság hatályon kívül helyezte a 
törvény kifogásolt cikkelyeit. 

Mindkét bíró történelminek nevez-
te a döntést, mely új korszakot nyit 
az izraeli demokrácia életében. Ki-
emelték a demokratikus ellensúlyok 
fontosságát egy alkotmányos demok-
rácia életében, ahol az alkotmány fe-
lette áll minden más törvénynek, és a 
bíróságok feladata, hogy ellenőrizzék 
az alaptörvények tiszteletben tartását.

Samgar az ítélethez fűzött külön-
véleményében pontokba szedte az al-
kotmányos demokráciában kívánatos 
törvénykezési és igazságszolgáltatási 
hierarchiát, mely lényegében összefog-
lalja a Legfelsőbb Bíróság ideológiáját:

1. Az izraeli jogszabályalkotás nor-
matív hierarchiába rendezett.

2. A hierarchia csúcsán az alkotmá-
nyos jogszabályalkotás áll.

3. Az alkotmányos jogszabályalko-
tást jelenleg az alaptörvények fejezik 
ki. Ezen alaptörvények összessége al-
kotja majd az alkotmányt. 

4. A szabad munkavállalásról és az 
emberi méltóságról és szabadságról 
alkotott alaptörvények alkotmányos 
jogszabályok.

5. A törvényhozás legfelsőbb szu-
verén szerve a Kneszet. A Kneszet il-
letékes alaptörvényeket és általános 
törvényeket elfogadni. Jogosult to-
vábbá rendeletek meghozására, ha a 
törvényben erről dönt.

6. A fenti két alaptörvényben foglal-
tak nem törölhetők el vagy változtat-
hatók meg, csak alaptörvény által. Ezt 
az elvet helyénvaló kiterjeszteni min-
den alaptörvényre.

7. A fenti két alaptörvényben fog-
laltak nem sérthetők meg, csak alap-
törvény által. Ezt az elvet helyénvaló 
kiterjeszteni minden alaptörvényre.

8. A Kneszet jogosult jövőbeni alap- 
vagy általános törvények beiktatását 
megkötni. A megkötés lehet formai 
vagy lényegi egyaránt.

9. Az emberi méltóságról és sza-
badságról hozott törvény beiktatása 
után hozott törvények változtatása 
csak az alaptörvény rendelkezéseinek 
betartásával lehetséges.

10. A törvénykezés alkotmányjogi 
felülvizsgálata a bíróság hatáskörébe 
tartozik. 

Néhány nappal Jichák Rabin halála 
után hirdette ki a bíróság ítéletét. 

Mind a média, mind a politikai pártok, 
mind a közbeszéd Rabin halálával, 
temetésével és az önvizsgálattal volt 
elfoglalva ezekben a napokban, így 
az izraeli demokráciára, a politikára és 
igazságszolgáltatásra oly nagy hatás-
sal bíró döntés alig kapott figyelmet. 
Később sokan bírálták az ítélet kihir-
detésének időzítését, de a Legfelsőbb 
Bíróságnak nem sok mozgástere volt 
e téren, mert a leköszönő elnöknek be 
kellett fejeznie az ítélet szövegbe fog-
lalását nyugdíjba vonulása előtt, mely 
a kihirdetés után két nappal volt.

Az ítélet és a hozzá fűzött indoklások 
fordulópontot jelentettek a törvényho-
zás és az igazságszolgáltatás viszonyá-
ban. A bíróság két alaptörvény egy-egy 
paragrafusára hivatkozva jogot formált 
magának arra, hogy felülbírálja a tör-
vényhozást. Az igazságszolgáltatás kri - 
tizálói szerint a bíróság felhatalmazás 
nélkül formált magának jogot arra, 
hogy felülbírálja a Kneszet határozatait. 
A cikk elején említett jobb- illetve bal-
oldali politikai támadások mellett meg-
húzódik egy komoly szakmai vita is, 
mely az alkotmányos demokráciák po-
litikai berendezkedése, a hatalmi ágak 
megosztása és törvények jogi értel-
mezése körül zajlik. Felülbírálhat-e egy 
tagjait és vezetőségét maga választó 
és szabályozó autonóm szervezet tör-
vényeket, melyeket a demokratikusan, 
a nép által választott legfőbb hatalom 
hoz? Szükséges-e ilyen jogosultság? 
Kapott-e erre felhatalmazást a Legfel-
sőbb Bíróság? 

Valójában 1995 óta csak nagyon ke-
vés alkalommal került sor arra, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság megsemmísítsen 
egy teljes törvényt vagy egy törvény 
egyes részeit. Sokkal inkább Aharon 
Barak jóslata látszik beigazolódni, mely 
szerint a törvény eltörlésének a lehető-
sége önmagában elég ahhoz, hogy a 
törvényhozás sokkal körültekintőbben 
végezze munkáját és a törvényalkotás 
folyamán érzékenyebb legyen az alap-
vető emberi jogokra. ■

Az alkotmány védői 
– vAgy A demokráCiA rombA döntői?

Székely Róbert

S
zámomra Sávuot a béke ünnepe, 
a természeté, az elfogadásé, a 
szereteté, a megváltásé… és még 

egy halom pozitív dolgot sorolhatnék 
fel, melyet Ruth és Boáz történetéből 
meríthetek. Mindezek ellenére még-
sem tör ki bennem öröm, inkább szo-
morkás vagyok.

Ha – mondjuk ideológiai okokból 
– eltávolodom egy családtagtól, vé-
géhez ér egy baráti kapcsolat, szebb 
időkből való nosztalgikus képeket né-
ze getek, vagy ha egy szerettem el-
vesztése nyomán fájdalom vesz erőt 
rajtam, akkor nyilván bánatos vagyok. 
Én szeretem ezt az érzést. És nem, 
nem vagyok mazochista.

Nem tagadom, hogy jó dolog az 
öröm, de én azt a visszatekintő, befelé 
forduló fajtát részesítem előnyben.

Már gyerekkoromban vonzódtam 
a melankóliához, mert az olyan érett-
nek, kifinomultnak és elegánsnak tűnt. 
Már akkor ráéreztem, hogy a szomo-
rúságban is van egyfajta bonyolult 
boldogság.

Nyilván minden normális ember 
életvidám akar lenni. Teljes filozófiák 
alapulnak azon a feltételezésen, hogy 
minél boldogabb vagy, annál jobb 
neked. De legtöbbször azok a boldog 
emberek, akiket nem ismerünk elég-
gé. Ha közelebbről megszemlélhetjük 
őket, kiderül a turpisság.

A boldogság pillanatai nagyon rö-
videk (egy óra, kettő, talán egy nap). 
Ha valaki három napig vagy tovább 
egyfolytában boldog, az vagy beteg, 
vagy eltitkolnak előle valamit. Egy tel-
jes életen át tartó boldogság? Nem 
logikus. Sigmund Freud szerint „a bol-
dogság ötlete nincs benne a terem-
tésben.”

Világos, hogy néha jó elégedettnek 
lenni. De az a furcsa igazság, hogy én 
nem akarok mindig gondtalan lenni. 
Néha jó okom van arra, hogy szomor-
kás legyek, és időnként csak azért szo-
morkodom, mert – tudatosan vagy 
tudat alatt – ezt akarom. Valószínű, 
hogy az érzelmi sokszínűség jobb, 
mint a monoton derű. Nagy értéke 
van a szomorúságnak, míg a vidám-
ság néha kicsit naivnak tűnik.

Óriási művészeket ihletett meg a 
szomorúság, míg mondjuk a mosoly-
gós fagyinyalás jóval kevesebbszer 
adott ihletet nagy versek és festmé-
nyek születéséhez.

Némelyeknek a melankólia az 
egyetlen múzsája. Thália helyett in-
kább Melpomené. Ő ihlette Miltont, 
Michelangelót, Swiftet és rengeteg 
más írót, költőt, képzőművészt és 
gondolkodót. Minden géniusz melan-
kolikus – de legfőképpen azok, akik-
nek a zsenialitása a komédiában van.

A melankólia méltóságteljesebb az 
örömnél. Szerintem a vigyorgó derű 
lényegében egyfajta ostoba élvezet, a 
bárgyú agy nyelve, egy léggömb, mely 
a tűre vár, hogy jöjjön és kipukkassza. 
A szomorúság érettebb, mert az ábrán-
dokból való kijózanodásról tanúskodik. 
Szerintem a szomorú ember őszintébb 
és hitelesebb, mint a folyton mosolygó.

A depresszió az agyat körülvevő 
poshadt bűz, de a szomorúság olyan, 
mint egy mélykék és türkiz tollú ele-
gáns páva. Ez jellemzi például az Af-
rikából az Újvilágba importált zenét, a 
mélabús bluest is.

Nincs semmi kapcsolat az elegáns 
melankólia és a depresszió között. 
Számos elmélet próbálta megma-
gyarázni a depresszió evolúciós alkal-
mazkodó képességét, de tudomásom 
szerint egyik sem állította, hogy az 
szórakoztató, vagy kellemes volna.

Nyilván mindenfajta szomorúság-
nak van előnye és hátránya. Azt lehet 
mondani, hogy a szomorúság erő-
ről és érzékenységről tesz tanúságot. 
Olyan feltűnően rikító dolgok, mint 
a szarvas hatalmas agancsa, vagy a 
páva pompás farktolla éppen értékük 
miatt hasznosak, pont azért, mert vi-

lágos, hogy gazdájuk terhére vannak. 
Azt az üzenetet közvetítik, hogy any-
nyira erős vagyok, annyira kívánato-
sak a génjeim, hogy megengedhetem 
magamnak, hogy ezzel – az egyéb-
ként gyönyörű – hátránnyal a teste-
men forgolódjak.

Ebből a megközelítésből a szo-
morúság egyfajta „túlzott fogyasz-
tás”. Mogorva ábrázattal több izmot 
működtetünk, mint mosolygós arc-
cal, ami azt is jelentheti, hogy több 
energia elpazarolásával éppen azt 
jelezzük, hogy bőséges erőforrása-
ink birtokában képesek vagyunk erre. 
Bármely bolond élhet gondtalanul, 
míg jóval több erő kell ahhoz, hogy 
szomorúan élj. De az ilyen meg-
közelítés figyelmen kívül hagyja a 
szomorúság legfontosabb szem-
pontját. Nem az árát, hanem a szép-
ségét. A derű kedves és aranyos, de 
a melankólia néhány fajtájában olyan 
szépség tárul fel, melyet a boldog-
sággal sosem fogunk megismerni.

Már csak az emberiség nagy részé-
nek az egzisztenciális állapota is elég 
ok a szomorúságra és a melankóliára, 
olyannyira, hogy ennek fényében a 
jókedv és az öröm egyfajta fátyolnak 
tűnik, mely elrejti a szomorú igazsá-
got. Úgy tűnik, hogy a szomorúság 

azoknak része, akiknél az önbecsapó 
mechanizmus nem elég fejlett, vagy 
nem elég kifinomult.

Általában a boldogság mértéke for-
dítottan arányos az intelligencia szint-
jével és az ember gondolatainak mély-
ségével. Minél ostobább valaki, annál 
inkább mosolygóssá válhat. Minél elé-
gikusabb leszel, annál kreatívabbá 
válhatsz. Aki nem ereszkedik a mély-
ségekbe, nem emelkedhet a magassá-
gokba sem. Csak ha megtapasztalod a 
leereszkedést, akkor élheted át és érté-
kelheted igazán a felemelkedést is.

A szomorúságban teremtő és haj-
tóerő van. Az elégedettség stagnálást 
okoz. Ha jó neked, nincs, ami előrevi-
gyen. Jól érzed magad? Egy helyben 
maradsz. Rossz kedved van, de csak 
olyan mértékben, hogy ne dőlj ki? 
Kreatív leszel.

Mindig a magasságokban akarsz 
lenni, és meg szeretnéd magad óvni 
a fájdalomtól? Mint a legtöbb ember, 
te is egyszerű és lapos vagy. Ahogy 
a közmondás mondja: nincsen rózsa 
tövis nélkül.

De mindezeken túl van a melankóli-
ának egy romantikus dimenziója is. Ez 
egyrészt kéznyújtás a társadalom felé, 
ugyanakkor elkülönülés tőle. Egyfelől 
segítségkérés és a társadalommal való 
kapcsolat szükségességének kifejező-
dése, másfelől az attól való távolság-
tartás igényének kinyilvánítása. Egy-
fajta nyilatkozat, hogy gondolkodó és 
tűnődő ember vagy, és nem hajkurá-
szod a felületes világ élvezeteit. Én va-
lószínűleg ezért álltam a csoportképe-
ken mindig a háttérben, távol az első 
sorban grimaszokat vágó társaimtól.

Minden alkalommal, mikor lelassít-
juk a tempót, hogy kicsit elmereng-
jünk, mélyre szálljunk, habozzunk, ezt 
egyfajta melankólia kíséri.

A vidámság aktívabb, és energiku-
sabb, nem szereti a csendet. A szo-
morúság nem mindig kellemes, de 
elkerülhetetlen az alkotás, a problé-
mamegoldás, a tanulás, az elfogadás 
felé vezető úton. ■

Boldog szomorúság?

Aki nem ereszkedik 
a mélységekbe, nem 
emelkedhet a magas-
ságokba sem.

Ha valaki három napig 
vagy tovább egyfoly-
tában boldog, az vagy 
beteg, vagy eltitkolnak 
előle valamit.
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Ma van lág baómer, az ómerszámlálás harmincharmadik napja. Akiba rabbi tanítványai között ekkor szüne-
telt a pestisjárvány, örömünnep ez. Hamarosan pedig Sávuot lesz, és megkapjuk a Tórát. ez szintén okot ad 
az örömre. ez utóbbi a kedvenc ünnepem, mert ekkor senki nem akarta népünket kiirtani, mi sem győztünk le 
senkit, nem mészároltak le elsőszülötteket, nem fulladt senki tengerbe, az ünnep folyamán pedig nem kell ve-
zekelnünk, böjtölnünk, gyászolnunk, viszont egy csomó mindent szabad, például nyiratkozni, fürödni, de főleg 
rengeteg tejes ételt enni, és így még az állatok is élve maradhatnak.

§§ §

Az elmúlt években egyre több politikai és társadalmi vitának lehetünk 
tanúi a Bét Hamispat Hagavoa lecedekszerepvállalásával kapcsolatban. 
A bíróság túlzott aktivitását és politikai döntéseit elsősorban jobbolda-
li politikusok, pártok és szervezetek támadják, baloldali és liberális elfo-
gultsággal vádolva azt. A másik oldalról főként a biztonsági szervekkel, 
a katonasággal, a Moszaddal és a Sabakkal való túlzott engedékenysé-
get kifogásolják. Az elmúlt évben két sok vitát kiváltó döntése született a 
Bagacnak: tavaly a Bét el településen engedély nélkül épített házak lerom-
bolásáról határozott, egy hónapja pedig a gázegyezményt semmisítette 
meg. Jövő havi számunkban többek között a két fenti esetet vizsgáljuk 
részletesebben. De hogy megértsük ezeket a döntéseket, illetve a körü-
löttük kialakult vitát, először érdemes megismerni a bíróság történetét.
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z újjászületett Új Kelet májusi 
száma a legszebb, legemberibb 
emberi érzést, az életöröm álla-

potát járja körül. Élet és öröm. A kettő 
szinte elválaszthatatlan, hiszen csakis 
az élő ember örülhet, az öröm pedig 
mindennapjaink velejárója kell legyen. 
Vagy: kellene hogy legyen… 

Néhány szomorú nap van mögöt-
tünk, Jom Hásoa és Jom Hazikaron, 
ám végre elmondhatjuk, hogy Izrael 
betöltötte a 68. életévét – nagy-nagy 
örömünkre. Az élet, az életöröm dia-
dala ez.

Írásom címe éppen ezt a diadalt 
szeretné hangsúlyozni, az életöröm 
diadalát a szenvedés, a megpróbálta-
tások fölött. Amikor a könnyek között 
felfakad a mosoly, az életöröm sugár-
zó mosolya.

A cinikus ember azt mondaná, 
hogy könny és mosoly egyre megy. 
Akár az önuralom hiánya is lehet 
mindkettő – állítják mások. Mert van 
örömkönny, van fájdalomból fakadó 
könny, meg aztán úgy mondják, van 
„krokodilkönny” is. Erről azt hittem, 
hogy a magyar nyelv szüleménye, de 
a héber szótárban is szerepel.

Pedig jó volna „karinthysan” mon-
dani, hogy a könnyekben sem isme-
rek tréfát. Íme, egy kedves kis könnyes 
gyermektörténet:

Egy gyermek sír az utcasarkon. Va-
laki odamegy hozzá, pénzt kínál neki, 
de ő csak folytatja a sírást. Csokoládé? 
Nem. Fagylalt? Ennivaló? Játék? Nem 
és nem. 

– Hát akkor mit akarsz? – kérdezik 
tőle. 

– Sírni – felel a gyermek.
Talán van ilyen felnőtt is?
A könny vagy könnycsepp szavak 

mindig meghatnak. A mosoly – kel-
lemes érzést, gondolatokat idéz elő. 
Pedig mosolyból is van többféle. Meg-
mosolyogni valakit, vagy rámosolyog-
ni valakire. A könny, a mosoly, ha szív-
ből jön, szép emberi megnyilvánulás.

Felejthetetlen emlék, amikor kicsi 
fiam sírva jött haza az iskolából 6-7 
évesen, mert kis barátja az összes 
üveggolyóját elnyerte. Akkor arra taní-
tottam a fiamat, hogy meg kell tanulni 
veszíteni is. Talán kegyetlen, de hasz-
nos tanítás volt ez. Az élet nagyon 
sokszor úgyis megtanít rá.

*  *  *
Az egész világon büntetik a közle-

kedési kihágásokat. Nálunk is. 
Majdnem mindannyiunkkal előfor-
dult már, hogy tilosban mentünk át. 

Fizettünk, nem volt mit tennünk. Egy 
környékbeli kereszteződésnél is so-
kan „lebuknak”. Az utóbbi időben nem 
mutatkoztak erre a rend őrei, a napok-
ban azonban váratlanul lecsaptak egy 
középkorú hölgyre. Észre sem vették 
volna a járókelők – megszokott kép 
–, de a nő rettenetes sírásban tört ki. 
Ezért többen állták körül a helyszínt. 
Ilyen zokogás nem lehetett senkinek 
sem közömbös.

A hölgy szívéhez szorította a táská-
ját és nem volt hajlandó a személyijét 
felmutatni a rendőrnek. A nő jól öltö-
zött volt, ápolt. Könnyei mind jobban 
hullottak, és egyre hangosabban sírt.

– Ilyen ügyet csinálni száz sékel-
ből… – hallottam a hangokat.

Már a nő is hallotta, és még jobban 
sírt. Figyeltem, talán a rendőrnek is 
megesik a szíve rajta? De úgy látszott, 
nem, mert egyre határozottabban 
kérte az igazolványt.

Kiléptem a csoportosulásból, lelki-
ismeretfurdalás közepette indultam 
hazafelé. Mit kellett volna tennem? 
Kegyelmet kérni a nő számára, vagy 
megkérdezni, hogy van-e pénze a bír-
ságot kifizetni? Hátha összeadtuk vol-
na a körülállókkal azt a száz sékelt…

Aztán eszembe jutottak a nagy 
veszteségek. Az angolok azt mond-
ják: az idő – pénz. Ez sem egészen így 
van, mert a pénz visszatérülhet, de az 
idő soha.

Már elmúlt jó pár nap, de még min-
dig azon gondolkozom, hogy mit le-
het kapni száz sékelért. Majdnem elég 
a sábáti halra meg a húsra. Attól függ, 
hány vendég van. Egy silányabb puló-
verre is futja… Szóval, nem egy olyan 

nagy összeg, ha van, mint amilyen 
nagy, ha hiányzik. A száz sékel még 
sokáig foglalkoztatott. És… mert min-
den élmény gondolatébresztő is lehet, 
rám törtek a kérdések: mikor, miért és 
kiért könnyeztem? Míg végül az em-
lékezés előcsalt szememből két igazi 
könnycseppet.

*  *  *
Most felelevenítek egy négy-öt év  

előtti történetet. Előttem volt a 
blokk füzet és a golyóstoll. Hirtelen 
csengett a telefon. A mobiltelefon, 
amely már része az életünknek. A vonal 
túlsó végéről hallott hang próbára tett:

– Nem tudod, kivel beszélsz?
Egy pillanat és rájöttem: kedves föl-

dim az, Klári. Arra is rájöttem, hogy a 
telefonon keresztül is lehet érezni a 
beszélő mosolyát. Örvendtünk, hang-
jaink szinte megölelték egymást.

– Klárikám édes…
Kapkodva beszéltünk, erről, arról. 

Meg mindenről. Klári két fia chozér 
b’tsuvá. Dani, a nagyfiú, fogorvos és 
szájsebész. A fiatalabbik gyógyszeré-
szettel foglalkozik, egyetemi profesz-
szor. Tizenkét unoka. Végül Klári el-
mondta, hogy miért hívott. A Spielberg 
Alap által létesített Soá-interjúkat fel-
dolgozó irodában önkéntesként dol-
gozik. Adatokat vesz fel, íveket tölt ki, 
és kiküldi azoknak a személyeknek, 
akikkel a megbeszélt időpontban el-
mondatják azt, amit még el kell mon-
daniuk. Hogy ne menjen feledésbe az 
a kor, amelynek mi még tanúi voltunk.

Az aznapi előjegyzésben az én ne-
vem és címem szerepelt. A korombeli 
Klári könnyedén töltötte ki az én kér-

dőívemet, hiszen ő is ugyanott volt: 
gettó, téglagyár, Auschwitz. Könnyez-
tünk és mosolyogtunk – a telefonon 
keresztül. Nevek, helyek szálltak a le-
vegőben. Édes szüleink, testvéreink 
elevenedtek meg előttünk. Örültünk, 
hogy hallottuk egymást.

És akkor eszembe jutott megint az 
az asszony, aki elzokogta a száz sékelt. 
Ki tudja, mennyi minden nyomta már 
a szívét, és a közlekedési kihágásért 
való büntetés az utolsó csepp volt 
a pohárban, amely által kiömlött az 
egész.

Sok-sok göröngyös úton átment 
nemzedék vagyunk. Könnyen elve-
szíthetjük – Isten őrizz! – az önkont-
rollt a pirosat jelző lámpánál is. Tanul-
ság lehet, melyet nem feledhetünk, 
hogy össze kell szednünk magunkat, 
járjunk-keljünk vigyázva és figyelme-
sen, de… néha szabad könnyezni és 
mosolyogni is.

És mert a közlekedési lámpa, vagy-
is a „ramzor” is benne van a mesé-
ben, egy kedves kis versike jutott az 
eszembe a régmúlt időkből, és pilla-
natok alatt mosolyt fakasztott az ar-
comra:

„Kicsit csalfa a baba,
kigyullad a kék.
Nagyon csalfa a baba,
piros lámpa ég.
Fehér lámpa jelzi, ha
ártatlan a nő.”
Az a bizonyos ramzor persze nem 

így működik – a dalocska viszont ta-
lán mosolyra késztet.

*  *  *
Végül Dávid fiam verssorai, Gát 

Jákov fordításában:

Fogadd szívesen

Fogadd szívesen
a csillogó könnyet
ha jönni akar.
Kellő időben
áldás lehet.
Amint a nap
fel nem szárítja
a csorduló könnyet
úgy az eső sem áztatja meg
a szomjas arcot.
Könnycseppekre nincs válasz.
A valóban szegénynek
nincsenek könnyei.

*  *  *
Sokszor nehéz eldönteni egy-egy 

élethelyzetben, hogy nevessünk-e, 
vagy sírjunk…

Válaszom erre: könny és mosoly – 
életünk kísérői, engedjük szabadon 
őket. ■

Könnyekbó́l  
fakadó mosoly

 Schnapp Lea

N
iszán hónap 15-én Izrael népe 
kivonult Egyiptomból. Izra-
el népe, hangsúlyozom, azaz 

Jákov tizenkét fiának utódai, az „Iz-
rael” ugyanis Jákov másik neve. (A 
„zsidó” szó a Júda – Jehuda, Júdás – 
magyarosított változata, vagyis Jákov 
egyik fiának a neve csupán.)

Miután niszán hónap 14-ének éjje - 
lén Izrael fiai elfogyasztották a pészach-
áldozatot, éjfélkor bekövetkezett az 
utolsó, a tizedik csapás: az elsőszülöt-
tek halála. „Nem volt ház, amelyben 
ne lett volna halott” – írja a Tóra. Az 
izraeliták házai persze kivételt képez-
tek. A Midrás, a Tórához kapcsolódó 
legendagyűjtemény tudni véli, hogy 
a szó szoros értelmében minden ház-
ban volt halott, még ott is, ahol nem is 
volt elsőszülött; ezeken a helyeken a 
családfő halt meg. Nem csoda, hogy 
a gyásztól sújtott egyiptomiak szinte 
kikergették Izrael népét az országuk-
ból, holott előtte több száz évig halla-
ni sem akartak arról, hogy rabszolgáik 
közül akár egy is megszabaduljon. Ez 
hát az a bizonyos egyiptomi kivonu-
lás, aminek Pészach ünnepe állít em-
léket. Az egyhetes ünnep utolsó, he-
tedik napján emlékezünk meg arról a 
csodás eseményről, amikor a Vörös- 
(Nádas-, máshol Sás-) tenger előbb 
kettévált a menekülő nép előtt, majd 
összecsapott az üldöző egyiptomiak 
feje fölött. (Hja, egy hét alatt észbe 
kaptak, és vissza akarták hurcolni me-
nekülő rabszolgáikat, ehhez azonban 
Istennek is volt egy-két szava.)

Az egyiptomi rabigából imígyen 
megszabadult nép végül megérkezett 
a Szináj- (Sínai) hegyhez, ahol megje-
lent előttük Isten, és átadta nekik a Tó-
rát. A „Tóra” szó jelentése: tan. Mózes 
öt könyvének a héber neve, felöleli a 
világtörténelmet a teremtéstől addig a 
pillanatig, amikor Mózes meghal, nem 
sokkal azelőtt, hogy a nép bevonulna 
Knáán (Kánaán) földjére, hogy Isten 
ígéretéhez híven elfoglalja jogos tulaj-
donát. 

Sok szép (és pár csúnya) történetet 
ír le a Tóra, de mégsem ez a „lényege”, 
hanem a parancsok, héberül micvák. 
Szám szerint 613 micva szerepel a 
Tórában, ebből persze a legismer-
tebb az úgynevezett Tízparancsolat, 
amit héberül meglehetősen prózaian 
„ászeret hádibrotnak”, azaz „tíz mon-
dásnak/mondatnak" neveznek. Csak 
hát a többi is pontosan ugyanannyi-
ra fontos, mint ez a tíz. Látszólago-

san kiemelt jelentőségük inkább ab-
ból fakad, hogy ezt a tíz dolgot Isten 
hangosan mondta a Szináj-hegy alatt 
összegyűlt népnek. Folytatta volna, 
de a nép annyira megrettent az isteni 
szózattól, hogy arra kérték Mózest, a 
továbbiakban inkább ő tolmácsolja a 
Teremtő szavait, ne kelljen hallaniuk 
a szörnyű mennydörgést. Így a töb-
bi parancsot csak Mózesnek mondta 
el Isten, aki utána továbbadta őket a 
tanítványainak, azok pedig a népnek, 
akik imígyen megnyugodva közfelki-
áltással meg is szavazták a Tóra elfo-
gadását. Így vált a Tórából az izraelita 
nép alkotmánya. 

Mózes tanítványai lettek a rabbik, 
akik hosszú évezredeken át adták to-
vább egymásnak a tudást. Mózes pedig 
írásba foglalta a parancsokat, no meg 
a történelmi eseményeket. Halála után 
utóda, Jehosua (Józsué) folytatta az 
események lejegyzését. Így született 
meg a Tóra – majd sok más közremű-
ködő segítségével a zsidó Biblia. 

A zsidóság legszentebb köny-
ve azonban a mai napig a Tóra. A 
Szináj-hegyen elhangzott parancsok 
közvetve vagy közvetlenül máig ha-
tóan befolyásolják és alakítják a zsi-
dóság életét.

A tóraadás az egyiptomi kivonu-
lást követő ötvenedik napon történt. 
A midrás szerint azért, mert a zsidó-
ság Egyiptomban negyvenkilenc féle 
tisztátalanságba süllyedt, és minden 
nappal, amit Egyiptomtól távol töltöt-
tek, egy tisztátalanság lefoszlott róluk. 
Az utolsó tisztátalanság (tumá) elha-
gyása után váltak csak alkalmassá a 
Tóra átvételére és az Istennel szemtől 
szemben való találkozásra.

Negyvenkilenc nap az éppen hét 
hét. Ezért nevezik a tóraadás ünnepét 
héberül Sávuotnak, ami heteket jelent, 
és a Pészachtól számított ötvenedik 
napra esik. Görögül pedig az „ötvene-
dik”: pentekoszé, azaz pünkösd. Ezért 
telik el a keresztény húsvét és pün-
kösd között is éppen hét hét.

Mi, itt Izraelben az ómer napjait szá-
molva, izgalommal és örömmel várjuk 
Sávuot ünnepét. A nagy napon virá-
gokkal díszítjük a zsinagógákban a tó-
raolvasó emelvényt, hogy méltó mó-
don, örömmel emlékezzünk meg arról, 
amikor az Egyiptomban néppé ková-
csolódott embertömeg végre szellemi 
értelemben is egy nemzetté válik. 

Íratott a Pészachtól Sávuotig tartó 
időszak huszonnegyedik napján. ■

Mit is ünnepelünk?
sávuoti gondolAtok rónA Asertől 

Nem titok, hogy számos jeles nap a keresztény-európai kultúrkörben zsi-
dó, vagy épp pogány ünnepek „keresztesített” változata. Az elmúlt évek-
ben divattá vált a magyar médiában arról cikkezni ilyentájt, hogy az át-
lagember mennyire nem tudja, miről is szól Pünkösd ünnepe, és főleg 
hogy miért pont Húsvét után hét héttel ünneplik. A választ – sokak szá-
mára meglepő módon – a héber naptárban kell keresni...

Nem esett messze az alma…
…hiszen a pünkösdi és sávuoti hagyományok sok esetben hason-
lóak, ráadásul a spirituális gyökereik is közel állnak egymáshoz. 
A párhuzamokat kutatva körültekintettünk  a magyarországi online 
publikációk között – íme a legérdekesebb megközelítések. 

Mind a keresztény, mind a zsidó kultúrában fontos szerep jut ilyenkor a 
virágoknak. A zsinagógákat virágokkal és zöld növényekkel díszítik, jelké-
pezve a Sínai-hegyekben nyíló virágokat. A keresztény kultúrában, külö-
nösképpen Magyarországon, a május elsején állított májusfákat Pünkösd-
kor szokás lebontani, illetve a kerítésekre virágokat (pl. pünkösdi rózsát) 
szokás tűzni, nehogy a házba belecsapjon a villám.

Baumann Zsófia – www.kitekinto.hu

A törvényadás ünnepe és az újszövetségi pünkösd között további 
párhuzamok is fellelhetők. A legfontosabb, hogy Isten tűzben szállt le a 
hegyre: „Az egész Sínai-hegy pedig füstölgött, mivelhogy leszállt arra az 
Úr tűzben, és felment annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész 
hegy nagyon rengett”. A kinyilatkoztatást különféle hang- és fényjelensé-
gek kísérték, amit mindenki hallott és látott („az egész nép pedig látta a 
mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését”). 
Ezt a rabbinikus hagyomány (a III. századi Rabbi Johanan) úgy értelmez-
te, hogy a Tóra mind a hetven nemzet saját nyelvén szólalt meg egyszer-
re. A Szentlélek pünkösdkor történt kiáradása a bibliamagyarázók szerint 
Jeremiás azon próféciájának a beteljesedését is jelenti, amely szerint Is-
ten egy új szövetségben a Törvényt népének bensejébe helyezi, szívébe 
írja majd (Jer 31,33). A törvényadás eseményén kívül további párhuzamok 
fedezhetők fel a mózesi Sátor és a jeruzsálemi Templom felszentelése, 
valamint az újszövetségi pünkösd között. Mindkét alkalommal azt olvas-
suk, hogy Isten dicsősége olyan erővel töltötte be ezeket a helyeket, hogy 
Mózes nem mehetett be a Sátorba (2Móz 40,35), illetve a százhúsz pap 
nem tudott állva maradni a Templomban (1Kir 8,11). A fenti példákból is 
látható, hogy az Ószövetségben nem kevésbé „szellemi” események tör-
téntek, mint amelyekről az Újszövetségben is olvashatunk.

Grüll Tibor – www.hetek.hu 

A sávuot és a keresztény pünkösd hasonlósága jól megfigyelhető az ün-
nep kiszámításának módjában. A húsvét és a pünkösd a mozgó ünnepek 
közé tartozik, ami azt jelenti, hogy minden évben más naptári napra esik. 
Mivel Krisztus megfeszítése az Újszövetség szerint a pészach kezdete előtti 
napon történt, a korai keresztény időkben sokáig a pészach előtti napon 
ünnepelték a húsvétot. A niceai zsinaton azonban úgy döntöttek, hogy a 
keresztények másképp számolják majd a húsvétot. Az akkor elhatározott 
számítás szerint a húsvétot – vagyis a feltámadás ünnepét – a tavaszi nap-
éjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap kell tartani.

www.origo.hu

A kereszténység is ünnepli a sávuotot, a pünkösdöt, visszaemlékezve a 
Szent Szellem kiáradására, és a háromezer zsidó alámerítkezésére Jeru-
zsálemben, ahogy a Cselekedetek könyvének második fejezete mindezt 
elbeszéli. Az ünnep hallatán leginkább a hatalmas zúgó szélre, a tüzes 
nyelvekre, és a Szellem által nyelveken szóló tanítványokra gondolunk. Ez 
az ünnep azonban mélyen az Ószövetségben gyökerezik. A Tóra rende-
lései alapján kezdetektől fogva a zsidóság három nagy ünnepének egyike 
(V. Móz. 16, 10. 16.). Nem lenne Pünkösd a Tórában lévő gyökerek nélkül. 
A Cselekedetek könyve így vezeti be a pünkösdi eseményeket: „És mikor 
a sávuot (pünkösd) napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.”

www.izrael-immanuel.net 
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diaitól a mediterránon át a közel-keletiig minden-
féle konyhát felvonultató éttermekkel, kávézókkal 
csábítja a látogatókat. A Bait 77 teraszán fogyasztot-
tuk el a klasszikus izraeli reggelit – ám a tojás he-
lyett isteni tofurántottával és csicseriborsó-omlettel 
lepett meg a hely. A házi focaccia pedig... maga a 
mennyország. Innen ötperces séta a „Micpe”, azaz a 
kilátó – itt jó eldőlni, és csak nézni, nézni a végtelen 
dombokat, ahol kabbalista bölcsektől világhódító 
hadvezéreken át keresztes lovagokig oly sokan ván-
doroltak, és amely a mai napig minimum kettő, de 
inkább egy tucat különféle identitástudat otthona.

Cfátról már írtunk pár hónapja – ide végképp 
nem sok turista jár. A hegytetőn ékeskedő, széljárta 
sikátorok és random szakadékok tarkította óváros-
ban főként vallásos zsidók bóklásznak, ők se sokan. 
Akit érdekel a spiritualitás, szeretni fogja a várost: 
a festői kilátással megáldott temetőben nyugszik 
HaAri, a kabbala egyik első számú tanítómestere, aki 
a legendák szerint értett az állatok nyelvén. Ifjú út-
keresőktől idős nénikéken át sokan felkeresik, hogy 
„tanácsot kérjenek” a sírjánál. Kevesen tudják, de a 
temetőben egy mikve, egy rituális fürdőhely is van, 
ahol kellő határozottsággal bárki – aki nem nő – el-
vegyülhet az ortodox férfiak közt, és beugorhat az 
ősrégi, jéghideg vizes medencébe; a kabbala úgy 
tartja, tíz merülés és közben egy kis önreflektálás 
rengeteg negativitástól szabadít meg. Aki ennél fizi-
kailag kevésbé megterhelő élményre vágyik: a HaAri 
étterem olcsón kínál hatalmas adag finomságokat 
– kedvencünk a tűzön sült padlizsán volt citromos-
fokhagymás tahinivel megöntözve. És végül egy ér-
dekes adalék: Cfátban még magyar múzeum is van. 

Hazafelé menet egy kis „Ezeregy éjszaka” élmény 
is várt ránk: Akkó, a tengerparti város útba esik Tel-
Aviv felé menet. Az arab óváros sikátoraiban sétálva 

az Aladdin egyik jelenetében érzi magát az ember, a 
tíz méter magas városfalról pedig halálmegvető bá-
torsággal ugrálnak a tengerbe a kiskölkök (a kevés-
bé bátrakat meg a nagyobbak úgyis belökik előbb-
utóbb). A legnagyobb flash a Ghattas Hammam, a 
régi törökfürdő, amelyet baráti társaságok is kibé-
relhetnek – a háromórás kényeztetés a szappanha-
bos masszázst, a pezsgőfürdő, a száraz szauna és a 
gőzkabin használatát is magában foglalja. A város-
ka piaca arról híres, hogy itt lehet a legolcsóbban 
hozzájutni mindenféle magvakhoz, fűszerekhez és 
aromás arab kávéhoz – így élményekkel és illatos, 
színes, ráadásul hasznos szuvenírekkel feltankolva 
térhettünk haza Tel-Avivba.  ■

Kalandozás Észak-Izraelben
Jézus lábnyomAit követve hummuszt tAláltunk

Az Izraelbe látogató turista rendszerint leragad a Tel-Aviv–Jeruzsálem–Holt-tenger háromszögnél, a kalando-
sabb kedvűek esetleg elutaznak eilatba vagy Haifára. Názáretbe és Tiberiasba csak a legelszántabb zarándokok 
kalandoznak el lecsekkolni, hol járt vízen Jézus. 
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P
edig – a vallásos utazókkal egyetértve – meg 
kell jegyeznünk, hogy Észak-Izrael zöld lankái, 
erdőkkel tarkított hegyoldalai és végelátha-

tatlan fennsíkjai erős kontrasztban állnak a sivatagi 
show-val, amivel a legtöbb turista szembesül, ha 
Izraelbe utazik. Már mi, 7-8 éve Tel-Avivban élők is 
„belegyógyultunk” Közép-Izraelbe – ha az ember 
megízleli a Fehér Városnak becézett metropolisz 
egyszerre kopottas és modern báját, szabados és 
könnyed hangulatát, nehéz jobb helyet elképzelni, 
akár nyaralásra is.

Ennek ellenére (vagy talán éppen ezért) pár hét-
tel ezelőtt néhány baráttal úgy határoztunk, autóba 
ülünk, és meg sem állunk a Genázáreti-tóig, amelyet 
az angol Galileai-tengernek nevez, és amely az el-

nevezéssel ellentétben Izrael legnagyobb édesvízű 
tava. A zavart fokozza, hogy Kineret- vagy Tiberias-
tóként is előfordul itt-ott.

Nevezzék akárminek, a tó mintegy háromórás ké-
nyelmes autóútra van Tel-Avivtól – ám a „meg sem ál-
lunk” módszert nem javasoljuk, hiszen mindenki tudja, 
hogy az autós kirándulások mit sem érnek kávészü-
net nélkül. Erre a legalkalmasabb a varázslatos kis falu, 

Zichron Jákov – egy falatnyi Provence a Kármel-hegy 
oldalában, festői kilátással a tengerre –, amely pont 
útba esik Názáret felé menet. A legcsodásabb kávézó 
a The Cocoa Pod, ahol kézi készítésű bonbonokat és 
csokoládékat kínálnak, számos vegán opcióval. A grá-
nátalmás, málnás, karamellás falatkák közül válogatva 
fedeztem fel: még vegán kutyadesszertet is árulnak, 
amelyet szintén helyben készítenek.

Aztán – mivel az édesség a közhiedelemmel 
ellentétben éppen hogy meghozza a kedvet az 
igazi evéshez – úgy határoztunk, hogy azonnal 
hummuszt akarunk. Luca barátnőm feltárcsázta egy 
palesztin barátnőjét, aki azon nyomban útbaigazí-
tott minket, így a következő állomás az Imad volt, 
Názáret egyik leghíresebb étterme, ahol a hummusz 
mellé millióféle salátát, savanyúságot, falafelt, szó-
szokat és mártásokat tálalnak, tel-avivi árakhoz szo-
kott agynak nevetséges összegekért. Tele hassal 
megnéztük a cseppet sem hivalkodó nevű Angyali 
Üdvözlet Bazilikát, amely a Közel-Kelet legnagyobb 
méretű keresztény kegyhelye. A mai modern temp-
lom olasz kezdeményezésre épült, de már időszá-
mításunk szerint 400-ban is szent helyként tartották 
számon – a legenda szerint itt lakott Szűz Mária.

A soknevű tóhoz megérkezve elfoglaltuk az 
apartmanunkat, amely a vízre nézett, kényelme-
sen elfért benne öt ember, erkély is tartozott hozzá, 
és mégis olcsóbb volt, mint ennyi embernek egy 
hostelszoba Tel-Avivban. Ennek elsődleges oka az, 
hogy a környéket méltatlanul hanyagolják a turisták, 
pedig olyan gyönyörű, hogy festeni sem lehet szeb-
bet – a Balaton északi partjára emlékeztetett, ahogy 
az erkélyen kihajolva bámultam a naplementét. 

A Kineret partja azonban azoknak is tartogat 
meglepetéseket, akik inkább egy bárban mulatnák 
át az éjszakát: a Bora Bora Beach Bar egyszerre ét-
terem és szórakozóhely, közvetlenül a vízparton. 
Mi azonban a Galei Gil étteremben falatoztunk és 
arakoztunk (közel-keleti ánizspálinka, veszélye-
sen erős, és jól csúszik limonádéval). Bár halét-
terem, vegánként is jóllaktam hummusszal, salá-
tákkal, és szezámmagkrémmel tálalt, sütőben sült 
héjasburgonyával.

Másnap reggel egy mesébe illő vegán reggelivel 
kezdtük a napot Amirim faluban, félórás autóútra 
Tiberiastól. A vegetáriánus közösség évtizedek óta 
romantikus házikókban kínált szállásokkal és az in-

Ú
gy viszonyulok ezekhez a si-
vatagi kiruccanásokhoz, mint 
lehetőséghez, hogy drasztiku-

san megváltoztassam a városi DNS-
emet, hogy ha nem is állandó, de leg-
alább időszakos változás történjen 
bennem, lehetőleg nem egyszer-két-
szer, hanem minél többször egy év-
ben, és felfedje a bennem lakozó ter-
mészeti embert. Az eredmény nem 
kevesebb, mint radikális. A technoló-
giától való teljes elszakadás és az ősi 
életformához való visszafordulás 
nyomán az emberi kapcsolatok új-
szerűvé válnak, szaba dabb formák-
ban újjászületnek, én pedig kötetle-
nebb leszek és kreatívabb, valamint 
sokkal inkább a mában, mintsem a 
múltban vagy a jövőben élek.

Arra törekszik a mai modern em-
ber, hogy minél kényelmesebb éle-
tet alakítson ki magának, miközben 
elhanyagolja a magával, belső vilá-
gával, illetve közvetlen környezeté-
vel szembeni kötelezettségeit. Foly-
ton szabadulni akar az adósságoktól, 
állandóan ígérget, hogy fizet, ha 
nem ma, akkor holnap, rohan, hogy 
le ne maradjon, hogy utolérje a töb-
bieket, és nem veszi észre, hogy 
tönkremegy, csődöt mond az élete.

Mielőtt kimentem volna a ter-

mészetbe, egy hónapon keresztül 
naponta tizenkét-tizenhárom órát 
dolgoztam arra való izzadt eről-
kö désemben, hogy mindent elvé-
gezzek, és ki tudjak szabadulni öt 
napra a levegőre. Mikor odaértem, 
a természet perspektívájából néz-
ve ezek a zsúfolt napok az idegőrlő 
munkatempóval teljes képtelen-
ségnek, őrültségnek tűntek.

A sivatagban a mechanikus, civili-
zált idő elveszti a logikáját. Egy órá-
val több, vagy kevesebb, egy nappal 
több, vagy kevesebb, egy hónappal 
több, vagy kevesebb – mindez telje-
sen lényegtelen. A sivatag folytatja a 
maga útján, és ha te benne élsz, akkor 
az idő előírásaitól teljesen megszaba-

dulva tényleg benne élsz. Nem az óra 
ketyegése, és nem a naptár szabja 
meg a gondolataidat, a tet teidet.

A modern világ rabszolgasorba 
dönt, hajszoljuk magunkat, hogy 
megőrizzük kényelmes életünket, és 
az ebben való őrlődés teljesen átala-
kítja értékítéletünket, ízlésünket.

A bölcsek legtöbbször egysze-
rűbben és szerényebben éltek, mint 
maguk a szegények. A régi gon-
dolkodók (kínaiak, indaiak, per zsák, 
görögök) olyanok voltak, hogy kül-
ső jólét szempontjából nem akadt 
náluk szegényebb ember, viszont 
belső bőség tekintetében nem volt 
tőlük gazdagabb.

Életünk nagy részében azért dol-

gozunk, hogy fizessük a lakbért 
vagy a jelzálogkölcsönt és az egyéb 
járulékos számlákat, ahelyett, hogy 
építenénk egy, a legalapvetőbb igé-
nyeinket  kielégítő, és egy rendes 
ház árának századrészébe kerülő kis 
sufnit, és a felszabaduló időben a 
belső világunkra figyelhetnénk. Az 
indiánok például olyan – ma bio, 
vagy öko nevezetű – sátrakban él-
tek, melyeket egy, de legfeljebb két 
nap alatt fel lehetett építeni, és min-
denkinek volt sajátja. Nem úgy, 
mint ma, mikor a „fejlett” társada-
lomban csak a bérlakás adójaként 
annyit fizetünk, amiből teljes indián 
falvakat lehetne vásárolni.

Visszatérve a villanyszámlákra, az  
adókra és a gázra, sokadszorra is 
felmerül a kérdés: miért pazaroljuk 
legszebb éveinket arra a munká-
ra, melyet kényelmi szükségleteink 
kielé gít ésére végzünk, míg ha a ké-
nyelemszeretetünkből (melynek rab-
szolgái vagyunk) egy kicsit feladnánk, 
a természethez, szeretteinkhez és 
önmagunkhoz közelebbi, és ezáltal 
sokkal emberibb életet élhetnénk?

Ezek a néhány napos sivatagi ki-
ruccanások olyan utópiából adnak 
ízlelőt, amely valamikor valóságunk 
volt – csak már rég elfeledtük. ■

Sivatagi anarchia
egy elvonulás mArgóJárA

frankpeti

Néhány napja érkeztem haza egy ötnapos sivatagi mélázásból, és 
máig nem voltam képes visszarázódni a civilizációba. A hosszú sivata-
gi ücsörgés teljesen elfeledtette velem, hogy van más világ is. A tőzsde 
felment, aztán lement, de a Tejút pont úgy fénylik az éjszakai égen, 
mint tegnap, meg azelőtt, meg ezer éve.

Az Ezeregy éj városa, Akkó 

Akkó arculatát a rómaiaktól a kereszteseken át az ottomán 
birodalomig számos kultúra formálta 

Az akkói Al Dzsazzar mecset

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

Mecsetbejárat Akkóban

Steiner Kristóf

Tel Aviv, ahogy még sosem láttad

www.whitecityboy.com
blog Izraelből, angolul és magyarul

Háttérben a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilika
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Tel-Aviv Pride
fertő ninCs, gyerekmegőrző vAn

„Ha felnézek bármelyik meleg társkereső oldalra, csak ismerősöket látok. 
Úgy tűnik, az összes budapesti meleg itt van” – mondta egy Magyaror-
szágról érkezett barátom, aki mintegy harmincezredmagával (ennyi turis-
ta érkezett 2015-ben) ellátogatott a tavalyi Tel Aviv Pride-ra. Persze nem 
csak azokat mozgatta meg a nagy esemény, akik kimondottan a parádé és 
a köré szerveződő kulturális, kulináris és hedonisztikus eseménysorozat 
kedvéért érkeztek ide... 

T
avaly több mint 130 ezer em-
ber vett részt a felvonuláson 
– ebből százezer helyi, azaz az 

ország lakosságának közel 1.5%-a. Ez 
azért mégiscsak nagy szó, főként egy 
olyan országban, amelyet rengete-
gen azonosítanak vallási dogmákkal, 
vagy származásból, tradíciókból adó-
dó konvenciókkal. És bár tény, hogy 
Izraelben sincs kolbászból a kerítés – 
a tel-aviviaknál jóval tradicionálisabb 
eleveket való jeruzsálemiek például 
nem annyira kultiválják az évente 
megrendezett meleg, leszbikus, bi-
szexuális, transzgender és queer fel-
vonulást –, a Budapestről jól ismert 
kordonoknak, rendőri kíséretnek és 
ellentüntetőknek nyoma sincs, sőt 
még az olyan kisvárosok, mint Eilat is 
megtartják a meleg büszkeség napját. 
Akinek pedig nem tetszik a dolog, az 
egyszerűen csak távol marad.

A szivárványon túl
Ők viszont évről évre egyre keveseb-
ben vannak: akinek Magyarországon 
erős a – hogy a megzakkant Kerényit 
idézzem – „buzilobbi”, annak recept-
re írnék fel egy tel-avivi látogatást, 
itt ugyanis a városvezetésnek afféle 
küldetése, hogy a városlakók nemre, 
korra, származásra, vallásra való tekin-
tet nélkül részt vegyenek a tolerancia 
ünnepén. A főutvonalakon, sétálóutcá-
kon szivárványszínű zászlók lobognak, 
a városházát pedig gigantikus méretű 
ledfal borítja egész hónapban, me-
lyen felváltva jelenik meg a szivárvány 
zászló, és a kék-fehér egyenlőségjel – 
az LMBTQ személyek házassághoz és 
gyermekvállaláshoz való jogát hirdető 

szimbólum Izrael nemzeti színeiben. 
Tel-Avivban ilyenkor ha egy kávézó, 
egy étterem vagy egy butik kitűzi a 
szivárvány lobogót, az nem azt jelenti, 
hogy ezt a helyet kifejezetten melegek 
látogatják – egyszerűen csak annyit, 
hogy mindenkit szeretettel látnak.

gay Pride egy hónapon át
A Fehér Város számára a meleg büszke-
ség hónapja elsősorban arról szól, hogy 
büszkék azokra a nyitott szívű, elfogadó 
és bátor emberekre, akik évtizedek óta 
harcolnak a kirekesztés ellen, és ezzel 
hozzátettek ahhoz, hogy Tel-Aviv a Kö-
zel-Kelet San Franciscójává válhasson. 
A TLV Festre – az évente megrende-
zett nemzetközi LGBTQ filmfesztiválra 
– rengeteg heteroszexuális látogat el, 
pusztán azért, hogy többet érthessen 
meg a szubkultúrából, támogatásáról 
biztosíthassa a közösséget, és persze 
pusztán azért is, hogy jól érezzék ma-
gukat. Tavaly egyébként a Viharsarok 
című magyar film is terítéken volt, mi 
több, közönségdíjat is nyert.

A szokásos programok mellett ta-
valy az Expo TLV is helyt adott kü-
lönféle kiállításoknak, kerekasztal-be-
szélgetéseknek, filmvetítéseknek és 
fellépéseknek – mindezt a város leg-
nagyobb és legfrekventáltabb bevá-
sárlóközpontjában.

Se jobbra, se balra, csak előre
A felvonulás előtt politikusok, aktivis-
ták szólalnak fel. Tavaly érdekes volt 
látni, hogy Izraelben „jobbosnak lenni” 
nem jelent egyet a homofóbiával: sem 
a jobb-, sem a baloldal nem maradhat 
ki az LGBTQ közösség támogatásá-

ból, hiszen mindkét oldalnak vannak 
homoszexuális szavazói. A beszédek 
után megindult a százezres tömeg, és 
kerítések, pajzzsal felsorakozó rend-
őrök és fröcsögő, provokáló ellentá-
bor nélkül végigvonult a város legfőbb 
útvonalain.  

Voltak harminc centis platformtalpat 
viselő transzvesztiták, kigyúrt, napbarní-
tott macsók, rengeteg féle alternatív 
csa lád két papával vagy két mamával, 
és persze számtalan érdeklődő – köz-
tük vallásos muszlimok és zsidók –, akik 
mosolyogva fotózkodtak a kisgatyás 
pasikkal. A tengerpartra érve a parádé 
beachpartivá változott, és amíg elkez-
dődtek az egymást érő hivatalos bulik 
– köztük leszbikus murik, fétismulatsá-
gok, pop partik, többnapos fesztiválok a 
természet lágy ölén –, itt tombolt a tö-
meg a helyi megasztárok koncertjeire. 
A legmókásabb azonban az volt, ami-
kor hazafelé menet belefutottam egy 
csapat építőmunkásba, akik koránt- 
sem a Pride miatt feszítettek félmezte-
lenül az aszfalton, ám a munkát meg-
szakítva készségesen pózolni kezdtek. 
Több, mint valószínű, hogy még csak 
nem is voltak melegek, de számukra 
a város liberális hitvallását hirdetni és 
képviselni valahogy fontosabb, mint 
hogy ki buzi és ki hetero. Vagy egysze-
rűen csak természetes.

Tel-Avivban mindenki 
(tiszteletbeli) meleg
A Tel-Aviv Pride idején mindig eszem-
be jut, amikor Cseke Eszter, az On The 
Spot műsorvezetője (aki történetesen 
gimis osztálytársam is volt) pár koktél 
után egyszer megkérdezett egy inter-
júban, nem nehéz-e Izraelben a me-
legek élete, én pedig azt válaszoltam: 
„Ugyan, Tel-Avivban mindenki meleg.” 
És bár Magyarországon természetesen 
a mai napig örömmel posztolgatják a 
több mint ötéves interjút szélsőséges 
zsidó-buzi-cigány-stb. gyűlölő fóru-
mozók, ha Izraelben mesélem el a 
sztorit, mindenki nevet rajta, esetleg 
annyit fűznek hozzá, hogy „Miért baj 
az, hogy kimondtad az igazat?” Persze 
nyilvánvaló, hogy a vicc kedvéért sar-
kítottam, ugyanakkor bármikor kiállok 
amellett, amit mondtam: akik szexuális 
érdeklődésük kapcsán nem is kötőd-

nek az LMBTQ közösséghez, azok is 
„tiszteletbeli” melegek Tel-Avivban, és 
mint ilyenek, támogatják, segítik, ösz-
tönzik, védik és megértésükről, sze-
retetükről biztosítják a melegeket. Ezt 
pedig mi sem szemléltetheti jobban, 
mint hogy felvonulás végső állomásán, 
a színpadtól nem messze ugrálóvár és 
póniló-simogató várta a kicsiket, akik 
számára ebben az egész parádében 
semmi furcsa, dekadens, vagy perverz 
nem volt. Ők már egy olyan generáció 
szülöttei, akiknek a szülei megvívták a 
maguk békés küzdelmét a homofób-
lobbi ellen. Mert az – ellentétben a 
buzilobbival – valóban létező fogalom. 

Tragédiamentes Pride-ot!
Izrael többi városában sajnos koránt-
sem ilyen felhőtlen az ünneplés: ta-
valy a Jeruzsálem Pride békés tüntetői 
közé rontott egy ultraortodox zsidó 
férfi, és hét embert késelt meg – akik 
közül sokan kritikus állapotba kerültek, 
egy 16 éves lány, Sira Banki pedig éle-
tét veszítette. A tragédia arra inspirálta 
az izraeli társadalmat, hogy állást fog-
laljanak, a lehető legegyértelműbben. 
Az ország magas rangú rabbijai közö-
sen ítélték el a cselekményt, mond-
ván: a hit és HaSem szeretete sosem 
jelenthet egyet az ítélkezéssel, és vég-
kép nem a gyilkossággal. 

Magam is hasonlóan gondolko-
dom: legyen szó zsidóról, muzulmán-
ról vagy ateistáról, ha valaki gyilkol, 
arra a törvény válasza minden esetben 
zéró tolerancia kell hogy legyen. Ha 
valaki elvárja, hogy balosok, jobbosok, 
zsidók, izraeliek, vagy bárki más bé-
késen hangot adhasson a követelé-
seinek – akár politikai, akár társadalmi 
elvárásokról –, akkor a melegeket is 
ugyanolyan jogok illetik, mint a hete-
roszexuálisokat: egy évben (legalább) 
egyszer felemelhetjük a hangunkat, 
hogy egy örömünneppel egybekötve 
felhívjuk a világ figyelmét: a szivár-
vány-eszmét a Fehér Városban senki 
sem seperheti a szőnyeg alá. ■

Steiner Kristóf

Tel Aviv Pride 2016 – Az idei fesz-
tivál részletes és kiemelt programjai 
megtalálhatók Steiner Kristóf blogján, 
a www.whitecityboy.com-on.  

„Férfiúval ne hálj, amint hál-
nak nővel; utálat az… Ne tisz-
tátlanítsátok meg magatokat 
mindezek által, mert mind-
ezek által lettek tisztátalanná 
a nemzetek, amelyeket én el-
űzök előletek…” – áll Mózes 
III. könyvében, a Leviticusban. 
Az ortodox zsidó többség szá-
mára az utasítás egyértelmű 
és kikerülhetetlen – a homo-
szexualitás témája pedig ezzel 
mélyen eltemetődik a vallásos 
társadalom bugyraiban. Az or-
todox környezetben élő me-
legeknek csupán két választá-
suk van: vagy beilleszkednek, 
megházasodnak és normatív 
életet igyekeznek élni – vagy 
búcsút mondva múltjuknak, 
sokszor családjuknak, nevelte-
tésüknek, elhagyják az őket el-
ítélő-megnyomorító közeget.

Sokáig nehezen lehetett be-
lelátni a vallásos közösségek-
ben élő melegek életébe – ám 
az internet megjelenésével és 
a meleg szervezetek tevékeny-
ségének köszönhetően az el-
múlt évtized számos fontos 
változást hozott.

Izraelben a kétezres évek 
elején a Walla internetes hírol-
dal fórumain indult el a válto-
zás, ahol egy bátor vállalkozó 
létrehozta a Vallásos melegek 
nevű csoportot. A fórumra 
egyre többen jelentkeztek be 
– ám ahogy a tagok száma 
nőtt, úgy vált vita tárgyává az 
is, hogy mi a szerveződés cél-
ja, milyen irányba haladjanak. 
Végül ebből a jött létre az or-
szág két legfontosabb vallásos 
meleg szervezete, a HOD és a 
Hevruta. Mindkét csoport cél-
ja a vallásos meleg identitás 
megőrzése, az úgynevezett 

konverziós terápiák beszünte-
tése és a vallásos meleg po-
puláció előlépésének segítése 
volt – ám míg a HOD-hoz tar-
tozók egyértelműen az orto-
doxia berkein belül képzelték 
el mindezt, a halachához, a 
zsidó szokásjoghoz való hű-
séggel és ragaszkodással, ad-
dig a Hevruta tagjai inkább a 
melegek szociális szerepével 
akartak foglalkozni és kevés-
bé a homoszexualitás vallásos 
vonatkozásaival. 

Hirtelen elkezdtek napvi-
lágra kerülni meleg fiatalok 
történetei, akik vagy bevallva 
vagy eltitkolva szexuális ori-
entációjukat, maguk mögött 
hagyták korábbi életüket – 
sokszor végleg megszakítva a 
kapcsolatot családjukkal, sze-
retteikkel. Emellett azonban 
van egy másik, néma csoport 
is: azoké, akik úgy döntöttek, 
hogy inkább a közösséget vá-
lasztják, saját igényeikkel, vá-
gyaikkal szemben. 

Különös házasság
Rájuk a HOD nagy hullámo-
kat kavaró 2014-es felméré-
se hívta fel a figyelmet, mely 
szerint a szervezetet felkereső 
1157 ultraortodox zsidó férfi 
közül 768 (68%) élt házas-
ságban. Ennek a csoportnak 
majdnem a fele nyilatkozott 
arról, hogy havonta legalább 
egyszer van házasságon kívü-
li szexuális kapcsolata másik 
férfival. A szervezetet felke-
resők között pedig az orto-
dox spektrum minden részé-
nek akadt képviselője. Voltak 
litvákok és haszidok – a Ger, 
Vizsnic, Breszlev, Chabad, 
Szatmár és Belz udvarokból 

– és a legrangosabb jesivák 
tanulói, a legvallásosabb vá-
rosok lakosai. 

A HOD célja a felméréssel 
az volt, hogy megmutassák: 
a vallásos melegek kérdését 
nem lehet és nem szabad a 
szőnyeg alá söpörni. 

„A legtöbb meleg haredi 
há zas, a feleség pedig nem is 
sejti, hogy a férje homosze-
xuális. Ezek a férfiak kettős 
életet élnek és hatalmas árat 
fizetnek ezért” – mondja Ron 
Joszef rabbi, a HOD vezetője. 
„Szerencsére egyre kevesebb 
rabbi küldi ezeket az embere-
ket úgynevezett „konverziós 
terpáiára” és egyre gyakrab-
ban irányítják őket pszicholó-
gusokhoz és szakképzett szo-
ciális munkásokhoz.” 

„Az ultraortodox társada-
lomban élő homoszexuálisok 
rendkívül nehéz helyzetben 
vannak. Egy meleg haredi férfi 
nem oszthatja meg érzéseit a 
barátaival, közösségével vagy 
a jesivában, ahol tanul, hogy 
a családtagjairól vagy rabbi-
jairól már ne is beszéljünk. 
A coming out egy ilyen kö-
zegben teljes lehetetlenség” 
– teszi hozzá Joszef. 

Út a férfiasság felé

A HOD-dal és a Hevrutával 
párhuzamosan azonban las-
san napvilágra kerültek azok 
a szerveződések is, amelyek 
szükségszerűvé tették a me-
legeket képviselő szervezetek 
létét. Ilyen például a 2001-ben 
alapított Acat Nefes („Pszi-
chológiai tanácsadás”) szer-
vezet, amely elsősorban ho-
moszexuálisokkal foglalkozik, 
de segítséget kíván nyújtani 
olyanoknak is, akik a porno-
gráfiával, maszturbációval, 
pros titúcióval kapcsolatban 
szorulnak sürgős (és vallásos) 
segítségre. 

Az Acat Nefes egyike a tipi-
kus konverziós terápiás szer-
veződéseknek. „Szak em be reik” 
nem rendelkeznek megfelelő 
képzettséggel – de még ha 
rendelkeznének is, az organizá-
ció szabályait követve hajme-
resztő elvek alapján igyekeznek 

kigyógyítani a hozzájuk fordu-
lókat melegségükből. A szer-
vezet hitvallása szerint a hoz-
zájuk forduló homoszexuálisok 
maszkulinitását megerősítve 
azok rátalálnak majd a bennük 
rejtőző heteroszexualitásra. 
A gyógyulásra pedig nem is kell 
sokat várni – az Acat Nefes há-
romnapos workshopok során 
tereli rá az érdeklődőket a fér-
fiasság felé vezető útra. 

Te az enyém
Egy másik próbálkozás, Arele 
Harel rabbi módszere 2011-
ben váltott ki komoly média-
visszhangot. A ciszjordániai 
Siló telep vallási vezetője meg-
lepően toleráns a vallásos me-
legekkel szemben: elfogadja 
szexuális orientációjukat és azt 
is, hogy közölük sokan a szüle-
ikéhez hasonló életre vágynak 
– házastárssal, gyerekekkel. 
Harel rabbi ortodox cionista 
melegekből és leszbikusok-
ból álló házaspárokat „szervez 
össze”. 2011-ig tizenegy ilyen 
pár lépett a menyegzői bal-
dachin alá. Ő hozta össze Etti 
és Ron házasságát is, akik sa-
ját bevallásuk szerint rendkívül 
boldogak, hogy egymásra ta-
láltak és különleges szövetsé-
güknek köszönhetően részesei 
lehetnek vallásos közösségük-
nek, sőt, már két gyermekük is 
született – mesterséges meg-
termékenyítés útján. 

„A családot nem csak a szex 
és a szerelem tartja össze, ha-
nem a szülők közötti szoros 
partneri kapcsolat is” – teszi 
hozzá Harel rabbi, aki szolgál-
tatásával azoknak a vallásos 
melegeknek kíván segíteni, 
akik számára elfogadhatatla-
nok a rabbijaik által elítélt ho-
moszexuális kapcsolatok.

„Többnyire nagyon jól meg-
vagyunk, mintha üzletfelek 
lenn énk” – mondja Etti és Ron. 
„Természetesen vannak vitáink 
és nézeteltéréseink, de kinek 
nincs? Jó barátok vagyunk, 
tiszteljük és szeretjük egymást.”

A rabbit, saját bevallása sze- 
 rint, nem érdekli, hogy a párok 
egymás között pontosan mi-
ben állapodnak meg – félre  - 
lépnek-e, fenntartanak-e há-
zasságon kívüli kapcsolato-
kat vagy hűségesek marad-
nak há zastársukhoz. A riport 
készül tekor a tizenegy párból 
kettő már válófélben volt. 

Mindeközben Tel-Avivban, 
ebben a másik univerzumban 
meleg párok élnek elfogadó 
közösségekben – álmegoldá-
sok és hazugságok nélkül. ■

Kristóf Juli

A legtöbb meleg haredi 
házas, a feleség pedig 
nem is sejti, hogy a férje 
homoszexuális. ezek 
a férfiak kettős életet 
élnek és hatalmas árat 
fizetnek ezért.

Az Acat Nefes három-
napos workshopokon 
tereli rá az érdeklődőket a 
férfiasság felé vezető útra.

Büszkeség és  
balítélet 

vAllásos melegek izrAelben 

Izrael – több mint hatmillió zsidó lakos, akiknek hatoda a legszigorúbban valláskövető 
ultraortodox vagy haredi csoporthoz tartozik. A legutóbbi amerikai felmérések szerint – a hí-
res Kinsey-riport 10%-át megcáfolva – egy adott társadalomban a felnőttek kb. 3,5%-a vallja 
magát homoszexuálisnak. ez alól Izrael sem kivétel – számos rabbi legnagyobb bánatára… 
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A kibucban előállított biotermékek ez egész országban kaphatóak, de ezekből készülnek a helyi Pundak étterem 
fogásai is, mint például a képen látható, friss kecsketejből készített jughurtos fagyikehely

A 
hetvenes évek végén, 
amikor Izraelbe még 
nem nagyon jutott el a 

New Age és a különböző spi-
rituális útkereső, ön- és világ-
megismerő iskolák, egy Joszef 
Szafra nevű színész, rendező 
és életművész tanulóköröket 
alapított, főleg jeruzsálemi és 
tel-avivi fiatal egyetemisták, 
értelmiségiek számára. 

A körök résztvevőivel az ön-
megismerés, az élet tudatos át- 
és megélésének módjait kutat-
ta, Gurdjieff és Ouspensky – két 
orosz származású misztikus-fi-
lozófus – tanai alapján. Olyan 
kérdésekkel foglalkoztak, mint 
hogy hogyan lehet az ember 
a mindennapok során tudatá-
ban a rutinjainak, hogyan tud-
ja azokat megváltoztatni, mik 
azok a vonások, amelyek meg-
határozzák az életünket, ami-
ket egyértelműnek veszünk és 
közben mégsem azok. 

Azon kívül, hogy beszél-
gettek, olvastak, játszottak és 
különböző technikákkal igye-
keztek kevésbé hétköznapian 
élni az életüket, a körök részt-
vevői egy idő után elkezdtek 
közösen alkotni – volt egy fa-
faragó műhelyük –, majd tá-
borozni, később kommunákat 
alkottak. Innen jött az ötlet, 
hogy egy kísérleti évre mind-
annyian költözzenek össze, 
és próbálják meg az életüket 
teljesen a kutatásnak és a ta-
nulásnak szentelni.

Hosszas keresés után akad-
tak rá Sizafon kibucra, amit egy 
komoly belső viszály miatt épp 
elhagytak a lakói – az extrém 
sivatagi körülmények látszólag 
nem segítették a harmonikus 
együttélést. A település mel-
lett egy apró katonai bázis és 
kommuna működött. Szafra és 
követői megkapták az állam-
tól a használati engedélyt, és 
1989 nyarán nagyjából kétszáz 
fiatal érkezett, hogy új életet 
kezdjen.

Ahogy az sejthető, a kí-
sérletnek nem lett vége egy 
év után, hanem a mai napig 
tart. Az alapítók nagyjából 
harmada továbbra is ott él, és 
a tanulás folytatódik, immár 
Krisnamurti, Eckhart Tolle és 
talán meglepő módon egyre 
több zsidó vallásos-misztikus 
szerző tanaival kiegészítve.

Az eddigiek alapján talán vi-
lágos, hogy a kibuc itt csak 

egy praktikus forma, amit az 
állam és a társadalom is ismer 
és ért, azonban a működés, a 
közösség összetartó ereje – az 
élet és önmagunk tanulmá-
nyozása – nem a hagyomá-
nyos kommunista–baloldali–
cionista kibucideológia. 

A mindennapi élet így is a 

termelés körül zajlik, a munka 
a legtöbb időt kitöltő és a leg-
több találkozásra alkalmat adó 
tevékenység – ebben nagyon 
eltér a nyugat-európai hippi 
közösségektől –, és ez ad al-
kalmat a legtöbb tanulásra is. 

A napot együtt kezdi majd-
nem mindenki, hajnali fél 
hatkor, egy húszperces közös 
néma teázással-meditálással 
az étkezőben, ezt követi a reg-
geli, majd elkezdődik a nap. 
Ahogy minden munkahelyen, 
úgy itt is van délelőtti szünet, 
ami alatt az éppen egy mun-

kahelyen dolgozók beszélget-
nek egy adott témáról. A téma 
sokszor egy kérdés, ami éppen 
mindenkit foglalkoztat, vagy 
valami, amit valaki megfigyelt 
magán vagy a társain munka 
közben (például: Mitől válik a 
rutin fárasztóvá? Mi teszi a ve-
zetőt vezetővé?). 

Az ebédet gyűlés követi, 
ahol az egész közösséget érin-
tő praktikusabb ügyekről van 
szó. Sokszor ezután is van még 
egy kis közös beszélgetés. Ezen 
kívül hetente egyszer mindenki 
részt vesz egy tanuló–élmény-
feldolgozó csoportban. 

Pészachkor és Szukkotkor 
van egy-egy intenzív „elvonu-
lás”, ahova régi önkéntesek, ta- 
gok is érkeznek. Bár a név ere-
detileg inkább a rutin megtöré-
sére vonatkozott, az utóbbi pár 
évben valóban a kibuc egyik 
parkos-erdős részében alszik 
mindenki, sátrakban vagy anél- 
kül, és ott is zajlik a legtöbb ét- 
kezés. Az ünnep során min-
denki egy témát dolgoz fel 

írásban (például: mit tudok én  
tenni a békéért; mit jelent szá- 
momra az, hogy „amíg én al-
szom, a szívem ébren van”; ho- 
gyan jelenik meg a hierarchia 
az életemben?), majd nagy- és  
kiscsoportos beszélgetések ke- 
retében az írásokat meg is 
osztják egymással. Az esszék 
sokszor remek alapot nyújta-
nak egy jó beszélgetésre. No-
vemberben csoportos, három-
napos sivatagi táborozás során 
teszik ugyanezt a tagok és a 
régebben ott lévő önkéntesek.

Emellett az életet nagyon 
meghatározzák az évszakok, 
az ünnepek, az adott közpon-
ti mezőgazdasági tevékeny-
ség – a datolyaszüret, olíva-
szüret, a kecskék születése, 
gyümölcsszezon, szőlőszüret. 

Az embert mindig oda oszt-
ják be, ahol épp a legnagyobb 
szükség van két dolgos kéz-
re. Mindenki annyit dolgozik, 
amennyire képes – persze 
néha azért egy kicsit többet –, 
fizetést senki sem kap, de az 
élethez szükséges alapvető tár-
gyak-termékek mindenki szá-
mára elérhetőek. Tehát nincs 
bolt – ha otthonra kell egy kis 
tej vagy gyümölcs, vagy tönk-
rement a kalapja valakinek, a 
központi raktárakból kell kérni, 
illetve elvenni.

A kibucban készített bio- 
(és amúgy fair-trade) tej-

termé  kek, gyümölcslevek, 
koz  me   ti kumok megtalálhatók 
az egész országban, de ha az 
ember Micpe Ramonon ke-
resztül utazik Ei lat ra, a Sizafon 
kereszteződésnél érdemes 
megállni a kibuc útmenti ét-
termében (Pun dak) is.

Ha ennél komolyabban is 
felkeltette az olvasó érdeklő-
dését, a kibucban minden hét-
köznap van félig-vezetett túra, 
a régi katonai bázis agyaggal 
bevont házaiban kiadó szo-
bák, valamint ötnapos „művé-
szet és megfigyelés” tanfolya-
mokat is tartanak. Az igazán 
vállalkozó kedvűek pedig el-
mehetnek önkénteskedni – 
legalább egy hónapra, legfel-
jebb egy életre... ■

Neot Szmadar 
egy rendhAgyó kibuC igAzán délen
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eilattól 60 kilométerre, a tengerszint felett 400 méterrel van egy kibuc, ami egy kicsit más, 
mint a többi. Majd harminc éve ad otthont kétszáz olyan embernek, akik a nagyvárosi létet 
hagyták maguk mögött egy spirituálisabb, tudatosabb élet érdekében. Az útkeresés köz-
ben (és mellett) azonban fenntartják a kibuc szokásos intézményeit – a vegetáriánus ét-
kezdét, bölcsit-ovit-iskolát –, és ízletes biotermékeikkel hódítják meg az országos piacot. 

Korányi Eszter

A művészetek háza – 13 évig épült, 
most műhelyek vannak benne

Tanulás mozgás segítségével – más néven ünnepi körtanc 

 V  an az a fajta boldogság, amikor 

csak baktatunk az utcán, és virá-

gok kezdenek hullani az égből. 

Az Atarim téren a betonesernyők ár-

nyékában van valami varázserő. Amikor 

elhaladunk mellettük, Vivaldit játszanak 

a felüljáró kockakövei, a szirmokat rug-

daljuk, majd nagy marékkal a járókelők 

fejére szórjuk. A hölgyek zsebkendőjét 

pajkos félmosolyú urak veszik fel a jár-

dáról. A virágok megsimogatják az arcu-

kat és ők táncra perdülnek. A méltán hír-

hedt Pussy Cat sztriptízbár előtti placc 

másodpercek alatt pazar bálteremmé 

válik. A betonpadoknál várakozó strand-

táskákból kikandikáló eper-banán levek 

dudorászva várják, hogy a vidáman 

csilingelő négyes-hatos begörögjön. 

A zenét még egy szólamban hallani a 

csilingeléssel, amíg rádöbbenünk, hogy 

a Blaha Lujza tér nem sasszézott ide a 

kedvünkért. És ahogy idepottyant, úgy 

illan el észrevétlenül a varázslat.

Ebből az örömteli alkonyatból bakta-

tok tovább a Ben Jehuda utcán és hopp, 

megakad a szemem egy fodrászaton. 

A Ben Jehuda északi része a fodrászatok 

Mekkája. Ahogy a Senkint a cipőboltok ta-

lálták meg maguknak, itt lépten-nyomon 

az üzletük előtt a járdán serénykedő haj-

szobrászok váltják egymást. A fodrászat-

ban pedig, amit kiszemeltem, a szokásos 

„diszkont” ár helyett a hajvágás féláron, 

csak ma, csak bejelentkezés alapján. Elő-

kapom az internetet a zsebemből, meg-

van a számuk, kicsöng, búgó hangú Álo! 

veszi fel. Hallom a zenét a telefonban, 

ami élőben is ömlik a szalonból, jelentem 

bejelentkezem, azt búgja gyere, hopp itt 

is vagyok, ragyogok.

Aztán tovább búg már élőben ez a 

hatalmas ember, aki nagy valószínűség 

szerint a főnök. Pufók gyermekfelépíté-

sén hatalmas cicanaci és ujjatlan garbó. 

Minden feszül és csillog, hatalmasságá-

ban vállig alapozott habtestével barokk 

puttókent repked a szalonban. Leültet 

egy tükör elé és a kezembe nyom egy 

Red Bull vodkát. Rögtön éjfél, mi lesz 

velem holnap a melóban? Félelemmel 

vegyes izgalomban várom a sorsom. 

A hajam kiszáradt, gubancolódik, törik 

a vége, de igen hosszú. Még sose volt 

ilyen zuhatag, és erre őrült büszke va-

gyok. Szeretem a zsidó hajamat, a nő 

haja a koronája, és most végre hosszú. 

Végül is ezért éltem mostanáig.

Ebben az országban minden meg-

oldódik. Igaz, hogy káosz uralja a fo-

lyamatokat, de a kilátástalanság vége 

mindig kiszámíthatóan jó. A káosz őrjítő 

és egyben mulatságos. Néha nem le-

het jól szórakozni benne, máskor meg 

pont igen – morfondírozom, miközben 

rohan az idő, és feltűnik, hogy ebben a 

fodrászatban senki nem figyel arra, amit 

csinál. A csillámló puttó egy nagyon so-

vány lány haját copfokba gumizza, majd 

újságpapírt gyúr a csaj csontos teste 

köré, néhol a haját a papírra ragasztja 

celluxszal. Műgondos körültekintéssel 

rémnek öltözteti, majd kiküldi a sze-

gény anorexiást az utcára, reklámozd a 

szalont fattya! Ragyogással vegyes ra-

jongással a puttó bemutatja Orent, aki 

majd levágja a hajamat. Oren az utcán 

bagózik, szívalakú füstkarikát fúj nekem 

integetve, az ablakon keresztül ismer-

kedünk. Teljesen mindegy, hogy kire 

bízom gyönyörű fürtjeimet, úgyis meg-

nőnek újra. A puttó elküld a hajmosóba. 

A mosósrác rángatja a fejemet, acélos 

ujjai a koponyámig hatolnak és mind-

eközben szépeket búg a fülembe. El-

lentmondásos egy hajmosás.

Visszaülök a tükörhöz és figyelek 

tovább. Oren közben elkezdte egy mé-

teres hajú nő haját festeni. Foggal tépi 

az alufóliát. A puttó meg hajvágásba 

kezdett, de közben egy üzenetküldő al-

kalmazás nihilista hangulatjelével csa-

csog. A banya arcán talán összesen a 

füle nem volt kés alatt, a lakkbakancsa 

sarka minimum 18 centi. Az én hajam 

egyre szárad, a szembe tükörben Oren 

szája tele alufóliával. Azt hiszem, haza-

megyek inkább.

Aztán egyszer csak hopp, Oren vágni 

kezdi a hajam, és én megkérem, hogy 

tényleg csak két centit vágjon, külön-

ben gyémántujjú Tiborral gyűlik meg a 

baja, ki fodrászok fodrásza, hajkoronám 

egyetlen kezelője, szabószemű, sebész-

kezű felügyelője, és hamar iderepítem a 

Desiree szalonból az angyalföldi lakó-

telepről! De Oren rendületlenül rövidít. 

Próbálok vele beszélgetni közben, hátha 

ettől a hajamra néz majd a kaszabolás 

közben s nem az illuminált hajmosó és 

szárító srácokra, akik körülötte állnak és 

a szavait isszák. Nekik duruzsol, ahe-

lyett, hogy mint Tibor, elsziporkázná a 

gyerekei cseperedését és kikérdezne az 

én kalandos életemről, minden mozza-

natot pontosan jegyezve, sokat nevet-

ve, együtt. Nézem a földön sorakozó 

tincseimet, mondom – Oren, ez mini-

mum tíííz centi! – Á dehogy, kettő csak! 

– Na jó, mondom, úgyis gubancolódott. 

Oren el, a szárítósrác minden tehetsé-

gét beleadva megdolgozik az egyenesre 

lappantáson, bekencézi tövig, kérek egy 

tükröt, hogy hátulról is megtekintsem, 

és tényleg, a hajam egyenes. És rövid. 

Nem kérdés, hogy megőrültem. De 

vajon miért kellett nekem akciós fodrá-

szatba jönnöm?

Másnap a hullámtörőig oda-vissza 

úszás után nem bajlódom a szárítás-

sal, vizes hajjal megyek aludni. Reggel, 

mintha most léptem volna ki Tibor-

tól a napfényes Esztergomi útra. Oren 

egyszerűen tökéletesre alkotta meg a 

frizurámat az élvezethajhász fodrásza-

ti őrület közben. Nem vágott a hullám 

közepébe, rendesen kunkorodnak a 

tincsek, könnyű és friss a korona. Mon-

dom, imádom ezt az országot. ■

Akciós fodrászat 
Vadász Éva

A 
modern világ kétségtelenül a 
gépeken alapszik. Az emberiség 
fejlődését szinte el sem tud-

nánk képzelni gépkocsi, repülő, mo-
sógép és főleg számítógép nélkül. Ha 
csak egy percre megszűnik a villany, 
nagy bajban vagyunk. 

De most egy olyan masináról sze-
retnék beszámolni, ami aránylag új a 
piacon és csak azok használják, akik 
kertes házban laknak. Szeretném han-
goztatni, hogy nincs hasznom sem a 
gép hirdetéséből, sem eladásából. 

Mosogatáson, takarításon kívül 
van még egy elfoglaltságom – és ez 
a kert rendben tartása. A másik tény, 
amire fel szeretném hívni a kedves ol-
vasó figyelmét, hogy itt Ausztráliában 
minden fordítva van, mint Izraelben. 
Míg Izraelben az ember falra mászik a 
melegtől, itt fűteni kell. Amikor önök 
fáznak, én beugrom az úszómeden-
cébe. Amikor ott nyílnak a virágok a 
hegyekben, mint most, nálunk ősz 

van és hullanak a falevelek. Már nem 
is akarom említeni, hogy az utóbbi 
években betiltották ezeknek a leve-
leknek az elégetését, hiszen tűz lehet 
belőle. Szépen össze kell szedni és egy 
tartályban raktározni, míg elviszik va-
lahová.

Na már most, jött egy okos feltaláló, 
aki gereblye helyett kitalált egy gépet. 
Most a kedves olvasó elképzel egy por-
szívó masinát. A tisztelt olvasó téved. 
Ez a gép pont a fordítottját gyakorolja, 
elfújja a leveleket. Eltalálta a kedves ol-
vasó, a szomszédnál kötnek ki az ösz-
szes többi szeméttel együtt.

Vasárnap van. Mi remekül alszunk 
még délelőtt tizenegykor, amikor hir-

telen nagy zajra ébredünk. A kedves 
szomszéd vett egy ilyen gépet, és 
most porfelhő közeledik kertünkhöz. 
A másik oldalról a szomszéd szintén 
észbe kap, és most két irányból jön 
hozzánk a szemét. A munka elvégzé-
se után mindketten leülnek tiszta kert-
jükben a nyugágyra, és várják, míg én 
középen észbe kapok.

Én kilépek a sárga levelekkel el-
árasztott kertembe pizsamában, és 
meglátogatom a szomszédot.

– Mondja, kedves szomszéd, mit 
csinál maga? – kérdezem.

– Olvasok.
– Igen ám, de előtte bepiszkította a 

kertemet!

Erre ő nem felel. Érdekes módon 
a másik szomszéd hasonló politikát 
folytat.

Mi felöltözködünk, asszonykám 
felveszi katonai zubbonyát, ami még 
a Náchálból van neki. Elrohanunk az 
áruházba venni egy ilyen csodagépet 
és visszakergetni a faleveleket a szom-
szédokhoz.

A többit a kedves olvasó képzele-
tére bízom, hiszen aki katona volt az 
izraeli hadseregben, az tudja, hogy a 
legjobb védekezés az ellentámadás. A 
mi környékünkön pedig teljes hábo-
rús hangulat uralkodik. Mindenki fale-
veleket kerget gépekkel felszerelve.

A gép feltalálója, ügynöke és el-
adója mind jól járt. Ha nem támadás 
céljából, de védekezésből minden 
szomszéd felszerelte magát hasonló 
masinával. Abban pedig egészen biz-
tos vagyok, hogy aki ezzel a géppel 
foglalkozik, jobb bevételt szerez, mint 
én az írással. ■

A gépek háborúja
hArC A kertvárosbAn

Arje Singer
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lyait, és szépségdiétákat is javasoltak. 
Bevezette a Szépség Napját szalon-
jaiban, felismerte és ki is használta a 
reklám erejét.

A háború után Helena és Titus el-
hidegültek egymástól. Titus könyves-
boltot nyitott Párizsban, Rubinstein 
művész-szalont. Fennmaradó idejét 
a műgyűjtésnek szentelte. Ékszere-
ket, antik miniatúrákat, bútort, mo-
dern afrikai műalkotásokat szerzett 
be. „Üzletasszony vagyok, nagyban 
vásárolok” – mondta. Helena gyűlöl-
te a fecsegést, és olyan takarékosnak 
ismerték, hogy ebédjét papírzacskó-
ban hordta magánál, azonban egyéni 
sorsokkal és ügyekkel kapcsolatban 
– például Izrael támogatásában – 
igen nagylelkűnek bizonyult. Stílusára 
azonban kényes volt: a legjobb terve-
zőktől vásárolta ruháit. 

Élvezte üzlete virágzását, de riváli-
saival, Elizabeth Ardennel és Charles 
Revlonnal folytatott harca rendkí-

vül sok keserűséget okozott neki. 
Ardennel esküdt ellenségek voltak; 
bár mindketten New Yorkban éltek, 
soha nem találkoztak. Egyikük sem 
volt született szépség, annál inkább 
becsvágyó és uralkodó természet. 
Származásukat mindketten titkolták, 
pontos életkorukról nem nyilatkoztak. 

A harmincas évek elején drága 
pénzért eladta amerikai üzletrészét, 
majd amikor a Wall Streeten a rész-
vények árai zuhanni kezdtek, potom 
áron visszavásárolta őket. Ezt követő-

en USA-szerte egymás után nyitotta 
szalonjait.

Férjétől 1937-ben hosszas viták 
után elvált, majd egy év múlva férjhez 
ment egy grúz herceghez. Hatására 
férfi kozmetikumokat kezdett el készí-
teni, melyek a herceg nevét viselték. 
A herceg az ötvenes évek közepén 
meghalt, majd két év múlva Helena 
az egyik fiát is elveszítette. A tragédiák 
és szomorúsága ellenére sem adta fel, 
példamutató céltudatossága motivál-
ta további küzdelmeiben. 

K ezdettől aggódó figyelemmel 
követte Izrael sorsának alaku-
lását, s nagyvonalú támogatója 

lett az országnak. 1953-ban hozta létre a 
Helena Rubinstein Alapítványt, s ennek 
szervezésében jött létre a Tel-Aviv Mú-
zeumban a Helena Rubinstein Modern 
Művészetek Pavilonja, ahol saját minia-
tűr szobakollekciója is otthonra lelt. 

1957-ben megalapította a Helena 
Rubinstein Utazó Művészeti Ösztöndí-
jat Ausztráliában. Számos egészségügyi 
intézményt támogatott, létrehozta az 
Amerika–Izrael Kulturális Alapítványt és 
számos ösztöndíjat izraeliek számára.

Rubinstein asszony vagyonának egy 
részét emberbaráti szolgálatra, kulturá-
lis és oktatási intézményekre fordította, 
valamint szegények – főként nők és 
gyermekek – támogatására. „A vagyo-
nom nőktől jött, ezért rájuk és gyerme-
keikre kell fordítani” – mondta. Kitünte-
téssel jutalmazta azon hölgyeket, akik 
munkásságukkal jelentősen hozzájá-
rultak a tudomány haladásához. Port-
réját számos ismert festő elkészítette, 
többek között Salvador Dalí és William 
Dobell, amikor utolsó alkalommal láto-
gatott Ausztráliába. 1959-ben Moszk-
vába ment, ahol hivatalosan képviselte 
az USA kozmetikai iparát az Amerikai 
Nemzeti Kiállításon. 1964-ben kiadta 
önéletrajzát, My Life for Beauty (Életem 
a szépségért) címmel.

Helena, aki még betegágyából is 
foglalkozott alapítványaival, 1965-ben, 
94 évesen halt meg. Halálakor a cég 
vagyonát 60 millió dollárra becsülték. 
Magánvagyonának egy részét ma is 
alapítvány kezeli.

H elena hiperambiciózus nő volt, 
ener gikus, akaratos, egyszer ti-
tokzatos, máskor őszinte. El-

dobta férjét is, amikor hátráltatva érezte 
magát karrierjében. Imádta a gazdagsá-
got, kitalálta saját műfaját és megmász-
ta a társadalmi ranglétrát. Soha nem 
hagyta magát legyőzni. Emberbaráti te-
vékenysége, Izrael támogatása és amit 
a nők önértékeléséért tett, örök emlék 
az utókor számára. ■

amit egy magyar vegyész készített 
volna. A leírás mindenesetre a Kárpá-
tokból származó gyógynövényeket 
emlegetett, és bár a krém különleges 
képességeit az egészségügyi hatósá-
gok megkérdőjelezték, magas szín-
vonalához nem fért kétség. A Crème 
Valaze azonnali sikert aratott, és 
Helena karrierje megindult a felfelé 
vezető úton. 

A 
napégette ausztrál nők között 
Helena legjobb reklámja saját 
hófehér bőre volt. A Crème 

Valaze-t elkapkodták a polcokról. Ru-
binstein azonban nem elégedett meg 
ennyivel. 1905-ben visszatért Euró-
pába, hogy vezető bőrgyógyászoknál 
tanuljon, és krémjét továbbfejlesz-
sze. Ezt követően egy még nagyobb 
szalont nyitott Sydneyben. Az üzletet 
szinte klinikává varázsolta, ahol a kü-
lönböző bőrproblémákat orvosi segít-
séggel kezelték. A kezdeti nagy sikerre 
való tekintettel több húgát segítette ki 
Ausztráliába. 

Hamarosan Londonban (1908) és 
Párizsban (1912) is szalont nyitott. Üz-
letpolitikájának alapja az volt, hogy 
hangsúlyozta termékeinek tudomá-
nyos összetételét, és saját maga ké-
pezte ki szakembereit. „Orvosilag 
iga zolt” bőrápolási termékeket, fürdő-

szereket és vízhatlan szempillafesté-
ket állított elő. A társasági hölgyek heti 
száz fontot fizettek rendszeres kezelé-
seiért.

Londonba érkezése után, 1908-ban 
Helena férjhez ment William Titushoz, 
egy lengyel–amerikai újságíróhoz. 
Ő ismertette meg Helenát a moder-
nizmussal mint művészeti irányzattal 
– szalonjai ettől fogva művészi han-
gulatot árasztottak. Titus fogalmazta 
meg a cég sajtónyilatkozatait, reklám-
jait. Két fiuk született, Roy Valentine és 
Horace Titus. 

Az I. világháború kitörésekor Párizs - 
ból New Yorkba menekültek, ahol 
Helena 1916-ban megnyitotta első 
amerikai szalonját, a Maison de 
Beauté Valaze-t. Testvérei segítették 
amerikai és kanadai szalonjai irányí-
tásában. Néhány nagyáruháznak le-
hetővé tették termékeik árusítását, de 
Helena fenntartotta a képzés és fel-
ügyelet jogát. 

A New York Times szerint minden 
idők legnagyobb amerikai vállalkozó-
nője lett. Tudományos jellegű szép-
ségápolási doktrínája, orvosi jellegű 
konzultációi, előírásai és kezelései a 
20. század leghatalmasabb iparágának 
alapjait fektették le. Pillanatok alatt 
hozta létre birodalmát, és napóleoni 
hévvel helyezte el rokonait cégében. 
Ügyfeleit rendszeres testmozgásra, a 
dohányzás elhagyására, egészséges 
étkezésre sarkallta. Briliáns újító volt. 

Eladószemélyzete képzéseken vett 
részt, ahol elsajátították, hogyan tanít-
sák meg a nőknek a bőrápolás forté-

C haja (Helena) 1870-ben vagy 
1872-ben született Krakkó-
ban, Naftali Rubinstein és 
Augusta Silberfeld nyolc le-

ánygyermeke közül a legelsőként. 
Apja élelmiszerrel kereskedett, köze-
pes üzleti képességekkel, ám így is 
biztosítani tudta, hogy Helena orvosi 
egyetemre járhasson Krakkóban (más 
forrás szerint Svájcban). A lány, bár 
esze volt, mégsem fejezte be az egye-
temet – nem bírta a vér látványát. 

1902-ben vándorolt ki Ausztráliába 
nagybátyjához, Louis Silberfeldhez, 
pénz nélkül és elhanyagolható an-
gol nyelvtudással. A legenda szerint 
már abban az évben szépségszalont 
nyitott Melbourne-ben – valójában 
azonban eleinte gyermekekre vigyá-
zott, majd pincérnőként dolgozott. 
Ám rövidesen elkezdte kiépíteni kap-
csolatait – és valóra váltani az álmait. 
Először egyedülálló krémjei keltették 
fel az ausztrál hölgyek érdeklődését. 
Egy nyomdász és egy iparművész 
barátja készített névjegyet neki, ezt 
használta első, melbourne-i szalonjá-
ban. Ott kezdte el árusítani a Crème 
Valaze-t, amely rövidesen páratlan 
hírnévre tett szert. Emellett bőrápolást 
is tanított klienseinek.

A visszamlékezések megosztot-
tak abban, hogy ausztráliai otthona 
környékén talált gyógyfüvekből fej-
lesztette ki a krémet, vagy Krakkóból 
vitte magával az első tizenkét tégelyt, 

egyedülálló, harmincéves nőként érkezett Ausztráliába – zsebében egy pár tégelynyi krémmel. Szerény ala-
pokról, kitartó munkával Helena Rubinstein felépítette a 20. század egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb 
szépségipari cégbirodalmát. Krémeket és púdereket kevert, amelyek örök fiatalságot ígértek, és közben afo-
rizmákat szórt. „Nincs csúnya nő, csak lusta” – vallotta a krakkói zsidó lány és ennek megfelelően megszépí-
tette három kontinens asszonyait.

Helena Rubinstein
A világ első self-mAde WomAnJe

A szépségipar nagyasszonyai 1.

Halmos Sándor sorozata

Szinte angolul sem tudott, amikor szegény 
bevándorlóként harmincévesen megérke
zett Ausztráliába.

Helena Rubinstein elsőként foglalkozott 
a szépségpolási termékek összetételének 
tudományos kidolgozásával.

A mesés Crème Valaze, amely elindította 
Helena Rubinstein csillogó pályafutását.

Theda Bara,  
a „Vamp” volt a 

némafilm korszak 
egyik legnagyobb 

sztárja, egyike a 
mozivászon első 

szexszim bó lu 
mainak. Helena  

volt a stylistja.

Rubinstein és Dalí 
nemcsak barátok, 

de üzlettársak is 
voltak: a művész 

a díva arcké
pével díszített 

púderesdobozt 
tervezett Helena 

cége számára.

Akár magánéleti, akár üzleti döntésekről – 
mindig saját kezébe vette a dolgokat.

1959ben nyílt meg a Helena Rubinstein 
Modern Művészetek Pavilonja, mely 1971ig 
a TelAviv Múzeum otthonául szolgált.

Rubinsteint nem
csak a szobrok 
szépsége fogta 
meg, a nőkre is 
úgy tekintett,  
mint művészeti 
alko tásokra. 

A kemény 
munka 
távol 
tartja a 
ráncokat 
az elmétó́l 
és a 
lélektó́l.

 Az asztaltól akkor 
kell fölállni, 
amikor még 

tudnál enni egy 
kicsit.
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A sávuoti ételek jellegzetessége, hogy általában tejesek. Szimbolizálja ez a törvény adását, hiszen ahogy a gyer-
mek fejlődésében nélkülözhetetlen a tej, úgy az ember életében is nélkülözhetetlen az Istentől kapott törvény.

A sAJtgAluskától A tÚrógombóCig 

Sávuoti receptjeink 
Recept

Sajtgaluskaleves
Hozzávalók: 50 g reszelt (ha lehet, 
füstölt) sajt, 1 db egész tojás, 3 ek. 
finomliszt, 2 dl tej, 1 ek. ételízesítő, 1 
ek. olaj, 1 kk. só, 1 kk. őrőlt bors
A tojást habosra keverjük, sózzuk, 
borsozzuk, belekeverünk 2 evőkanál 
lisztet és a reszelt sajtot. Jól eldol-
gozzuk, és tíz percre félrerakjuk. 8 dl 
vizet felforralunk, beletesszük az étel-
ízesítőt és az olajat. A sajtos masszát 
galuskaszaggatóval (vagy kanállal) a 
vízbe szaggatjuk. Ha az összes galus-
ka feljött, meg is főtt. A maradék lisztet 
simára keverjük a tejben, és a levesbe 
csorgatjuk. Folytonosan kevergetve 
jól kiforraljuk és azonnal tálaljuk.
Tipp: Egy-két teáskanál vágott friss vagy 
szárított kapor, petrezselyemzöld bele-
keverhető a főzés utolsó pillanatában.

Juhtúrós karfiol
Hozzávalók: 1 nagyobb fej karfiol, 
1 gerezd fokhagyma, 100 g reszelt 
sajt, 150 g juhtúró, 2 dl tejföl, 50 g 
vaj, 1 ek. finomra vágott petrezse-
lyem, zsemlemorzsa, 1 tojássárgája, 
só, bors, szerecsendió
A karfiolt megmossuk, rózsáira szed-
jük és enyhén sós vízben a felaprított 
fokhagymával együtt puhára főzzük. 
Még melegen hozzáadjuk a reszelt 
sajtot, a juhtúrót és a petrezselymet. 
Kivajazott, zsemlemorzsával meg-
szórt tűzálló tálba tesszük. A tetejére 
ráöntjük a tojássárgájával, egy kevés 
szerecsendióval és egy kis sóval elke-
vert tejfölt, vajdarabkákat teszünk rá, 
és forró sütőbe helyezve addig sütjük, 
míg a teteje meg nem pirul.

Makaróni háziasan
Hozzávalók: 250 g makaróni, 80 g vaj,  
200 g reszelt sajt, 1 dl ketchup, só
A makarónit bő, sós vízben kifőzzük, 
majd leszűrjük. A forró tésztát lábasba 
öntjük, apró vajdarabkákat teszünk rá, 
majd rászórjuk a reszelt sajt felét. Nem 
keverjük meg, csak fedővel letakarva 
jól összerázzuk. Tálra borítjuk, tetejé-
re öntjük a ketchupot és meghintjük a 
maradék reszelt sajttal.

Sajtos túrógaluska
Hozzávalók: 300 g liszt, 120 g tehén-
túró, 120 g reszelt sajt, 2 tojás, 40 g 
vaj, kevés kapor, só
A túrót elkeverjük a liszttel és a tojá-
sokkal. Sózzuk, és annyi vizet adunk 
hozzá, hogy közepesen sűrű tésztát 
kapjunk. Belekeverjük a vágott kaprot, 
majd sós vízbe szaggatjuk. Ha meg-
főtt, alaposan lecsepegtetjük és kiva-
jazott tálba terítjük a felét, megszórjuk 
a reszelt sajt felével, majd betakarjuk a 
maradék galuskával és sajttal. Sütőben 
szép pirosra sütjük.

gombás  
túrógombóc
Hozzávalók: 500 g túró, 3 tojás, 2 dl 
búzadara, 400 g gomba, 1 evőkanál 
paradicsompüré, 1 kis fej hagyma, 1 
ek. olaj, 2 dl tejföl, 100 g reszelt sajt, 
só, őrölt bors, kevés babérlevélpor
A túrót áttörjük, összedolgozzuk a 
tojásokkal és a búzadarával, majd 
állni hagyjuk legalább egy fél napig. 
A megtisztított gombát és a hagymát 
apróra vágjuk. Sóval, őrölt borssal ad-
dig pároljuk, míg a levét el nem főtte. 
Zsírjára sütjük és paradicsompürével, 
babérlevélporral ízesítjük. A túrómasz-
szából úgy formálunk gombócokat, 
hogy a közepükbe egy-egy kupacnyi 
gombapépet csomagolunk. Sós víz-
ben kifőzzük. Megforrósított tejföllel 
leöntjük, reszelt sajttal meghintjük.
Tipp: Tepsiben át is süthetjük, de ak-
kor a tetejére tejfölös tojássárgája és 
reszelt sajt kerül.

Stíriai metélt
Hozzávalók:  500 g túró, só, citrom-
héj, porcukor, 150 g liszt, 8 db tojás, 
2 dl tejföl, 200 g vaj, 200 g cukor, 
1 cs. vaníliás cukor, 100 g mazsola
A túróhoz hozzáadjuk a lisztet és két 
tojássárgáját, tésztát gyúrunk belőle. 
Kinyújtjuk, ujjnyi vastag szeletekre 
vágjuk és sós, forrásban lévő vízben 
kifőzzük. Közben a vajat a megmaradt 
tojások sárgájával habosra keverjük, 
hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cuk-
rot, a mazsolát, a reszelt citromhéjat 
és a tejfölt, majd a végén a keményre 
vert tojásfehérjét. Belekeverjük a ki-
főzött tésztát. Kivajazott, kilisztezett 
tepsibe öntjük, és közepes hőmér-
sékletű sütőben megsütjük. Kockára 
darabolva és porcukorral meghintve 
tálaljuk.

Kapros-túrós  
lepény
Hozzávalók: tészta: 2 dl tej, 10 g 
élesztő, 1 tojás, 50 g vaj, 250 g liszt, 
csipet só; töltelék: 400 g túró, 3 ek. 
cukor, 2 tojás, 1 ek. búzadara, 1 kk. 
apróra vágott kapor; tetejére: 1 ek. 
tejföl, 1 ek. cukor, 1 tojássárgája

A tészta hozzávalóiból kelt tésztát készí-
tünk. Jól kidolgozzuk. Lágy tésztát ka-
punk, ezt megkelesztjük, ujjnyi vastag-
ra nyújtjuk és kikent tepsibe tesszük. 
A töltelékhez a túrót a cukorral, 2 to-
jássárgájával, búzadarával, kaporral jól 
összekeverjük. Óvatosan, hogy össze 
ne törjön, hozzáadjuk a tojások felvert 
habját. A tölteléket a tésztára kenjük, 
és lassú tűzön sütjük. Amikor majd-
nem kész, tejföl, cukor és tojássárgá-
ja keverékével megkenjük, majd 2-3 
percre visszatesszük a sütőbe, így a 
tészta teteje szép piros lesz. 

Pillekönnyű  
túrógombóc
Hozzávalók: 250 g túró, 1 tojás, 1 ek. 
búzadara, 1 ek. zsemlemorzsa, pici 
só, pici cukor, olaj, zsemlemorzsa
A túrót villával összenyomkodjuk, 
hozzá adjuk a tojássárgáját, 1-1 ek. bú-
zadarát és zsemlemorzsát, pici sót. 
A fehérjét habbá verve hozzákeverjük. 
Gombócokat formázunk és addig pi-
hentetjük, amíg a főzővíz forrni kezd. 
Beledobáljuk, és miután feljött a tete-
jére, 4-5 percig főzzük. Olajon zsemle-
morzsát pirítunk, és a pirított morzsába 
hempergetjük a kifőtt gombócokat.

Cöliákia
drámAi lehet 

A lisztérzékenység

A cöliákia (lisztérzékenység, glu-
tén-intolerancia) krónikus auto-
immun betegség. A glutén a ka-
lászos gabonákban – búza, árpa, 
rozs, tönköly – jelenlévő fehérje, 
más néven sikér. 

A betegségnek nincsen gyógysze-
res terápiája, kizárólag az élethosz-
szig tartó szigorú gluténmentes 
diétával érhető el tünetmentesség.

Csak Európában a cöliákia 7 millió 
embert érinthet, ám helyes diagnó-
zissal csak a betegek alig 15 száza-
léka rendelkezik. Ennek oka, hogy a 
jellemző tünetek rendkívül sokfélék: 
hasmenés, székrekedés, puffadás, 
erős fogyás, gyerekeknél a súlygya-
rapodás elmaradása is felhívhatja a 
figyelmet a kórképre. A súlyvesztést 
elfedheti az, hogy az elégtelen fehér-
jefelszívódás miatt vízvisszatartás je-
lentkezik, így a boka környékén gya-
kori az ödéma kialakulása is. 

Megjelenhetnek egyéb emésztő-
szervi tünetek is, a betegek egy ré-
szénél például visszatérő, fájdalmas 
afták jelentkeznek. Ezekhez általános 
tünetek is társulhatnak (fáradékony-
ság, rossz közérzet, vashiány, vér-
szegénység, hajhullás), de a tünetek 
akár teljesen el is maradhatnak.

Az egészséghez vezető első lé-
pés a diagnosztizálás. Ám a cöliákiás 
tünetek megjelenése és a diagnózis 
között eltelt idő Európában átlagosan 
több mint tíz év. Márpedig ha a beteg 
továbbra is fogyaszt gluténtartalmú 
ételeket, akár olyan súlyos szövődmé-
nyek is kialakulhatnak, mint a vé kony  - 
bél daganatos betegségei, csont - 
ritkulás, depresszió, meddőség, veté-
lések. Ezért is nagyon fontos, hogy a 
diagnózist követően a beteg fogadja 
el és tanulja meg a gluténmentes di-
étát, és szigorúan tartsa is be azt.

Ha valaki úgy érzi, hogy tünetei a 
gluténtartalmú ételek fogyasztását 
követően jelentkeznek, keressen fel 
egy gasztroenterológiai szakrende-
lést, ahol a szükséges vizsgálatokat 
elvégzik. Fontos, hogy a vizsgálatok 
lezárásáig a gluténtartalmú ételek 
fogyasztását ne hagyják abba, mert 
csak így mutatható ki hitelesen, ho-
gyan reagál a szervezet a gluténra. ■

Krasznai Éva

Balázs Ibi

Tavaly novemberben jött a hír, 
hogy Budapest nyerte a 2019-es 
Maccabi európa Játékok rendezé-
si jogát, a szintén pályázó Bázelt 
megelőzve. Az esemény mérföld-
kőnek tekinthető a magyar zsidó-
ság életében, hiszen nemcsak Ma-
gyarországon, de Kelet-európában 
sem rendezték még meg soha a 
versenyt. A Maccabi Játékokon kö-
zel 2500 sportoló részvétele várha-
tó, ezzel Magyarország legnagyobb 
sporteseménye lesz 2019-ben.

A kijelölés óta közel fél év telt el, így 
felkerestem a Maccabi VAC elnö-

két, Jusztin Ádámot, hogy számoljon 
be az eddig eltelt időszakról.

– Természetesen nagy öröm szá-
munkra és egyben nagy felelősség is, 
hogy egy ilyen nagy világeseményt 
rendezhetünk – mondta. – Talán nem 
árt megjegyezni, hogy a közeljövőben 
több nagy sportverseny színhelye lesz 
Magyarország: itt rendezik az Európai 
Ifjúsági Olimpiát és a FINA úszó világ-
bajnokságot, hogy csak a legjelentő-
sebbeket említsem. A Maccabi Játékok 
fő szervezője az EMG 2019 Kft. nevű 
projektcég, amelynek tagjai az MTK, 
a MAZSIHISZ és a klubunk, a Maccabi 
VAC, de a kormány is támogatja ennek 
a nagy eseménynek a megrendezését. 
A rendezvény ugyan csak tíznapos, de 
nekünk ez sokkal többről szól, a ma-
gyar zsidóság jövőjének meghatározó 

ese ményét szeretnénk megrendezni,  
amely rengeteg magyar zsidó fiatal 
számára mutatja meg, hogy a sport 
hogyan tanít egyszerre fegyelemre és 
nyújt ugyanakkor önfeledt pillanato-
kat – mondta Jusztin.

Az egyes sportesemények mellett a 
nyitó és záró ünnepséget is az újon-
nan épülő zsidó sport- és kulturális 
központ Hidegkúti Nándor stadionjá-
ban rendezik majd meg. 

A sport- és kulturális központ azon-
ban nemcsak a Maccabi Európa Já-
tékok alatt tölt majd be meghatározó 
szerepet a zsidó sportéletben, hanem 

a nagyszabású nemzetközi sportese-
mény után is. A beruházás alapvetően 
változtatja meg a magyar zsidó kultu-
rális és sportéletet. Hátteret biztosít a 
jövő generáció számára, a zsidó kö-
zösségi és kulturális élet új, modern 
központja lesz. 

– Sportegyesületünk 1989-ben ala-
kult újjá, így a harmincéves jubileu-
munkon fogadhatjuk egész Európa 
zsidó ifjúságának sportolóit Budapes-
ten – mondta el a Maccabi VAC elnö-
ke. – Jövő nyáron kerül sor az egész 
világ zsidó sportolói számára rende-
zett Maccabi Játékokra Izraelben, ahol 

bemutatjuk a 2019-es esemény előké-
születeit.

A Maccabi Európa Játékok alatt a 
sport mellett a magyar zsidó kultúra 
is főszerepet kap, ugyanis a Játékok-
kal egyidőben rendezik meg Európa 
legnagyobb zsidó fesztiválját, a Zsidó 
Kulturális Fesztivált. A kulturális prog-
ramok révén a külföldi sportolóknak és 
látogatóknak lehetősége nyílik megis-
merni és átélni a vibrálóan sokszínű 
magyar zsidó életet. ■

Nyárindító kulturális és gasztro-
nómiai utcafesztivál június 5-én 
vasárnap Budapest belvárosában 
– egész napos evés-ivással, szóra-
kozással, koncertekkel és gyerek-
programokkal. Idén kilencedszer 
rendezik meg a Judafest Utcafesz-
tivált a Kazinczy utcában.

Az egykori Kereszt – mai Kazinczy – 
utca, ahol kóser húsüzemek, kóser 
éttermek, rézüzemek, kártyafestő mű-
helyek és kávéházak sorakoztak, egy 
napra szinte teljes hosszában szabad-
téri színpadoknak, és a zsidó kultúrá-
hoz kapcsolódó, színesebbnél színe-
sebb programoknak ad majd otthont.

A rendezvény során három színpad 
várja a látogatókat ingyenes program-
jával egész nap – hogy a változatos 
standokról és más eseményekről már 
ne is beszéljünk. 

A Neon zenei színpadon, az Elekt-
rotechnikai Múzeum udvarán lesz 
gyerekkoncert – Farkasházi Réka és a 
Tintanyúl szereplésével, színházi elő-
adás gyerekeknek a Szamárfül Projekt 
előadásában, fellép a Baltazár Szín-
ház és Novák Péter, Tititá Kalandozás 
Ritmusországban című műsorával. 
Este a Shmittse Katze klezmer band 
húzza majd a talpalávalót.  

Mindeközben a Miele gasztro szín-
pa don a német zsidó konyha ízeivel is-
merkedhet meg a látogató, részt vehet 
a Judafest sütiverseny kóstolással egy-
bekötött döntőjén és megismerkedhet 
a színpad két házigazdája, Gaby Baum 
és Steiner Kristóf ételremekeivel. 

A gyerekközönség számára a Cent-
rál udvarban megnyílik a Gyerekibuc, 

ahol az ifjú látogatók kuktáskodhatnak 
a mitbáchban (konyhában), kertész-
kedhetnek a hácerban (kertben), vagy 
moshatnak a mákbeszában (moso-
dában) és az itt keresett kibucpénzen 
pedig bulizhatnak a bárban vagy be-
vásárolhatnak a makóletben (vegyes-
boltban) – esetleg mehetnek egy kört 
a hintán.

Az utcafesztivál vendégei egész nap 
a zsidónegyed rejtett zugait bemutató 
vezetett sétákon vehetnek részt, de lesz 
virtuális Jeruzsálem túra, mozisátor, 
kirakodóvásár és piac - és még a hé-
ber kalligráfia rejtelmeivel is meg lehet 
majd ismerkedni. „Mily szépek a te sát-
raid....” címmel a Magyar Zsidó Múze-
um és Levéltár a zsidó hagyományról 
szóló vándorkiállítása is megtekinthető 
lesz a rendezvény során. A finom fala-
tokról a zsidónegyed vendéglői és cuk-
rászdái gondoskodnak majd.

A rendezvényre a belépés ingye-
nes. ■

Maccabi európa Játékok Budapesten!
már épül Az ÚJ zsidó kulturális és sportközpont

Judafest Utcafesztivál 2016
„német zsidók – zsidó németek” 

A magyar Maccabi története
Magyarország egyetlen zsidó sportegyesülete, a Maccabi VAC 2016-ban ün-
nepli alapításának 110. évfordulóját. Az 1906-ban Magyar Vívó és Atlétikai Club 
néven létrejött egyesület hamar a magyarországi zsidó sportélet központjá-
vá vált, működtetésében azonos jelentőséget tulajdonítottak az élsportolók 
felkészítésének és versenyeztetésének és az ifjú nemzedékek nevelésének. A 
VAC első bázisa a budapesti Wesselényi utcai iskolában létesített tornacsarnok 
volt, majd a harmincas években megépült Abonyi utcai Zsidó Gimnázium lett 
az otthona, ahol modern tornacsarnok és sportpálya is létesült. Az egyesü-
let csatlakozott a Maccabi Világszövetséghez, mely négyévente megrendezi 
a Maccabi Világjátékokat (Makkabiáda). A klub a világszerte működő Maccabi 
klubokhoz hasonlóan mindig fontos feladatának tekintette a zsidó hagyomá-
nyok ápolását. 

1938-ban az egyesületet betiltották. 1945-ben újrakezdte működését, de 
1949-ben ismét bezárta kapuit. Ezután – egy betiltással végződő próbálkozás-
tól eltekintve az 1950-es évek elején – negyvenéves szünet következett. Az 
1989-es újjáalakulás óta minden Világjátékon és a szintén négyévente, két év 
eltolással megrendezett Európa Játékokon képviselte Magyarországot a klub 
kisebb vagy nagyobb küldöttsége. 

Lévai György
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A második izraeli Makkabiáda plakátja 
1935ből. A 28 részt vevő ország  
között Magyarország is ott volt.

Programajánló 
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N
agyon fontosnak tartom, hogy 
legyen olyan, hogy modern 
zsidó nő Magyarországon – 

mondja, és mindent meg is tesz annak 
érdekében hogy olvasóit hozzásegítse 
ennek az ideálnak az eléréséhez,  nem 
csak a külcsín tekintetében. A blog – és 
a hozzá tartozó Facebook-oldal – nem 
csak a mindennapi viselet szempontjá-
ból ad tanácsot, de számos halachikus 
és divattörténeti témát is körüljár – a 
kalapok, szakállak és szoknyák viselé-
sének alaposabb megértése érdekében. 

Az egy-egy ruhadarab vagy viselet 
hátterét kutató posztok mellett azon-
ban találni olyan bejegyzéseket is, 
amelyek bemutatják – a szoknyától 
egészen a fülbevalóig –, hogy a szer-
ző mit visel épp aznap és hol szerezte 
be az adott ruhadarabot. Ezzel prak-
tikus tanácsot nyújt mindazoknak, 
akik úgy érzik, az ortodox szerénység 
fogalma egyet jelent az önfeladás-

sal. Ezt azonban László Ági alaposan 
megcáfolja – színes, stílusos összeál-
lításairól az embernek soha nem jutna 
eszébe, hogy ugyanazokat az irányel-
veket követik, mint a Bné Brakban élő 
asszonyok öltözékei. 

A szerző a Rabbiképző judaisztika 
szakja mellett Londonban stylist képe-
sítést is szerzett és szívesen dolgozik 
zsidó hölgyek personal shopper-eként. 

kosherdivat.wordpress.com

A hónAp blogJA 

Kosher divat 
A Kosher divat majd’ egy éve indult el és hódította meg a magyar(ul be-
szélő) vallásos lányok-asszonyok szívét. A Magyarországon egyedülálló 
blog vezetője, lászló ági missziójának tekinti, hogy bemutassa közön-
ségének: a vallásos szerénység (cniut) fogalma nem jelent egyet fekete-
fehér-szürke lebernyegek viselésével és hogy némi odafigyeléssel a bu-
dapesti/tel-avivi boltokból is fel lehet öltözni divatosan és szerényen. 

B
udapesten született, huszon-
évesen alijázott kilencedik hó-
napban lévő feleségével – leg-

idősebb fia két héttel a megérkezést 
követően született (most katona). Őt 
még két kisöcs követte. Maga frankpeti 
16 gyerek közül a negyedik – a népes 
Frank családból öt kivételével az ösz-
szes testvér alijázott, az úttörő azon-
ban huszonhat éves fejjel ő volt. 

Az Új Keletben megjelenő cikkei-
hez ő maga készíti az illusztrációkat. 
Grafikusi „karrierje” már általános is-
kolában elkezdődött, majd ehhez jött 
a fotózás iránti szenvedély – és a ter-
mészet. „Már otthon is napokat túráz-
tam egyedül, társasággal, itt Izraelben 
folytattam szenvedélyemet.” 

Az olvasók persze ezt már tud-
hatják frankpeti érzékletes-izgalmas 
útleírásaiból, melyekből még több 
olvasható személyes blogján, a tura.
frankpeti.net-en. 

„Szabadidejében”, amikor épp nem 
ír, rajzol, fotózik vagy kirándul (illetve 

idegenvezet), a Strauss gyár laborató-
riumában dolgozik, de legszíveseb-
ben hirtelen meggazdagodna, hogy 
mindent ingyen csinálhasson, amit 
szeret – mert ha pénzt kap érte, las-
san elveszti lelkesedését. 

„Túl kevés egy élet, de ha több len-
ne belőle, azt is párosan vagy hárma-
sával kellene élnem” – mondja, és 
bárcsak megtehetné! Rengeteg jó 
írás sal, grafikával, fotóval lennénk gaz - 
dagabbak mindannyian. ■

A hónAp szerzőJe

frankpeti 
Szerényen, egybeírva, kisbetűvel – csak így, hogy frankpeti. A megújult 
Új Kelet egyik állandó szerzője, megbízható alkotója, aki kicsit mindig 
másképp lát mindent, mint a többség – és azt meg is írja. Író, fotós és 
idegenvezető, a sivatag szerelmese. ebben a hónapban őt mutatjuk be. 

A 
válasz ismeretterjesztő igé-
nye nem csak a viccek szü-
letésére szorítkozik, hanem 

a témához kötődő egyéb tudniva-
lókra is. A viccfaragók általában nem 
jegyzik nevüket műveik alá. A vic-
cek, adomák többnyire szájról szájra 
járnak, egy részüket néprajzkutatók 
gyűjtik csokorba, majd közreadják 
könyv alakban. Ezek közül kerülnek 
a viccek az újságok humor-oldalaira.

Sigmund Freud osztrák pszicho-
analitikus (1856–1939), a mélylélek-
tan megteremtője behatóan foglal-
kozott a viccek – ezeken belül a zsidó 
viccek – elemzésével. Megközelítési 
módja nem kultúrtörténeti, hanem 
lelki indíttatású volt. Tudományosan 
alátámasztott tézise szerint a neve-
tés az emberi faj egyik legértékesebb 
természeti adománya. A nevetésnek 
feszültség-, szorongás- és félelemol-
dó hatása van, segít a lelki egészség 
fenntartásában. 

Orvosi szakvélemények szerint is 
a nevetés jó hatással van a szerveze-
tünkre. Naponta minimum tíz percet 
kellene nevetnünk ahhoz, hogy jól 

működjön az anyagcserénk, derűssé 
váljék az arckifejezésünk, csillogóvá 
a tekintetünk.

Amikor az élet kevés kacagásra in-
gerlő helyzetet teremt, felbecsülhetet-
len segítséget jelenthetnek a viccek.

A pár éve Budapesten elhunyt ki-
váló írónő, Ember Mária a következőt 
jegyezte be önéletrajzi kötete elő-
szavába: „Minden eddigi könyveim 
közül a legnagyobb közönségsikere 
a viccgyűjteményemnek volt. Két 
kiadásban százhúszezer példány fo-
gyott el, de még annyi örömöm sem 
telt benne, hogy lássam a könyves-
boltok kirakataiban, mert a pult alól 
vették elő a kivételes vásárlóknak. Azt 
az elégtételt mégis meghozta ne - 
kem, hogy egy-egy alkalommal egész 
iskolai osztályok – diákok, egye te mis- 
ták – álltak sorban előttem, hogy de-
dikáljam a viccgyűjteményes köny-
vemet. Elmondták, ha felbukkant egy 
példány, az osztályban kézről-kézre 
járt, de ők addig nem nyugodtak, 
amíg el nem érték, hogy nekik is 
meglegyen...”

Egy szellemes vicc a kötetből:

A gazdasági nehézségeket az egy-
házak is megérezték. Erről beszélge-
tett egymással a katolikus pap, a re-
formátus lelkész és a zsidó rabbi.

– Sajnos, nálunk is nehezedik a 
helyzet... Egyre kevesebb pénz ma-
rad, midőn a hívek adományait el-
osztom – mondja szomorúan a pap.

– Nekem is ez a tapasztalatom, va-
lahányszor a perselyt kiürítem – pa-
naszolja a lelkész.

– Hogyan kerül elosztásra a hívek 
adománya? – kérdezi a rabbi.

– Egyszerűen – feleli a pap –, szét-
terítem a pénzt, összeválogatom a 
címleteket, aztán kétfelé osztom: egy 
az Úrnak, egy nekem...

– Én nem így csinálom – mondja 
a lelkész –, elvégre az Úrnak nincse-
nek testi szükségletei. Ennél fogva 
úgy osztok, hogy egy az Úrnak, kettő 
nekem...

– Maga hogyan csinálja? – kérde-
zik a rabbit.

– Ó, én nem avatkozom az Úr dol-
gába – szerénykedik a rabbi –, feldo-
bom az egészet, vegye el az Úr, ami 
neki tetszik, ami visszahull, az enyém...

Egy másik rangos viccgyűjtemény-
kötetet Kertész István író jelentetett 
meg Gitli néni tésztája címmel. A kö-
tetben jelentős helyet foglalnak el a 
magyar–zsidó viccek.

Lássunk egyet ebből is:
Egy szegény, sokgyermekes zsidó 

családapa Erdélyből elmegy Buda-
pestre munkát keresni. Megígéri az 
asszonyak, aki otthon marad a gye-
rekekkel, hogy rendszeresen ír nekik, 
s a keresetéből rendszeresen küld 
pénzt is. De telnek a hetek, s a férjről 
semmi hír. Az asszony kétségbeesve 
elmegy a rabbihoz, elpanaszolni bá-
natát.

– Mikor írt legutóbb? – kérdezi a 
rabbi. 

– Egyszer sem írt.
– Pénz?
– Egyszer sem küldött.
– Mit gondol, mi történt vele? – ér-

deklődik a rabbi.
Az asszony sírva mondja félelmét:
– Talán áttért a neológ vallásra.
– No, nem kell mindjárt a legrosz-

szabbra gondolni – nyugtatja a rabbi 
–, talán csak belefulladt a Dunába... ■

Hogyan születnek a viccek?
A kérdés eredetileg így hangzott: kik azok az ötletdús pihent agyúak, akik kitalálják a furfangos, csattanós 
poénnal végződő, derűt kiváltó vicceket? egyáltalán, hogyan születnek a viccek?

Amiró́l kevesen 
tudnak... 

rónA évA rovAtA

A netanjai 
löw immanuel páholy 
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meglepetés várja a vendégeket 
és a tagságot.

mindenkit szeretettel várunk 
Netanján, a margoa Hotelben!

& Szabadidő

 Kultúra ✒Gárdos Péter

Hajnali láz

„Nincs más. Vagy ő van,  
vagy meghalok.”

Svédország, 1945. Országszerte 
koncentrációs táborokból szaba-
dult embereket ápolnak. A 25 éves 
Miklóst újra halálra ítélik: az orvos 
hat hónapot ad neki. De Miklós ha-
dat üzen a sorsnak: levelet ír 117 
magyar lánynak, akik annak idején 
földijei voltak, s most itt vannak va-
lamelyik rehabilitációs táborban.

Kedves Nóra, kedves Erzsébet, 
kedves Lili, kedves Zsuzsa, kedves 
Sára, kedves Szeréna, kedves Ágnes, 
kedves Giza, kedves Baba, kedves 
Katalin… Reggeltől estig ír – leve-
let, verset, cikket –, fordít, a hazai 
híreket lesi, várja a gyógyulást és 
feleséget keres, akivel odahaza újra-
kezdheti az életét. És a válaszlevelek 
között hamarosan rátalál az igazira: 
Lilire. A kezdetben még tapogatózó 
levélváltás egyre intimebbé válik. 
Hőseink elhatározzák, megpróbál-
ják elintézni, hogy láthassák egy-
mást személyesen is. Mindenáron 
élni és szeretni akarnak. 

A Hajnali láz az élet szerelmes 
regénye, amelyet öt évvel első ma-
gyarországi megjelenése után a 
világ legfontosabb könyvkiadói is 
felfedeztek. A Publishers Weekly és 
a Booktrade által az idei Londoni 
Könyvvásár legfontosabb könyvé-
nek tartott Hajnali láz külföldi jogai-
ért a világ vezető kiadói versengtek. 
Eddig 26 kiadó vette meg a fordítási 
jogokat, és a kiemeltnek számító 
angol, német, francia, olasz, spa-
nyol nyelvterületeken 8-10 jelentős 
kiadó versenyzett heteken át azért, 
hogy megszerezzék a könyv ki-
adásának jogát. Szinte valamennyi 
európai nyelven hamarosan meg-
jelenik a Hajnali láz, emellett olyan 
országokban is saját nyelven olvas-
hatják majd a könyvszeretők, mint 
Brazília, Tajvan, Kína, Korea.  

A Hajnali láz Gárdos Péter film-
rendező első regénye. A könyvből 
készült filmet 2015 decemberé-
ben mutatták be. Magyar nyelven 
e-book formában is elérhető. ■

(libri Könyvkiadó)

L
usztig József Észak-Izraelben 
pedagógusként dolgozott, majd 
nyug állományba vonulása ide-

jén, 1987-ben feleségével, Évával és 
néhány barátjukkal elhatározták, hogy 
emlékmúzeumot hoznak létre a ma-
gyarul beszélő, magyar kultúrájú zsi-
dóság emlékezetének izraeli megőr-
zésére.

Kezdeményezésük nyomán rövid 
idő alatt rendkívül gazdag tárgyi és 
levéltári anyag gyűlt össze, amelynek 
elhelyezésére és bemutatására 1990-
ben megnyitották az azóta folyama-
tosan gyarapodó és méltán világszerte 
híressé lett cfáti magyar zsidó emlék-
múzeumot. 

Lusztig József önkéntesként vég-
zett sokéves munkájáért számos 
magyar és izraeli elismerésben ré-
szesült. Izraelben az Oktatási Minisz-
térium sportszervezői érdemeiért és 
társadalmi szerepvállalásáért tüntet-
te ki, s megkapta többek közt a ran-
gos Nordau-díjat is. Magyarországon 
a magyar zsidóság tárgyi és szelle-
mi értékeinek megőrzése érdekében 
végzett tevékenységéért 2004-ben el-
nyerte a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjét, a szegedi hitköz-
ség elismerését, és a MAZSIHISZ-től a 
Magyarországi Zsidókért kitüntetést. 

Lusztig József 1926-ban Bécsben 
született, majd családjával kisgyer-
mek korában Magyarországra, Celldö-
mölkre költözött. A zsidók taníttatását 
korlátozó antiszemita törvények miatt 
nem érettségit nyújtó intézményben, 
hanem a szakmunkásképzést biztosí-
tó MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmű és 
Földművelési Egyesület) iskolájában 
tanult a háború idején Budapesten.

1944-ben a németek bevonulása 
után mivel még nem volt katonakö-
teles, a Gestapo székházának építke-
zésére vitték dolgozni a Svábhegyre, 
majd szeptemberben, 18 évesen be-
hívták munkaszolgálatra.

1944 novemberében megszökött 
egységétől egy Németország felé tar-
tó hajóról, és Budapest felszabadu-
lásáig bujkált, illetve a svájci és svéd 
nemzetközi védettség alatt lévő há-

zaknál segítette a cionista ellenállók 
munkáját.

A II. világháború után a Habonim 
Dror nevű cionista mozgalomban te-
vékenykedett, ahol ifjúsági vezető lett, 
megismerte későbbi feleségét és egy 
harminc fős csoport élén illegálisan 
elindult Palesztina felé Ausztrián és 
Olaszországon át. 

Hajójukkal 1948. május 14-én, ép-
pen a zsidó állam kikiáltásának napján 
értek Izraelbe, ahol a haifai kikötőben 
először táncoló, éneklő ünneplőkkel 
találkoztak, akikről eleinte azt hitték, 
hogy az új bevándorlókat köszöntik, 
és nem Izrael megszületését üdvözlik. 

Észak-Izraelben részt vett Bét 
Haemek kibuc megalapításában, majd 
két év elteltével Cfátra költözött, ahol 
torna- és zenetanári képesítést szer-
zett. Jelentős szerepet játszott Izra-
el sportéletének megteremtésében, 
az észak-izraeli sportszövetség egyik 
alapítója, valamint a helyi művelődési 
házak egyik megteremtője volt. ■

elhunyt lusztig József 
A cfáti magyar zsidó múzeum alapítója a magyar nyelvterületről szárma-
zó zsidók egyik legfontosabb tárgyi és szellemi gyűjteményét hozta létre.

gyászol 
az Új Kelet

Az Új Kelet szerzői és szerkesz-
tői egy emberként gyászolják 
lusztig Józsefet. Schnapp lea, 
újságunk rovatvezetője mind-
annyiunk nevében búcsúzik.

A magyar Nyelvterületről Szárma-
zó Zsidók Cfáti Emlékmúzeumá-
nak egyik alapítója, Lusztig józsef 
távozása mélyen megrendített.

Szívből kívánom, hogy felesé-
ge, Éva és fia, Roni, valamint a mú-
zeum munkaközössége és barátai 
abban leljenek vígaszt és erőt, 
hogy drága halottjuk eszméit, 
munkáját és lelkesedését tovább-
viszik a következő nemzedékek 
nevelése, tanítása és hagyomá-
nyaink megőrzése érdekében.

Emléke legyen áldott!
Schnapp Lea

páholy hírek 
egervári verától

Spanyolország 
akkor és most 

A páholy tagjai ebben a hónap-
ban Spanyolországba „rándultak 
ki” – Káin ági számolt be legutóbbi 
utazásáról, és repítette a netanjai 
tagokat – repjegyek nélkül – az 
Ibériai félszigetre. 

Az előadó idei útját egy harminc év-
vel ezelőtti másikkal hasonlította össze. 
„Annak idején Spanyolország elmara-
dott agrárországként mutatkozott be 
az odalátogatóknak” – mesélte Ági. 

Pedig évszázadokon át a sokféle-
fajta nép, hagyomány és kulturális ha-
tás nagy embereket szült itt: Cordoba 
városában született a nagy római filo-
zófus, drámaíró és államférfi, Seneca. 
A déli vidék gazdag római kolóniái pe-
dig híres hadvezéreket, de három ró-
mai császárt is adtak a birodalomnak: 
Hadrianust, Traianust és Theodosiust.

Zsidó filozófusok, költők, utazók is 
éltek és alkottak a mórok Spanyolor-
szágában: Ibn Gvirol, Maimonidész, 
Ibn Ezra és sokan mások.

Spanyolország hatalmas változáson 
ment át azóta. A kétezres évek világ-
gazdasági válsága is nyomot hagyott az 
országon, de ragyogását nem tudta el-
venni. Bízzunk benne, hogy tovább fog 
fejlődni, szépülni a következő évtizedek 
során, és minél több kincsét tárja majd 
elénk ez a varázslatos, gazdag föld. 

A páholy másik ehavi összejövetelén 
a népszerű írónő, Róna Éva beszélt a 
Jom Hasoá alkalmával. Előadását, mint 
mindig, hatalmas lelkesedés fogadta. ■
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Nem tudom, ki hogy van vele, 
de szinte hallom minden évben, 
ahogy egy hatalmas szikla legör-
dül a szívemről a 49 napos negatív 
időszak, az ómer végéhez érkezve. 
Amikor sziván hónap ötödik nap-
ján lenyugszik a nap, beköszönt 
Sávuot ünnepe – az elmúlt hetek 
depresszív, nehézkes, próbatéte-
lekkel és csalódásokkal teli perió-
dusa pedig végre a hátunk mögé 
kerül. 

I lyenkor a kabbalisták szerint hu-
szonnégy órára megszűnik a tér 
és az idő, és bárki kapcsolódhat 

a halhatatlanság erejéhez. Spirituális 
szempontból az időutazás azt jelenti, 
hogy felismerjük, ha megbántottunk 
másokat vagy ártottunk valakinek, és 
elfogadjuk, hogy ha nem akarunk a 

karma játékszerei lenni, ki kell javíta-
nunk a hibánkat. Ilyenkor gondolat-
ban visszaröppenve az időben újra le-
játsszuk a jelenetet, ezúttal úgy, hogy 
ne legyen lelkiismeretfurdalásunk. Ha 
pedig a meditáció során képesek va-
gyunk az igaz megbánásra, már visz-
sza is adtunk valamennyit a karmikus 
adósságból. 

A boldogságunkat nem határozzák 
meg azok a szögek, amiket már bever-
tünk és azok az üzleti ügyek, amiket 
már lezártunk, viszont a mély spiritu-
ális munka igen. Sávuotkor szánj egy 
pillanatot arra, hogy átgondold azokat 
a változásokat, amelyeken az elmúlt 
49 nap során átmentél. Az a Fény, amit 
Pészach alatt kaptunk, rejtve maradt az 
ómer idejére és közben esélyt kaptunk, 
hogy megdolgozzunk érte, kiérdemel-
jük és visszakapjuk. 

A Sávuot ünnepe a lelkünkkel, 
azaz a természetünk magjával hoz 
mindannyiunkat kapcsolatba. A lélek 
pedig – és itt jön a meglepetés – min-
dig csak és kizárólag jó. Még a legzava-
rodottabb, leginkább megmagyarázha-
tatlan módon viselkedő gaztevő sem 
születik eredendően gonosznak. Nincs 
olyan, hogy valakinek kőből van a szíve. 
Olyan viszont van, hogy valakinek meg-
fagyott a szíve. Olyan van, hogy valaki a 
rá nehezedő súly, a traumatikus emlékek 
vagy saját egója miatt elveszíti a kap-
csolatot lényegi, jóságos, kristálytiszta 
önmagával. Ha pedig bárki – barátunk 
vagy ellenségünk – ebben a helyzetben 
van, annak ítélkezés helyett szeretetre 
van szüksége. Segítened kell neki, hogy 
észlelje: ha mi, emberek a szellemünk 
igaz természetére hallgatunk, semmi 
rossz nem történhet velünk. Hiszen ha 

nem ontjuk magunkból a negativitást, 
nincs karmikus adósságunk, amelyet az 
Univerzum ránk tukmált szenvedéssel, 
bizonytalansággal vagy depresszióval 
próbál kiegyenlíteni. 

Ez a segítség pedig lehet egy báto-
rító szó, egy biztató pillantás, egy nagy 
lelkifröccs, egy meglepetés-kapucsínó, 
vagy – ha semmi más nem válik be – 
egyszerűen csak hunyd le a szemed, és 
kívánj neki tisztánlátást és békét, tiszta 
szívedből.

A hónap egyik spirituális célja, hogy 
energiáink fókuszálására koncentrál-
junk, elvarrjuk az eddig elvarratlan 
szálakat, véghezvigyük aktuális pro-
jektjeinket. Összességében nagysze-
rű lehetőséget jelent sziván hónapja 
arra, hogy belső Fényünkhöz kapcso-
lódjunk, majd azt magunkból előcsa-
logatva megosszuk a világgal. ■

Időutazás Sávuotkor
kabbalista asztrológia karen berggel, a kabbala központ spirituális igazgatójával
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