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TÜSKÉS TIBOR

Izrael háza

"VisszaJwzmn Uket anépek közül, ésösszegyf1jtöm Uket
ellenségeik országaib6l, és így mutatom meg rajtuk a többi
nép szeme láttára, hogy szent vagyo/c."

"Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki én
utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegyefel keresztjét, és
kövessen engem."

Az iskolai hittanórákon Kogutowitz Manó Magyarország-térképe helyére
egy másik térkép szokott kerülni. Ez a térkép hosszanti téglalap alakú volt,
és a Jézus korabeli Palesztinát ábrázolta. Fent a Genezáreti-tó, lent a Holt
tenger/ a kettőt összeköti a Jordán folyó egyenes szalagja. Balról a Földközi
tenger nagy kék foltja; a szárazföldön sárga, barna, zöld foltok a termőföldek,

a kösivatagok, a tengerszintnél mélyebben fekvő területek helye. Mindez
egyszerre kézzelfoghatóan jelenvaló és végtelenül táyoli volt a számomra.
Természetesen megtanultam, ismertem az 0- és az Ujszövetség történeteit,
hittem Jézus történelmi létezésében, a térkép ott függött a szemem előtt, de
az egész valahol a sejtelem, az elérhetetlenség távolában lebegett. Már bejár
tam Európa számos országát, megfordultam Helsinkiben és Nápolyban, Pá
rizsban és Lembergben, olvastam Izrael állam megalakulásáról, de valami
képpen soha nem gondoltam arra, hogy egyszer eljutok Jeruzsálembe, meg
érintem a Via Dolorosa eredeti köveit, s megmártom ujjamat a Jordán vizé
ben. Betlehemet olyannak láttam, amilyennek a kanizsai ferencesek minden
karácsonykor megépítették a barlangot. Az Olajfák hegye, Krisztus levétele
a keresztről úgy jelent meg előttem, ahogy Munkácsy megfestette. Talán azért
sem ébredt bennem vágy az izraeli utazásra, mert elolvastam Kodolányi Já
nos megrendítő Jézus-regényét, az Én vagyokot, és tudtam, hogy Kodolányi
soha nem járt Keleten, mégis csodálatos beleélő és megjelenítő erővel támasz
totta föl a Jézus korabeli Palesztinát. "Hát ha Kodolányi úgy halt meg, hogy
soha nem léphetett a regényében megidézett földre, miért kellene nekem
minden áron Jeruzsálemet látni?" - gondoltam.

A nyárra olaszországi, firenzei utazást terveztem. Firenze volt a város,
amely maradéktalanul megadta számomra az urbs, az európai kultúra élmé
nyét, s úgy jöttem el onnét több mint tíz éve, hogy oda bármikor szívesen
visszatérnék, az élményt mással is szívesen megosztanám. Már tanul
mányoztam a vasúti menetrendet, már írtam a leveleket a szállás foglalása
érdekében, már számoltam az utazás lehetséges költségeit, amikor egy várat
lan fordulattal a terv megváltozott. A gondolatot feleségem fogalmazta meg,
nekem csak az utazási iroda közleményét kellett megtalálnom az újságban,
amely a nyolcnapos szentföldi utazást hirdette: "Jeruzsálemi szállással, csil
lagtúra-szerűen gazdag programmal és belépökkel. Simon Segali nagyszerű
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idegenvezetésével, papi kísérettel." A döntésben talán az is szerepet játszott,
hogy egyik tanítványom ugyancsak az ő vezetésével járt karácsonykor Izra
elben, és elragadtatottan számolt be élményeiről. Azt ugyanis már régen
megtanultam, hogy ha csoportos utazásra szánja el magát az ember (márpe
dig Izraelbe, ha valakinek nincs ott szállásadó rokona, vendéglátó ismerőse,

legjobb, ha nem magányosan indul útra), az egész utazás értéke szempont
jából az a legfontosabb, hogy ki a csoport vezetője. Görögország ma is ele
venen él bennem, mert annak, aki kísért, a kisujjában is több ismeret volt az
antik kultúráról, mint egy kiváló bédekkerben. Spanyolországból alig maradt
bennem valami, mert a nyegle és felületes idegenvezető csak a csoport né
hány magányos hölgytagjával foglalkozott.

Még itthon a fölkészülés napjaiban a könyvtári kutakodás, a szakkatalógus
nézegetése közben meglepett, hogy milyen nagy irodalma van Izraelnek s
mindannak, ami a fogalommal kapcsolatba hozható. Könyvek sora szól az
állam megalakulásáról, a hatnapos háborúról, a cionizmusról, az izraeli-arab
viszonyról, az antiszemitizmusról, s még nem beszéltem a különféle útiköny
vekről, útleírásokról, szentföldi útikalauzokról vagy a zsidó kultúra értékeit
bemutató, a zsidó, a keresztény és a mohamedán vallás topográfiailag ide
köthető kérdéseit tárgyaló munkákról. Most is zavarban vagyok, hogy e ha
talmas irodalom mellé odatehetem-e a magam jegyzeteit. Magyar ember,
Pécsváradi Gábor obszerváns ferences már a 16. század elején latin nyelvű

könyvet írt 1514 novemberétől 1517 júliusáig tartó jeruzsálemi utazásáról, s
könyve 1983 óta magyarul is olvasható. Mi újat és mást mondhatok hozzá
képest? Vagy éppen a közben eltelt idő miatt érdemes újból papírt teríteni az
íráshoz? Ugyanis azt is tapasztaltam, hogy az Izraelről és a Szeritföldről szóló
gazdag irodalom ellenére valójában igen kevesen jártak Izraelben.

Egy mai izraeli utazásnak persze többféle célja lehet. Izraeli csoportos uta
zást különféle utazási irodák hirdetnek. Van, akit a táji és a természeti sajá
tosságok vonzanak, a sivatag és a termőföld találkozása, van, aki a zsidó nép
múltjával akar megismerkedni, más talán a mohamedán emlékeket keresi,
van, akit a politika érdekel, és a helyszínen akarja látni a mai izraeli-arab
ellentétet, van, akit csak a kirakatok és a gyémántcsiszoló műhelyek csábíta
nak, van, aki csak a Tel Aviv-i Váci utcán akar végigsétálni... Nem tagadom,
1993 tavaszán mi a Szentföld kedvéért ültünk repülögépre. Izraelben zarán
dokként a Biblia földjét kerestük. Persze így is különféle haszna volt az uta
zásnak, és az utazóban az élményeknek különféle rétege rakódott egymásra.
Földrajzi ismeretekhez jutottunk, különleges táji formációkat, a természetben
csak itt föllelhető érdekességeket láttunk. A korábbinál talán valamivel többet
értek meg a .zsídőkérdésböl", a zsidó-keresztény történelemből.a zsidó-arab
konfliktusból. Talán tájékozottabb lettem a politikában, a közel-keleti konf
liktus kérdésében. Mindezek mellett azonban az utazás legfőbb hozama talán
mégis a lelki, a kegyelmi ajándék volt. Az, amiről a legnehezebb beszélni.
Mert le lehet írni tájakat, el lehet mondani történeteket, föl lehet idézni úti
élményeket, idemásolhatok bédekker-adatokat, De minek. Persze ezek elől

sem térhetek ki. Ezekre sem vagyok érzéketlen. Ezekről is beszélni fogok. De
minden csak arra a másikra, a fontosabbra, a lényegesebbre utal. Akkor is,
ha "most tükör által homályosan" látok, akkor is, ha "most rész szerint van
bennem az ismeret".
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K6 és narancs

A sivatagról annyit tudtam eddig, hogy nagy, lapos táj, kietlen pusztaság,
ahol perzselően süt a nap, állandóan fúj a szél, maga előtt görgeti a homokot,
a homokban karavánok haladnak, s "menetel a légió". Nagy távolban néhány
pálmafa látszik, s ahol a pálmafák állnak, ott van VÍZ, ott van forrás, ott van
az oázis.

Izrael az Egyenlítőtől mért harmincadik és harmincharmadik szélességi
fokok között fekszik, Algéria homoksivatagos tájaival azonos magasságban.

Ám Izraelben a sivatag nem homoksivatagot, hanem kösívetagot jelent.
Izrael nagy részét hegyek borítják, de a hegyeket nem födi erdő. A hegyek
csupasz, vörös színű sziklái fémesen csillognak az éles napfényben.

Itt érteni meg, miért írja Lukács evangéliuma Jézus megkísértéséről: "Ez
után felvitte az ördög..." Valóban, itt a kísértőnek föl kellett vinnie a "pusz
tában", a sivatagban ahhoz, hogy megmutassa neki "egy szempillantás alatt
a földkerekség minden országát..." A hagyomány szerint ez a hely Jerikó
közelében volt.

A sok ezer éves város fölött csupasz, rozsdavörös, kúp alakú hegyek me
redeznek.

Április közepe van, amikor eljöttünk, otthon még hideg szelek fújtak, itt
rövid ujjú ingben lehet járni, az autóbuszt légkondicionáló berendezés hűti.

Azt mondják, Izraelben ez a nyár, ide ilyenkor kell jönni, egy hónap múlva
már elviselhetetlen lesz a hőség, leperegnek a fákról a levelek, kiég a fű.

Fürdeni a Földközi-tengerben persze még itt sem lehet, vize mindössze
tizenkilenc fokos. Fürdeni a Holt-tengerben lehetne, melynek vize a tenger
szint alatt csaknem négyszáz méterre fekszik. Északról az édesvizű Jordán
táplálja, de vizében annyiféle mérgező ásványi anyag oldódik föl, hogy sem
miféle növényi vagy állati lény nem él meg benne. Innét a neve. További két
különlegessége van. Az egyik, hogy mély fekvése miatt vize már áprilisban
meleg, a másik, hogy a benne feloldódott ásványi anyagok, főként gazdag
sótartalma miatt fenntartja az emberi testet. Nemhogy úszni nem kell benne,
de nem is lehet. Viszont a mérgező anyagok miatt nem alkalmas fürdésre.
Az izraeliek tudják ezt, nem is fürdenek benne. Csak a turistáknak kínálják
a látványosságot. Partja rideg, kietlen, lakatlan táj. Nem beszélve arról, hogy
a Holt-tenger túlsó partja már az Izraellel ellenséges viszonyban álló Jordá
niához tartozik. Furcsa látvány ez a hatalmas, néma vízfelület. Egyetlen bár
ka nem látszik tükrén. Nemcsak a csónak fáját, a hajók vas bordázatát is
szétmarja vize.

Izrael egyetlen édesvizű tava a Genezáreti-tó. Föld feletti derítőkben tisz
títják, föld alatti, titkos ciszternákban tárolják, és csővezetékeken innét juttat
ják el az ivóvizet az egész országba.

Mezőgazdaságiművelésre alkalmas nagyobb, összefüggőtermőföldetcsak
a tengerparti síkságon és a Jordán völgyében találni. Hogy mi terem meg itt,
azt a piacokon látni. Az ország egyik fontos mezőgazdasági terméke a gyü
mölcs. Az utak mellett hatalmas narancsültetvények húzódnak. A fa egyszer
re virágzik és terem. A narancsfákat egyetlen esztendőben többször szürete
lik. A másik fontos, exportra is bőven jutó gyümölcs a banán. Hogy ne azonos
időben érjen be a termés, okosan védekeznek. Különbözö színű, kék és fekete
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műanyag zacskókat húznak a banánfürtökre, s ezzel késleltetik - időzítik

- a termés beérését.
A Tel Aviv-i piacon egy soha nem látott gyümölcsre lettem figyelmes. Ki

csit a sárgabarackra, kicsit a szilvára hasonlított. Húsa egyszerre volt édeskés
is, savanykás is, szomjúságot oltó. Három-négy kemény, csonthéjú, barna
mag került elő belőle. A neve eszkedinia. Valóban, az ízében, a húsában volt
valami dinnyeszerú. A magját itthon földbe dugtam. Azóta néhány kard ala
kú, zöld levél bújt ki a cserépből.

Azt mondják, Izraelben annyi a kő, hogy megköszönik, ha a turista elvisz
egy táskára valót. Az építkezéseknek mindenesetre ez az alapanyaga. A la
kóházak, a középületek vasbeton falait mindenütt kővel burkolják. Itt soha
nem kell vakolni, a házak külső falát újrafesteni. Igaz, panaszkodnak is az
izraeliek, az ilyen ház nyáron meleg, télen pedig hideg. De azt is láttam, hogy
a nyári hőség ellen mindenütt légkondicionáló berendezéssel védekeznek.

Az országutak mellett gyakran láttunk sátorlakó, állatokat terelgető bedu
inokat. Ezek ma is úgy élnek, mint sok száz évvel ezelőtt pusztán lakó, a
kősivatagokban vándorló őseik. Legföljebb a sátor mellett most ott van né
hány üres olajos bádoghordó s a hulladéktelepről idementett roncsautó. AI
lataik a gyér füvet legelik. Ha elfogy az állatok tápláléka, sátrat bontanak és
továbbállnak.

Ahol a sziklák között forrás fakad, vagy keskeny ér csörgedez, ott megje
lenik a vegetáció, a sivatagi szikla elporlik, és sok idő múltán némi termőtalaj
képződik. Az ilyen helyeken apró mezőgazdasági telepek, sajátos, félkatonai
szervezetben működőkibucok létesülnek. A bevándorlóknak is főként ezeket
kínálják munkahelyül. Láttunk néhány virágzó, pálmaligettel körülvett,
konyhakerti veteménnyel, paradicsommal, káposztával körbeültetett kibucot.

Az éghajlati viszonyok megengedik, hogy néhány növényt egy esztendő

ben többször vessenek, többször szüreteljenek. Becsapják a növényeket. Lát
tunk egy kertészetet, ahol minden rózsa- és szegfúbokor fölött drótrácsra
függesztett villanykörte lógott. Éjszaka meggyújtják a lámpákat. Mesterséges
fénnyel siettetik a virágok nyílását.

Ahol a természet sivár, ott minden növénynek, minden állatnak nagyobb
becsülete van. A Maszada felé vezető úton megállt az autóbuszunk, amikor
zergék sétáltak át az úton. A sofőr megszámolta az állatokat. Csak amikor az
utolsó is átballagott, akkor hajtott tovább. Pontosan tudta, hány zerge él azon
a természetvédelmi területen.

Ami tovább él

A Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető útról, melyet még az angolok építet
tek, jobbra kell letérnie annak, aki a Holt-tengert és a Maszada erődöt akarja
látni. A Holt-tenger északi csücskénél van Kirbet Qumran, az a hely, ahol az
úgynevezett holt-tengeri tekercseket megtalálták. Településnek ma nyoma
sincs a közelben. Az autóbusz megáll az országút szélén, onnét kell a gazzal
fölvert, napégette, poros tájon átsétálnunk, ha látni akarjuk azokat a barlan
gokat, amelyekben a beduin pásztorgyerekek a tekercsekre leltek. (A teker
cseket ma a jeruzsálemi archeológiai múzeumban őrzik.) Egykor az esszénus
közösség tagjai használták, és különféle bibliai szövegeket őriztek meg töre-
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dékesen. A tekercsek mintegy ezerkilencszáz éven át voltak rejtve az emberi
szem elől. Azt követően, hogy megtalálták, néhány nap múlva, 1947-ben ki
kiáltották a független Izrael Köztársaságot.

A zsidóságnak azóta újra földje, országa, állama van.
A mai görögöknek nem sok közük van a hajdani görög birodalomhoz és

a görög kultúrához. A mai olaszok nem emlékeztetnek a római birodalom
polgáraira. De Izrael ma is őrzi a sok évezredes zsidó hagyományokat. Azt
hiszem, nincs még egy nép a világon, amely olyan és akkora történelmi örök
séget és történelmi folytonosságot tudna magáénak, mint a zsidóság.

A zsidóság története az állandó vándorlás és megtelepedés, az állandó
üldöztetés és védekezés, az állandó menekülés és helykeresés története. A
pátriárkák vándorlásai Arámiából Egyiptomba, az Eufrátesz völgyéből a Ní
lus torkolatához a Kr. e. 18. században történtek. A kivonulás Egyiptomból
és a pusztai vándorlás a Kr. e. 13. század közepén zajlik. A tizenkét törzs
Kánaánban a Kr. e. 12. században helyezkedik el. Az ország a Kr. e. 9. szá
zadban kettészakad Júdára és Izraelre. A zsidókat Kr. e. 598-597-ben a babi
loni fogságba vetik, ahonnét Kr. e. 538-ban térnek vissza. Következik a római
hódítás kora. Aztán a bizánci birodalom terjeszti ki fennhatóságát a Földkö
zi-tenger keleti partjára. Majd a mohamedán uralom következik, ezt megsza
kítja a keresztes hadjáratok időleges sikere. Végül ismét a mohamedánok
birtokolják a területet...

A zsidóság története az állandó szétszóratás és otthonkeresés, a templom
rombolás és a templomépítés története.

Jeruzsálemet a történelem során több mint harmincszor rombolták le, és
Jeruzsálemet a kövekből több mint harmincszor újból fölépítették.

A zsidóság története az állandó félelem és remény története.
Izraelben hallottam két szólásmondást. Az egyik: ha egy zsidó ember el

esik, és eltöri a lábát, azt mondja: Hála Isten, csak az egyik lábam törött el.
A másik: egy pohár mindig félig tele van, nem pedig félig üres.

Mi Szent István üres kőkoporsóját őrizzük. Jeruzsálemben Dávid király és
Ráchel sírját érinthetem az ujjammal. Mi néhány száz éves, töröktől lerom
bolt, majd helyreállított, szerény várainkat mutogatjuk. Maszada hatalmas
fellegvárát Nagy Heródes építtette függőkertekkel, óriási vÍZ- és élelmi
szertárolókkal, ámulatra méltó magasságban és méretekkel. Nálunk a városi
élet emlékeiről - nagy képzelőerővel - legföljebb a római nyomokig
visszanyúlva lehet beszélni. Jerikó a világ egyik legrégebbi városa, mintegy
kilencezer éves.

A történeti hagyományok tovább élnek itt.
A zsoltárokat szerző Dávid király kezében már ott a hárfa és a lant. Nem

egy zsoltár így kezdődik: "A karmesternek: Húros hangszerre." Vagy: "A
karmesternek: Mélyhangú húros hangszerre." A 71. zsoltárban pedig ezt ol
vassuk: "En is tisztellek téged lanttal a te hűségedért. én Istenem! Eneklek
néked hárfával, oh Izraelnek szentje!" Jeruzsálemben, a modern városrészben
belépünk egy kapu alá. Az udvaron hatalmas fügefa, körben ajtók nyílnak.
Az egyik ajtó mögött kőlépcsők, a lépcsők fehérre meszelt, pinceszerű üzlet
helyiségbe vezetnek. Körben csillogó, húros hangszerek: a falakon lantok
függnek, a kőpadlőn hárfák állnak. Az elárusító az asztal mellett ül. Biccent,
és körbemutat. Odalépek az egyik hárfához, és megérintem a húrjait. Tisztán
zengő hangot ad. Mintha évezredek mélyéről szólna. Mondom, magyarok

830



vagyunk, és csak nézelődünk. Az elárusító mosolyog: - Enyim nagyapa
magyar. csak egy szót tudni: macska.

Jeruzsálem forgalmas utcáján kétkerekű, targoncaszerü alkotmányt tol egy
fiatal férfi, rajta ruhába bugyolált, hosszan elnyúló tárgy, a targonca után
gyalogosan siető kis embercsoport. - Mi ez? - fordulok a vezetönkhöz. 
Halottat kísérnek... - Értetlenül rázom a fejemet: - Itt nem koporsóban
temetnek? - Hát persze hogy nem. A zsidók is, az arabok is lepelbe burkol
ják a holttestet, és úgy temetik el. Emlékezzél csak: mit tett arimateai József
a keresztről levett Jézussal? Márknál olvassuk: ,,0 pedig gyolcsot vásárolt,
levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba,
és követ hengerített a sírbolt elé." Izraelben ma is így temetkeznek. Koporsó
nélkül. Lepelbe burkolva.

Izraelben katonák őrzik Dávid és Ráchel sírját, katonák kísérik a kiránduló
iskolások autóbuszát, katonák igazoltatják az autósokat a közlekedési csomó
pontoknál, katonák sétálnak a Jeruzsálem óvárosát övező várfalakon. Testtar
tásuk könnyed, csoportokba verődnek, beszélgetnek, cigarettáznak. A kato
náknál gázálarc, rohamsisak, gáz-spré, adó-vevő rádió, fémpajzs, automata
géppuska, a támadás és a védekezés megannyi modern fegyvere. És még
valami. Egy szíjra kötött, kézben lóbált vagy a vállon átvetett méter hosszú
ságú bot. Nem gumibot, nem négerszalámi. Hanem fából esztergályozott
fütykös. Olyasmi, amit itt már kétezer éve is viseltek a főpap katonái, amikor
Jézust az Olajfák hegyén Júdás vezetésével elfogták. Lukács evangéliuma
szerint: "Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a
véneknek, amikor odaléptek hozzá: »Ugy vonultok ki ellenem kardokkal és
botokkal, mint valami rabló ellen.v" Károli Gáspár archaikusabb nyelvén:
"szablyákkal és fustélyokkal".

Zsidó hangya

Izrael Ferihegyen kezdődik.Az El-Al légitársaság gépe 6,45-kor indult. Amíg
a nemzetközi légiforgalomban a menetrend szerinti indulás előtt általában
egy órával előbb kell a repülőtéren megjelenni, nekünk már két és fél órával
korábban kellett jelentkeznünk. Nem a magyar útlevél- és vámvizsgálat tar
tott soká. A repülőtéren az izraeli biztonsági szolgálat emberei fogadtak. S
nemcsak a szokásos kérdéseket tették föl (pl. mi van a csomagban?), hanem
ilyeneket is kérdeztek: Kié a bőrönd? Ki állította össze a csomagot? Milyen
járművel érkezett a repülötérre? Érintette-e idegen kéz a csomagot? Élnek-e
ismerősei Izraelben? Hol fog megszállni? És így tovább.

Izrael hadat viselő, háborús ország benyomását kelti. A hatnapos háború
óta csak Egyiptommal kötött békét; Libanonnal, Szíriával és Jordániával nincs
érvényes békeszerződése,A hatnapos háborúban szerzett területeket, a Go
lán-fennsíkot, Ciszjordániát és a Gázai-övezetet ugyan nem annektálta (első

sorban az ott élő nagyszámú arab lakosság miatt, ugyanis ha állampolgársá
got, szavazati jogot ad nekik, egyszerre megváltozna Izrael etnikai és politi
kai összetétele), de a Histour-Istram izraeli utazási iroda olyan térképet adott
a kezünkbe, amelyen az említett területek megkülönböztető jelzés nélkül,
Izrael szerves részeként szerepelnek. Amikor az utazás előtt itthon elmond
tam, hogy a program szerint például Betlehembe, az 1967-ig Jordániához
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tartozó városba is elmegyünk, sokan csóválták a fejüket: - És nem félsz,
hogy lőnek?

Nos, voltunk Betlehemben, keresztü1utaztuk a Jordán völgyét, Ciszjordá
niát, és nem lőttek. Legalábbis nem akkor és nem ránk.

De láttuk Tel Aviv fölött az alacsonyan szálló, gyakorlatozó vagy őrszol

gálatot teljesítő repülögépeket. Láttuk az "állig fölfegyverzett" katonákat: nő
ket is, sok színes bőrűt is. Láttuk a drótakadályokat, a tankcsapdákat, az
utakon az ellenőrzési pontoknál a forgalmat lassító sorompókat. S láttuk a
Tel Aviv-i repülőtér mellett a világ egyik legnagyobb repülőgépjavítóüzemét.
Még Amerikából is ide hozzák a gépeket javításra. Az üzem hatalmas terü
leten fekszik. Percekig haladt autóbuszunk a kerítés mellett. Az üzemet fegy
veres katonák, négysoros szögesdrót kerítés és a két belső kerítés között
húszméterenként hosszú láncra kötött hatalmas kutyák őrzik.

Izraelben nemcsak a hatnapos háború, hanem a közelmúlt európai törté
nelmének legnagyobb szégyene, a náci népirtás, a holocaust emléke is eleve
nen él. Éppen akkor, amikor ott jártunk, április IB-án, vasárnap délelőtt tíz
órakor, s éppen akkor, amikor Jeruzsálemben az utolsó vacsora termében
álltunk, emlékezett meg az ország a második világháborús népirtás zsidó
áldozatairól. Két percig szóltak a szirénák, megálltak a járművek, és néma
csöndbe dermedt az ország.

Láttuk a Jad Vasemet, a holocaust múzeumot, a népirtás dokumentumait.
Láttuk a termet, ahová minden Izraelbe érkező politikusnak el kell zarándo
kolnia, és koszorút kell elhelyeznie az áldozatok emlékére, mielőtt a parla
ment vagy a kormány tagjai fogadják. Láttuk azt a különleges emlékhelyet,
melyet a gyermekáldozatok emlékére egy amerikai család emeltetett, akinek
valamelyik haláltáborban veszett el a gyermeke. Az ablaktalan, vaksötét te
remben mindössze öt szál gyertya ég, de az öt fényforrást tükrök végtelen
sora veri vissza, sokszorozza meg. Aki a korlátba kapaszkodva végighalad a
falak mentén, úgy érzi, mintha a Tejút csillagrendszerén járna. S közben egy
személytelen mikrofonhang megszakítás nélkül a gyermekáldozatok nevét
sorolja. Azt mondják, félévenként hangzik el ismét ugyanaz a név.

1947-ben kiáltották ki az önálló izraeli államot. Azóta van a világ zsidósá
gának ismét országa. Kevesen tudják, hogy ezt az országot egy Magyaror
szágon született férfi, Herzl TIvadar álmodta meg. Izraelben viszont minden
ki ismeri a nevét. Emlékére a jeruzsálemi temetőben szép múzeumot rendez
tek be. Az egyik üvegtárlóban jóllátható a magyar nyelven, Budapesten ki
állított elemi iskolai bizonyítványa. 6 a politikai cionizmus megalapítója. Ó
írt utópisztikus könyvet Alteneuland címmel, amelyben megrajzolja az új,
önálló zsidó állam képét. Könyvét Tel Avív (Tavasz dombja) címmel fordí
tották héber nyelvre. Ily módon közvetve ő adott nevet Izrael korábbi fővá

rosának, a tengerparti Tel Avivnak.
A mai ország legfőbb gondja a zsidó-arab ellentét. Az utas nem lát a ku

lisszák mögé, nem a politika bugyrait kutatja, Csak arról szólhat, amit az
utcán lát.

A zsúfolt Tel Aviv-i piac utcáit járjuk. Az egyik közben az egyik zsidó
elárusító pultja előtt nagy zsákokban és kosarakban különféle magokat, gyü
mölcsöket látok. A mandulát, a diót, a földimogyorót megismerem. De az
egyik zsákban egy furcsa, sima, csonthéjú, tojásdad alakú termésre figyelek
föl. A mandulánál nagyobb, a hazai nagyszemű diónál kisebb. Megállok a
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pult előtt, rámosolygok az eladőra. és egy szemet kiveszek a zsákból. Az
eladó visszamosolyog, fölemeli az ujját, kilép a pult mögül a járdára, kiemel
a zsákból még egy szemet, a két termést tenyerébe szorítja, az egyiket a
másikkal megtöri, aztán ujjait szétnyitja, s a föltört csonthéjú mag tartalmából
csipetnyit a szájába vesz, a többit tenyeréből felém kínálja. Az épen maradt
magot a zsebembe dugja.

Másnap ugyanezt a furcsa, ismeretlen, csonthéjú magot a jeruzsálemi arab
negyed piacán is megpillantom. Megállok az eladó előtt, rámosolygok, és a
zsák tartalma felé mutatok. Az ujjamat is fölemelem, hogy félre ne értse, mit
akarok: - Csak egyetlen szemet... Emléknek... Az otthoniaknak... - Az arab
összehúzza sötét szemöldökét, majdnem az ujjamra üt: - Sékel, sékel... 
kiáltja mérgesen, és mutatja, hogy pénzt adjak, vagy tegyem vissza a zsákba,
amit a kezembe vettem.

Kedélyesen is hallottam beszélni Izraelben erről a problémáról.
Haifa mellett, a Karmel hegyen, Illés próféta barlangja előtt várakozunk

az útitársakra. Leguggolunk, és a porban mászkáló hangyák mozgását figyel
jük. Odajön hozzánk az izraeli idegenvezető, és megkérdezi: - Cipelnek
valamit? - Mondjuk: - Igen. - Akkor zsidó hangyák... - Miért? - nézek
rá csodálkozva. - Mert ha nem cipelnének semmit, akkor arab hangyák
volnának.

A mai Izrael másik gondja a bevándorlók nagy száma. Jöttek Kelet-Euró
pából, Romániából, Lengyelországból, s ma főként a hajdani Szovjetunió te
rületéről jönnek. Otthon mérnök elvtársnak szólították, itt fény derül arra,
hogy egy rossz villanykapcsolót nem tud megjavítani. Még sincs az ország
ban munkanélküliség, és nincs munkanélküli segély. Mindenkinek munkát
kínálnak. Ha másutt nem, akkor az útépítésnél, a lakóházépítésnél vagy a
narancsültetvényeken, akibucokban. - Szedje az érett narancsot, és akkor
kap egy átlagos bért - hallottam a receptet. - Ha nem, akkor éljen meg,
ahogy tud.

Jeruzsálem egyik forgalmas utcáján a kőpadon egy érdekes alakra figyel
tem föl. Az idős férfi oroszos, magas nyakú inget viselt, a kezében tartott
tangóharmonikán ismeretlen, keleti hangzású dallamot játszott. Nem hevert
előtte elnyűtt sapka. A kerek tengerészsapkát a fején viselte. Rajta körben
felirat: Leningrád. Amíg néztem és hallgattam, pénzt senki sem adott neki.
Ma sem tudom, csak a maga kedvére muzsikált-e vagy koldus volt.

Szentmisea bárban

A zarándokút része a mindennapi szentmise. Az első nap a kései megérkezés
miatt már nincs idő templomot keresni. Szállásunk az arab negyedben, a
Victoria Hotelben van. Az első nap a szentmise színhelye a Victoria Hotel
harmadik emelete, az étterem előtti bár. Képzeljünk el szállodai bárt, olyan
nak, amilyennek Manet A Folies-Bergere bárja című képén megfestette. De itt
a bárpult mögött nem egy talányos mosolyú hölgy áll, hanem a bárpult előtt

egy fehér abrosszal leterített kis asztal látható, az oltár. A koncelebrációs
szentmisét bemutató öt magyar pap a bárpult előtt, a berendezéshez tartozó
magas székeken ül. Azoknak, akik a misén részt vesznek, szemükbe csillog
a tükör, ami fölött piros betűs felirat olvasható: BAR. A tükör melletti poleo-
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kon színes címkés palackokban márkás italok, szájukra fordított poharak. A
meghökkentő környezet a lényegre figyelmeztet. A szentmise a börtöncellába
csempészett, tésztába sütött mazsolaszemből sajtolt és erjesztett borból is
szentmise.

A szokatlan helyszínen bemutatott istentisztelet valamiképpen az egész
zarándokút jelképe lett. Itt semmi sem volt ismert és megszokott. Ezen az
úton minden résztvevőt- ha érzékeny és nyitott lélekkel volt jelen - sok
koló - talán helyesebb a szó - kegyelmi hatások érték.

Nem igaz, hogy ahhoz, hogy valaki jó keresztény legyen, el kell zarándo
kolnia a Szentföldre. Hány szentet, példa értékű embert ismerünk, aki sosem
látta Jeruzsálemet. Tévedtek a keresztes hadjáratok katonái, amikor azt hit
ték, hogy derék dolog fegyvert fogni, vért ontani azért, hogy elmondhassák:
megérintették a Szentsírt. A kereszténység nem mohamedanizmus. A moha
médán ember turbános sírkövet érdemel, ha járt Mekkában. Van, akinek a
szentföldi zarándokút is csupán turisztikai utazás, látványosság, és nem jár
feltétlen lelki gazdagodással.

Ugyanakkor ki tagadná, hogy a szentföldi zarándokút magában rejti a
többlet-ajándék, a lelki gazdagodás, a kegyelmi érintés lehetőségét?

Magátél értetődő természetességgel mondjuk: a Biblia két részből áll, az
Ó- és az Újszövetségből. De vajon ez az "és': kötőszó valóban azt jelenti, hogy
egyformán ismerjük és érijük az Ó- és az Ujszövetség könyveit, érijük a két
Szövetség kapcsolatát? A különféle Biblia-kiadásokban a lap alján ott vannak
az egymásra utalások és hivatkozások. Beérjük-e ennek tudomásulvételével,
esetleg ezekre se figyelünk, vagy valóban megkeressük, elolvassuk, megis
merjük az ÓSzövetségnek azokat a helyeit, amelyekre az újszövetségi szöve
gek utalnak?

A Gallicantus-templom udvarán állunk, amelyet annak emlékére emeltek,
hogy Jézust elfogatása után - míelőtt megszólal a kakas - Péter háromszor
tagadja meg. Az eseményt mind a négy evangélista elbeszéli. "Akkor a tanít
ványok mind elhagyták őt, és elfutottak" - írja Szent Máté.

Talán az ÓSzövetségből is, az Újszövetségből is többet értünk meg, ha a
Gallicantus udvarán a 88. zsoltárt is elolvassuk. "Elszakítottad tőlem ismerő

seimet..." Majd így hangzik a zsoltár befejezése: "Körülvesznek minden nap,
mint az árvíz, / teljesen bekerítenek engem. / Elszakítottad tőlem jóbarátai
mat, / már csak a sötétség ismer engem."

Látjuk, Izraelben a zsidóság elsősorban vallást jelent. De arra is rádöbbe
nünk, milyen keveset tudunk a zsidóság történetéről, arról, hogyan lett az
áldozó vallásból imádkozó vallás, arról, hogy mit jelent a valóságban a Temp
lom hiánya, mit jelent a Siratófal.

Hamvas Béla egyik, 1960-ban Tiszapalkonyán kelt levelében olvasom: "Az
írás engem egyre kevésbé érdekel... Már évek óta komolyan csak a szent
könyvek érdekelnek, a szufik, a chassidok, az Upanishadok, a zen, a mahaya
na, a Pert em Heru." Hamvas a chasszidok könyveit a megismerés legfonto
sabb forrásai közé sorolja. De hát kik is azok a chasszidok? Most itt, Jeruzsá
lemben látom őket a Siratófal előtt imádkozni fekete kalapban, fekete ruhá
ban, fehér ingben, hosszú szakállal, születésük óta befont hajjal, és jóformán
most hallok róluk először. Ök a zsidó vallás legortodoxabb követői.

Aki Izraelben nyitott szívvel jár, abban őszinte tisztelet ébred a zsidóság
és a zsidó vallás iránt. Előítéleteit. ha voltak, eldobhatia. A jeruzsálemi zsidó
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negyed utcái olyan tiszták, mint egy kórház folyosója. Izrael lakossága nem
csak kereskedéssel foglalkozik, hanem földet művel, felvirágoztatja a
mezőgazdaságot, gyárakban dolgozik, az ország ipari termelése világszínvo
nalú. (Például egyedülálló, automatizált gyémántcsiszoló műhelyei vannak,
ahol a dél-afrikai nyers gyémántot dolgozzák föl.)

A hajdani Palesztina szent helyeit járjuk. Ezekhez az emlékekhez kétezer
év kegyelete és hagyománya tapad. Ezeken a hagyományokon talán a leg
többet a bizánci kor formált. Annak is, aki gyermekkorától hitt az evangéli
umok történelmi hitelességében, megrendítő látni, hogy valóban van Jordán
folyó, van Genezáreti-tó, van Olajfák hegye, van Kidron-völgye, hogy az a
három galileai város - Betszaida, Kafarnaum és Korozain -, amelyre Jézus
"jaj"-t kiáltott, és megjövendölte pusztulását, a történelem során soha nem
épült föl, mindmáig romokban hever...

De azt is látni és tudni kell, hogy mi a különbség a történeti hitelesség és
az évszázadok alatt kialakult hagyományok között. A csodálatos kenyérsza
porítás és a hegyi beszéd az evangéliumokban elbeszélt történet. De annak
pontos helyét az evangéliumok nem említik. A kenyérszaporítás emléktemp
lomát és a hegyi beszédre emlékeztető templomot azon a helyen építették
föl, amelyet a hagyomány tart az események színhelyének.

Jeruzsálemben végigjárjuk a Via Dolorosát, megállunk a keresztút stációi
nál. Ez az útvonal a századok során többször megváltozott, a mai útvonal a
múlt században véglegesült. Ezek a stációk emlékhelyek, amelyek a szenve
déstörténetre, a keresztútra emlékeztetnek. A Heródes korabeli út tényleges
helyét, az út egy szakaszát, a kétezer éves hiteles köveket a mai járószint
alatt, öt méter mélyen találjuk meg. Itt volt az a "köves udvar", amelyet Szent
János evangélista említ, itt láthatjuk a vörös kőlapokba belekarcolva azt a
"királyjátékot", amelyet a Jézust őrző, őt kigúnyoló katonák úztek. (A kőbe

karcolt jelekből még arra is pontos~ tudunk következtetni, hogy Jézust a
tizedik római légió katonái őrizték.) Es itt érinthetjük meg azokat a köveket,
amelyeken a vállán keresztet hordozó Jézus valóban járt.

A szentföldi zarándokút arra is alkalmas, hogy az utasban őszinte türelem
ébredjen a különféle vallások iránt. Jeruzsálem a zsidóknak, a mohamedá
noknak és a keresztényeknek egyaránt szent városa. A legtöbb keresztény
emlékhely az ortodoxok kezében van. De nagy számban zarándokolnak ide
katolikusok s a különféle protestáns felekezetek hívei is. Amikor áprilisban
Jeruzsálemben jártunk, akkor ünnepelték az ortodox húsvétot. A katolikus
vagy református zarándoknak meg kellett várnia, amíg ortodox hittestvérei
gyertyát gyújtanak a Szentsír-bazilikában, végigcsókolgatják az ikonokat, s
olajjal kenegetik a Golgota kövét.

Jeruzsálemben, a Sion hegyén egy különös épület áll. Alsó termét 1948-ban
az izraeliek zsinagógává alakították. Itt van a zsidóság egyik legszentebb
ereklyéje, Dávid király sírja. Az épület emeletén találjuk a Cenákulumot, az
utolsó vacsora termét, a hagyomány szerint azt a helyet, ahol Jézus azt
mondta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem... Igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem..."

A föld szintről az emeletre csak az udvaron át, az épületet megkerülve
lehet följutni. Belső lépcső, közvetlen átjárás is vezet a földszintről az eme
letre, de az ajtó zárva van. A kulcsot a mohamedánok őrzik.
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