
Gyerekkoromban, tizenkét éves lehettem, végignéztem a hús
véti szertartásokat, leírtam rendjüket. ahogy bírtam, és nyertem
egy doboz temperafestéket. De nem lett belőlem festő, nem is
ígérkeztem annak.

A párizsi ügető-ünnep, a tájak boraival, a gyalult asztalokkal,
a finom kenyerekkel (én nem kóstoltam őket) az apa Józsefet, a
szentet idézte nekem. Nem tudom másképp zárni évezredem
(mit! évszázadom... azt se... ezt a kis évtizedet), kimegyek Párizs
ba, el Vincennes-be, és elköszönök (78 kg) kétezer évtől, borral és
kenyérrel, a karácsonyfa körüli csilingeléssel, a lovak körül tán
csalásokkal (bocsánat! nem biztos), semmi tudással, szívemben
valami csudással, és - a többi nem is kell, hogy biztos legyen.
Kétezerrel nem indul semmiféle új számítás. De a mi időnk, akik
ebben a kultúrában nevelkedtünk, elemi módon ezeket a számo
kat és képzeteket ismeri. Csalás lett volna, ha nem is a csudákról
számolok be, csak hát ez meg aztán ilyen köznapi volt, nyilván
keveset lehet vele kezdeni, be is végzem.

TAT~~~~~~; Homály és arc
A kérdést, hogy milyen szerepet játszott személyes életemben a
kereszténység, megpróbálom lefordítani a magam számára arra a
kérdésre, van-e olyan élményem, amely valóban meghatározó volt,
vagy - úgy érzem - utólag legalábbis annak bizonyult. A keresz
ténységhez zsidóként fűződő szellemi viszonyomról éppen eleget
írtam és beszéltem, s bizonyára még fogok is. Ezúttal csupán két
találkozásról szeretnék megemlékezni, melyek - ma már tudom
- időben is mintegy "közrefogják" azt, aki vagyok.

Az első közülük olyan korai emlék, hogy még képszilánkjait
is csak úgy tudom helyreállítani, ha lehunyt szemmel visszaszál
lok hozzá, és mélyet szívok abból a rég elszállt levegőből. Talán
öt éves lehetek. A szomszéd, szintén zsidó kisfiúval együtt - az
ötvenes évek legelején vagyunk - a szüleink "kiadtak" minket
nyaralni, nyilván pénzért, Balatonzamárdira, egy ki tudja ki által
ismert keresztény családhoz. Az arcukra egyáltalán nem emlék
szem, de a nevükre igen: Járóéknak hívták őket. Ma azt gondo
lom, nem lehettek idősek: rajtunk kívül sosincs gyerek a kertben.
Nem emlékszem a Balatonra, nem emlékszem a kertjük alakjára
vagy nagyságára sem. Egy naptól fehéren csillogó ház töve rém
lik csak, és éretlen málnától roskadozó bokrok, melyekről persze
folyton ettünk, és egyik gyomorrontásból estünk a másikba. Es
ténként pokrócba burkolózva lessük a szomszéd szabadtéri mozi
vásznát. Hang alig, csak fehér libegések a sötétben. Magából a
nyaralásból csak ennyi rémlik. És két jéghideg kép. Ha nem vol-
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na hajmeresztő képzavar, azt mondanám: puha és meleg anya
gon dolgozó két hideg véső.

Templomba visznek minket. A szomszéd gyerekkel egymás
mellett ülünk egy padon, ahová leültettek. Furcsán csillogó fa
gyos homály: soha életemben nem jártam még templomban 
semmilyenben -, nem is nagyon értem, mi az. Nem látok el a
mennyezetig, érthetetlen hajlatok, fülkék, semmiről sem szóló de
rengés, és fázom, kegyetlenül fázom. Fogalmam nincs, miért jöt
tünk ide, és mi vár itt rám. Nem messze előttünk félig a falba
merülő szobor, mintha kifejezetten ő elé ültettek volna bennün
ket. Ijesztő, semmi addigira nem hasonlító csend van, és én las
san, verítékezve fogom fel, hogy figyelnek, életemben először

minden szeretet és gyengéd kíváncsiság nélkül. Rosszindulattal
és kegyetlenül figyelnek. Ez az egész márványbarlang úgy nehe
zedik rám, akár egy gleccser, lassan, fagyos an nyom alá a jeges
vízbe, és én egyre világosabban sejtem, hogy valamilyen - szá
momra tökéletesen idegen és megfejthetetlen - elvárásnak kell
megfelelnem, ha valaha is élve szeretnék a napfényre penderülni
innen. Egész addigi gyerekéleternnek hirtelen vége szakad, ki
végzésére váró rab ébred így a tengerparti sétaálomból a sira
lomház lidércnyomásos valóságára. Hogyan is hihettem az életet
olyasminek, ahol az ember kantáros napozóban kergeti a tyúko
kat? A részvét leghalványabb árnyéka nélkül kiszolgáltattak en
nek a dermesztő kőszobornak, melyről azt se tudom megállapí
tani, férfi-e vagy nő, hogy ítéljen fölöttem egy olyan dologban,
ami után még kutakodni sem tudok, annyira sincs sejtelmem ró
la. Mindennek nyoma veszett, ami a szülői szeretetre hasonlít:
óvó melegség, naptól és homoktól dörzsölő szandál, duruzsolás
tól kísért anyai hajmosás. Semmi sincs, csak a támasz nélküli
ájult zuhanás a kiszolgáltatottság és elveszettség rémének fene
ketlen torkába. Tudnom kellene valamit ahhoz, hogy ne öljenek
meg, de nem tudom, mit,

Egy hideg örökkévalóság telik el, mire a mellettem ülő gyerekre
merek pillantani. Noha egyidősek voltunk, kettőnk közül ő volt az
életre nevelve. Illedelmesen összezárta máskor szüntelen harangozó
lábait, kezeit tenyérrel egymáshoz illesztette, ajkai hangtalanul rno
zogtak. Mit kell mondani? - súgtam felé. Semmit - súgta vissza.
- Halandzsázok. Erre a tőle látott mozdulattal én is összeszorítom
a kezeimet, és értelmetlen szavakat sustorgok magam elé.

Nem sokkal később nyaraltatóink visszatértek hozzánk, és ki
engedtek a templomból. Olyan volt, mint mikor a halálos ítéletet
életfogytiglanra változtatják, ha aláír valamit az ember. Az aznap
déli ebéd rabsága - a másik jéghideg képpel együtt - már az
életet jelentette a délelőtti rettegéshez képest. Az ebédlőként is
szolgáló konyhában most is egymás mellett ülünk az asztalnál
megmentőmmel, a szomszéd gyerekkel, miközben az asszonya
levest tálalja. Valamilyen - rám azóta is, mindmáig jellemző -
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mélyről jövő vágy késztet, hogy szóljak hozzá, hogy felderítsem
az arcát, hogy az érthetetlen hallgatás sötétert gomolygó kiderít
hetetlensége szálljon ki az ablakon vagy csoszogjon ki a kertbe,
és minden legyen végre megint olyan, amilyen akkor volt, ami
kor még tyúkokkal és málnákkal álmodtam. Jaj, de szeretem a le
vest! - sóhajtottam az asszony felé, mintegy előre visszamoso
lyogva biztosra vett mosolyára.

Az arckifejezésére már nem emlékszem, csak a tűzhely mellet
ti sötétből előkígyózó ostorrikácsolás vakító csattanására: Ne a
levest szeresd, hanem az Istent!

Egy nyaralásnyi életre legalábbis megértettem, hogy nem csu
pán bizonyos pillanatokban kell ügyelnem rá, mit teszek, hanem
minden pillanatban, minden mozdulatomra. Mikor elmeséltem
nekik, szüleim bosszankodva nevettek a feleslegesnek ítélt kirán
duláson, de nem kérdeztek rá, hogy féltem-e, én meg nem
mondtam el. Csak egy fél élettel később jöttem rá, hogy én tu
dok valamit, amit ők nem.

A másik találkozás egészen friss, alig egy-két éves. Vagy másfél
esztendeje tanultam már Jeruzsálemben, amikor megérkezett hozzám
látogatóba egyik legjobb - keresztény - barátom Pestről. Tengernyi
beszélgetés áll már mögöttünk hitről, zsidóságról és kereszténységről,

meg az ahhoz kapcsolódó dolgokról, hogy micsoda szerencse is,
hogy az életünket megelőző és majdan követő két semmivel telt
örökkévalóság között alkalmat kaptunk találkozni egymással.

Az Óvárosnak szentelt első napot a Jaffa-kapunál kezdtük, innen
mentünk végig az örmény majd a zsidó negyeden, és sokáig álldo
gáltunk a Jehuda Hálévi-lépcső tetején, a Szemét-kapu fölött. Szem
ben a Templom-hegy, amely felett óriás, arany madárként lebeg az
Omár-mecset kupolája. Leereszkedtünk a Nyugati Fal előtti térre
vezető lépcsőn, s a naptól izzó kőkatlanban a Fal felé imbolyog
tunk. A kikészített papírsapkák közül egyet-egyet a fejünkre tet
tünk, s az imádkozókat kerülgetve közel léptünk a Falhoz. Egyfor
mán félszeg mozdulattal érintettük meg, s egymásra mosolyogva
azonosítottuk mindkettőnk támaszkodásnak álcázott tartását.

Nem zsidók is elhelyezhetik írott kéréseiket a kövek közt? 
fordul hozzám. Csak ha aláírják - ismétlem el egy anekdota
csattanóját, és érzem, hogy legszívesebben neki ajándékoznám az
egész Siratófalat. Gyere, mutatok valamit - intek neki, s egymás
nyomában beosonunk a Faltól balra nyíló, sok ezer éves romok
alól felszabadított föld alatti zsinagógába. Valamelyest színlelt
otthonossággal kerülgetem a homályban hajladozó, imádkozó
haszidokat, gesztikulálva vitatkozó csoportjaikat, az imakönyvek
től roskadozó polcokat. Szinte fizikai szenvedélytől útnak indí
tott imadallamok járják köröttünk táncukat, visszapattannak a
Fal roppant kiszögelléseiről, újabb dallamok sodorják arcunkba
őket, alig látjuk egymást tőlük. Nagyon sokat meséltem már neki
erről a világról, ami úgy az enyém, hogy nem élek benne, és na-
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gyon jól ismer engem. De most először láthatott bennünket
együtt. Nem élt életem mint nyitott könyv.

És most hová? - hangzik a kérdés, kilépve a jesivák határolta
tér megkönnyebbült derűjébe. Most hozzád megyünk - mond
tam, iránya Szent Sír Temploma.

Némán átvágunk az arab bazár egyik sikátorán, a lutheránu
soknál balra, s a kőbe vájt utca túlvégénél ismét balra. Belépünk
a sok-sok évszázad során átláthatatlan szerkezetűvéépült székes
egyház útvesztőjébe. Megmutatom neki a heggyel egybeépített
belső templomfalon tátongó, kivilágított rést: odabenn fehérlik a
Golgota sziklája. Szűk csigalépcső vezet föl a kereszt helyének
görögkeletiek által uralt kápolnájához. Az aranyló napként meg
jelölt hely az oltárasztal alatt rejtőzik, zarándokok adják egymás
nak a helyet térden csúszva. Hátrébb húzódunk, és egymás mel
lé ülünk egy padra, előttünk az oltár. Barátom egy szót sem ké
pes szólni, szemei falják a helyet: először látom őt életén túli éle
tével együtt. Kérdő tekintetemre szenvedő mosollyal rázza meg a
fejét: Maradnék még - mondja. Maradj, amíg jólesik - mon
dom neki, lent várlak a Kereszt1evételnél.

Lesétálok a homályos csarnokba. Öregasszonyok gyűjtögetnek

vizet térden állva hatalmas bronzlámpák alatt, kígyózik a sor a
szent sír előtt, a zarándokok közt fekete bőrű szerzetesek menete
vonul istentiszteletre. Minden idegen a fáklyák lobogó fényénél,
ismerős és ismeretlen nyelvek szavai örvényienek. Várom a ma
gányérzés elveszettségének feltörését a mélyből - hiába. A ba
rátomra gondolok, akivel ma megint megajándékoztuk egymást.
Egyikünk sem tudja egészen biztosan, mit is adott a másiknak,
csak azt, hogy a másik megkapta.

Mikor derűsen kilépünk a székesegyház előtti térre, szinte egy
szerre jegyezzük meg: Ma mindent láttunk. Mindenekelőtt persze
azt, amiről végső soron ez az egész történet szól: egymás arcát. A
barátom arcánál közelebbről sosem fogom látni a kereszténységet.

~~::e~~: A megalázott Jézus
Beleszü1ettem a keresztény életformába. Természetes volt szüleim
mel a vasámaponkénti templomba járás; az akkori májusi litániák
hangulata teljes erővel bennem él, sőt énekel még ma is. Kétéves
voltam, mikor Budapesten tartották az Eucharisztikus Kongresz
szust 1938-ban. Ez a dicsőséges egyház egyik nagy megnyilvánu
lása volt. Úgy érzem ma is, hogy 1945-ben és utána részben ezért
is volt nehéz vállalnunk a dicsőséges Jézus Krisztus hirtelen átvál
tozását megcsúfolt [ézussá. Két út állt előttünk: vagy vállaljuk ezt
a megköpdösött Jézust, vagy belépünk a pártba, ahol a dicsőítés
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