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Kőváry E. Péter

Hosszú az út Jeruzsálemig
Sose hittem volna, hogy családom szlovák fele "segít" majd hozzá a família

másik ágának eredet-vidékére eljutni.
Békéscsabán, anyai nagyszüleim házában ivódtak belém a Felvidékről hozott

tót szavak, s tették természetszerűleg könnyeddé nekem az orosz nyelv elsajá-
títását, a napi közhelyek szintjén. így azután, mikor most tavasszal az egyik
főszerkesztő-helyettes a sok közül azzal a kérdéssel állított meg a Népszabadság
folyosóján, hogy tudok-e oroszul, gondolkodás nélkül mondhattam igent, nem
is sejtve, mi áll a faggatózás hátterében.

- Mit szólnál egy Moszkva-Tel-Aviv riportúthoz?
- A zsidójárattal? - kapcsoltam azonnal.
- Vállalnád?
- Feltétlenül - vágtam rá megint, minden megfontolás nélkül.
Régről megfogalmazódott már bennem az, hogy életem nagy tartozása: ellá-

togatni, eljutni a Szent Földre, tiszteletére annak az asszonynak, az apámat fel-
nevelő mostohanagymamámnak, akit 1944 nyarán hurcoltak el Csabáról Ausch-
witz-be, nagyapámmal, a pékkel együtt, ki ugyan már nem esett a rettenetes
törvények hatálya alá, de külön engedélyt harcolt ki magának, osztozni hitvese
mártíriumában.

Nem tudja a balkéz...
A vállalkozás tételes megszervezését már a kezdetektől valami sejtelmes, ke-

leties homály hátráltatta, és lelkesültséget lohasztó lassúdadság lankasztotta.
Az ötletgazda főszerkesztő-helyettes és a budapesti izraeli nagykövet előzetes

megbeszélése nyomán személyesen is tiszteletemet tettem a láthatatlan irányítók
által működtetett, elektromos ajtózárakkal gazdagon felszerelt Fullánk utcai kö-
vetségen.

A nagykövet arcán a rövidre fogott beszélgetés alatt - melynek során tőle
telhető segítséget megígért - hiába is kerestem az elragadtatás jeleit. Kikérdezett
a tervezett riport előzetes céljairól és az én, témával kapcsolatos előfeltevése-
imről, majd lelkemre kötve, hogy az írásban a repülőtársaságról külön szó ne
essék, azzal bocsátott útra, hogy egy hét múlva hívjam fel. Addig megpróbál
valamit tenni azért, hogy Tel-Avivban olyanok várjanak bennünket, akik hoz-
zájárulnak majd a riport érdemi befejezéséhez.

A jelzett hét múltán, a telefonban elölről el kellett mondanom mindent. Igaz,
a nagykövet elnézést kért, amiért a gondok sokasodása miatt már nem pontosan
emlékezett megállapodásunkra. Javasolta, hogy az általa megadott számon ve-
gyem föl a kapcsolatot a Jewish Agency, az alia-t, azaz a zsidók hazatérését
szervező ügynökség budapesti irodájának vezetőjével. Az irodavezetőt napokon
át nem sikerült elérni, s mikor végre egy, a munkatársai által elárult, újabb
telefonszám meghozta az eredményt, abban sem volt igazi köszönet.

- Tudja, ez nálunk is úgy van, mint maguknál - mondta az irodavezető, tör-
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ténetemet meghallgatván, majd hozzátette: nem tudja a balkéz, mit csinál a jobb.
Nekem a maguk útjához annyi közöm van, mint ahhoz, hogy győz-e az Újpest,
vagy sem. De hívjon fel egy hét múlva.

Az egy hét elteltével természetesen újfent csaknem mindent előadhattam, de
nem ez borzolta az idegeimet akkor már, hanem az, hogy az indulásig mindössze
9 nap maradt, miközben az is kiderült: a repülőtársaság ügyintézője félreértett
bennünket.

Szabó Barna fotóriporterrel tudniillik azt terveztük, hogy Moszkvában egy
kitelepülő családhoz csatlakozunk, és elkísérjük őket új hazájukbeli új lakásukig.
Kértük ezért a repülőtársaságot és a nagykövetet is (s így mostmár a Zsidóügy-
nökséget is): azt próbálják megszervezni, hogy Tel-Avivból ne kelljen azonnal
visszafordulnunk, legalább egy napunk legyen ott azt is megtapasztalni, mi mó-
don telepítik le az érkezőket.

A repülőtársaság a legnagyobb jóakaratról tett tanúbizonyságot, amikor úgy
rendezte jegyeinket, hogy egy hétnél is több időnk maradt volna a világ leg-
drágább országával ismerkedni, de ez sajnos a szerkesztőség valutakeretét s a
magunk erejét, tehetségét egyaránt messze meghaladó lehetőségnek bizonyult.
Ezt a Jewish Agency budapesti ágense nem teljesen értette, mert magyarázko-
dásomat azzal szakította félbe, hogy megkérdezte:

- Netán én nyúljak a zsebembe?
Nem sértődtem meg, mert a cél lebegett a szemem előtt, bár ahogy a napok

teltek, az ígéret Földje egyre távolodni látszott. Lesz, ami lesz, döntöttünk -
amikor kiderült, hogy a budapesti zsidóügynökség első számú embere sem tud
tenni értünk semmit (tel-avivi kapcsolata tudniillik éppen a kérdéses időre utazott
Kréta szigetére, amely úgyszintén tranzitállomása az exodusnak) -, a magunk
kezébe vesszük a sorsunkat!

Ficsur jutott mentőötletként eszembe, azaz Rónai András, az Izraeli Nemzeti
Színház, a Habima tagja - a Valahol Európában című film emlékezetes figurájának
megformálója -, aki Ephraim Kishon Házasságlevél című kétfelvonásosát állította
színpadra idén tavasszal Békéscsabán. Az ebből az alkalomból a vele készített
interjú során jó kapcsolatba kerültünk, regiszterembe bekerült a telefonszáma
is. Mintha csak Csabáról Szolnokot hívtam volna, játszi könnyedségű volt a
kapcsolás. Megértve helyzetünket, Rónai úr az űrön át azzal nyugtatott bennünket,
hogy csak érkezzünk meg, telefonáljunk, s ő majd intézkedik, ha nem is sze-
mélyesen, mivel momentán szemműtét után van, és szigorúan pihennie kell. De
megadta az ottani magyar kultúrattasé nevét és számát, akit ugyancsak el tudtunk
érni, s aki felmérve, hogy a hátralévő két napban rajta kívül már tényleg senki
nem tud nekünk semmit megszervezni, készséggel állt a rendelkezésünkre.

így jött el az indulás napja, az a nevezetes nap, amelyen az a bizonyos izraeli
katona, felháborítva a világ közvéleményét és felbolygatva Izrael ingatag békéjét,
gépfegyveres ámokfutást rendezett a nyílt utcán, egy sor palesztin életét kioltva.
De fellángoltak a kedélyek, azidő tájt éppen, az orosz zsidók állítólagos, megszállt
övezetbeli letelepítése miatt is. Mi meg a szervezés akadályain bukdácsolva
éppen oda lyukadtunk ki: úgy látszik, senki nem örül ennek a tervezett riportnak,
de kéréseinket az illetékesek megtagadni nem akarják, "nehézkességükkel" kí-
sérlik meg felismertetni velünk, hogy nem ez életünk legjobb ötlete.
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Szóval annyi minden hangolódott ellenünk, hogy az indulás éjszakáján úgy
döntöttünk: újraszervezzük az egész utat.

Aki sokat kérdez...
Most már tudtuk, mi a teendő. Repülőjegyeinket készséggel átírták három

héttel későbbi időpontra úgy, hogy Tel-Avivra három napot hagytak. Volt időnk
a lap moszkvai tudósítóját is rávenni, hogy elintézze az ottani biztonsági szer-
vekkel a szükséges engedélyeket a reptéri fényképezésekhez.

Végül is, másodszori nekirugaszkodással június 19-én reggel elrepültünk
Moszkvába, Kőbányai János révén egy sor megbízható tel-avivi és jeruzsálemi
telefonszámmal a tarsolyunkban. Kőbányai János a Múlt és Jövő főszerkesztője,
az elindulásunk előtt személyesen hívta fel és kérte meg ottani barátait, hogy
elsősorban olcsó szállás szerzésével, valamint az orosz bevándorlók spokeman-
jának, azaz szóvivőjének felkutatásával támogassák vállalkozásunkat.

A Moszkváig tartó két órás repülés várakozáson felül kellemesen telt. A légiutat
egy moszkvai balerina, a szőke és légies Szvetlána társaságában tettük meg, aki
számunkra is érthető kiejtéssel számolt be a siófoki Pipacs bárban eltöltött két
hónap felemás tapasztalatairól. Ők művészi műsorral lépnek fel négyen, nem
sztriptízzel, sietett megjegyezni, bár nekünk mondhatott, amit akart, a társalgást
egyszerű bemelegítésnek tekintettük az orosz nyelv használatához.

Indulás előtt

Seremetyevón aztán érzékeny búcsút vettünk Szvetlánától, mert nekünk a
reptér protokoll-főnökét, továris Á-t kellett megkeresnünk a papírok ügyében,
de csak a helyettesét találtuk, aki viszont már várt ránk. A pecsétes engedélyt
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lobogtatva jött elénk, de nem adta át, csak annyit mondott: akkor jó munkát ma
estére! Ezen meglepődtünk: jegyünk szerint mi csak a másnapi géppel repültünk
volna Tel-Avivba, tehát itt valami félreértés van. Minden orosz tudásom össze-
szedve igyekeztem tisztázni a helyzetet, de nem értem el semmit, a továris a
disputát véglegesen lezáró mozdulattal tárta szét a karjait. Ez most vagy azt
jelenti, hogy semmit nem értett meg abból amit mondtam, vagy azt, hogy azt
csinálunk, amit akarunk. Mi mindenesetre az utóbbi változatra szavaztunk. Az
csak jó másfél nap elteltével világosodott meg előttünk, hogy itt valami egészen
másról lehet szó...

A mi feladatunk a Moszkva-Tel-Aviv-i kitelepülő-járatról szóló riport volt, s
nem ennek a várhatóan egy millió orosz zsidót Izraelbe szippantó exodusnak a
teljeskörű bemutatása, ezért a riport kezdetéig hátralévő 24 órát - főleg előké-
szítetlenül - nem a szovjet hatóságok tárgybeli álláspontjának felderítésére, hanem
némi élelem beszerzésére fordítottuk. Kiderült, hogy ha nem moszkvai tudósítónk
lát bennünket ebédre, ez sem lett volna sokkal kisebb feladat. Elárulta ugyanis,
hogy az utóbbi hónapokban napi 2-3 órát tölt a család élelmének beszerzésével.
Ennek keserveitől megmenekülvén végigjártuk az Arbatot, amelynek ezidő sze-
rinti látványosságáról, a szovjet pártfőtitkárokat Lenintől Gorbacsovig megmin-
tázó Matrjoska-babasorozatokról Szabó Barna nagyhatású felvételeket készített,
ha már itt van, úgymond. (Honnan tudhatta volna, hogy elképzeléseivel szemben
ezek lesznek utunk valóban legszenzációsabb fotói?)

A Vörös tér megtekintését másnapra hagyva, nyugovóra tértünkkor abban
állapodtunk meg, hogy indulás előtt a biztonság kedvéért felhívjuk majd a re-
pülőtársaság seremetyevói irodáját. Azt is megbeszéltük: a programot úgy szer-
vezzük, hogy ne kelljen megint tudósítónk élelmiszerkészletét terhelni a mi ebé-
dünkkel. Akkor még csak nem is sejtettük, hogy másnap egyszerűen időnk sem
lesz egy ebédmeghívást bárkitől is elfogadnunk.

Reggel kicsit későn ébredtünk, s a Vörös téri sétára készülődve valahogy
olyan érzésem támadt: jobb lenne azonnal hívni azt az irodát, semmint indulás
előtt egy órával. A reptéri irodában nem vette föl senki a telefont, szerencsére
nálunk volt a moszkvai iroda száma is. Sikerült azonnal elérni az iroda vezetőjét,
aki azonban teljes értetlenséggel hallgatta kérdéseinket és a terveinkről szóló
baráti beszámolót.

- De uraim, nem közölték önökkel Budapesten, hogy ezeket a járatokat, te-
kintettel a nemzetközi megítélés miatt csökkenő érdeklődésre, több, mint egy
hete szüneteltetjük, és nem is indítjuk már őket a hónap végéig!

- Úristen - szakadt ki belőlem -, és mikor megy a legközelebbi gép Budapestre?
Körülbelül egy óra múlva, de ott már sort állnak a várakozólistás utasok, és

én semmit nem tehetek Önökért!
- Akkor is meg kell próbálnunk!
Zrínyi kirohanása ehhez képest Váci utcai korzózás volt.
Az iroda reptéri ügyeletese csak a szemöldökét húzta fel izgatott előadásunkra,

de egyáltalán nem volt meglepődve. Arcizma se rebbent, amikor a repülőjegy
kiadójának felelősségét említettem. Mindenesetre a becsületére legyen mondva:
a felbolydult tolongásban is feljuttatott kettőnket a gépre a kazánkirály Morváival
együtt, akiről azt hittük, hogy a mellette fekvő nagybőgő-tokban Petőfit hozza,



Utazás 18

de ő elhatárolta magát a toktól, amely az ugyancsak várakozólistás Zalai Népi-
együttes tulajdona volt, mint menetközben kiderült.

A fősztyuvi semmit nem tudott a charter-járatok szüneteltetéséről. Szerinte a
megelőző napi is rendben elindult, az aznap estiről ugyan semmit nem hallott,
de az egyik barátnője, mint mondta, a következő napival repül. Ez már sok volt
nekünk! Szélütötten hallgattuk a légikisasszony búgó hangját. Ezek szerint át-
vertek bennünket, hazarepítettek a kiszemelt gép elől, amely így nélkülünk száll
el riportunk első, s talán megrendítőbb felével együtt!

Szikszai százados jutott eszembe, hódmezővásárhelyi századparancsnokom,
aki, mikor megkérdeztük, fölmossuk-e a folyosót, azt felelte: sőt, a körletet is,
és jegyezzék meg: aki sokat kérdez, annak sokat mondanak!

Várakozás Seremetyevón

A veszett fejsze nyele...
Itthon a szerkesztőségben megütközve fogadtak minket, mi meg magyaráz-

hattuk, hogy elkonspirálták előlünk az exodust. Barna is igen elcsüggedt. Neki
Seremetyevó lett volna az egyik nagy "vadászterület", és amit mi láttunk Sere-
metyevóból, az a kép nem sokkal többet mutatott, mint két évvel ezelőtt, amikor
meg a menekülő örmények lepték el a várótermeket batyuikkal, gyerekeikkel,
öregjeikkel.

Sebaj, hajnalban, a reptéren majd utolérjük a "mieinket"! És végére járunk
a sok szóbeszédnek is. Miszerint tényleg nincsenek is már ezek a járatok, a
lengyel meg a cseh légitársaság már meg is kaparintotta magának az üzletnek
sem akármilyen feladatot.

Hajnali tapasztalataink sajnos ezt látszottak igazolni. A vámtiszt szavai ugyan
reményt keltettek fotós kollégámban, hiszen azt mondta, megtévesztő a váró
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üressége, mert óvatosságból csak az utolsó pillanatokban hozzák külön autóbu-
szokkal a titkos szálláson "megéjszakáztatott" menekülőket. Ő így mondta a
kitelepülőket, mert szerinte némelyik még azt sem tudja, hol van, a legtöbbje
meg mint egy ágrólszakadt, hiszen semmit nem engednek nekik a szovjet ha-
tóságok magukkal hozni.

Vártunk hát. A terepszínruhás kommandósok is biztattak bennünket: nyuga-
lom, mindjárt itt lesznek. Moszkvai kalandunkra csak annyit jegyeztek meg:
valami félrehallás lehetett, mert az éjjel menetrendszerint megérkezett ide a ki-
települő-járat. Addig is a csaknem üres váróban ténferegtünk, így fedeztük fel
a padon alvó családot. Leningrádból jöttek, rendes, menetrend szerinti gépen,
de zsidó kivándorlók. A mérnök férfi, név nélkül, s csak közhelyekben volt
hajlandó a kérdéseinkre válaszolni. Elmondta, hogy ők nagyon rövid idő alatt
kapták meg a kivándorlási engedélyt, és csak annyit volt hajlandó megengedni,
hogy Barna távoli képet csináljon róluk.

Beszállás előtt egy órával ránkragyogott a szerencse. Megtaláltuk a veszett
fejsze nyelét: nagyobb csoport érkezett, árulkodó nagyságú és számú málhával
a fotoceilás ajtó elé. Ők voltak Igorék, a moszkvai orvos-testvérpiár és valamennyi
még élő, vérszerinti rokonuk (s kedvenc kutyájuk, Olivier). Ők pesti barátaik
és Izraelbe már kitelepült ismerőseik segítségével szervezték meg útjukat, kicsit
kivételezetten és az általánostól némiképp eltérő, de mindenképp nagyon jellemző
módon. (Róluk szól a Népszabadságban június 30-án megjelent riport. Érdemes
ebből a rájuk vonatkozó részeket tanulságul itt is megjeleníteni!)

Olivier-re, becenevén Livire szemmel láthatóan nem hat az altató. Késleke-
désre viszont már nincs idő. Igor kénytelen őt átnyalábolni és a ketrecbe tenni.
Inkább doboz ez. Olivier épp, hogy csak elfér benne. Igor duzzad az erőtől, de
a kalapács valahogy nagyon furán áll a kezében. Ütései alatt sorra elhajlanak a
százas szegek, ahogy a ládához a fedelet odaerősítené. Asszonya mégegyszer
átkarolja a ketrecet, mielőtt a reptéri mérlegre tennék. Fekete szemében könnyek
oltják ki az előbb még örökégőnek vélt villódzó tüzeket.

A váróterem üvegfalán legfeljebb ha dereng a hajnali fény, annyit mindenesetre
látni, hogy sűrűsödő köd nyomul az épület felé.

- A végén még nem kapunk felszállási engedélyt - mutatok aggódva az ablakra,
de a terepruhás kommandós megnyugtat:

- Akkora köd nem lehet, hogy a tel-avivi járatok ne kapjanak felszállási en-
gedélyt!

Aztán ránk szól, hogy szálljunk be mostmár mi is, ha tényleg menni akarunk:
a többieket ugyanis a biztonság kedvéért egyenesen a repülőhöz vitték. Futunk
hát. Végre benn vagyunk a gépben, s itt derül ki: megint átejtettek bennünket.
A gép félig üres, és legújabb sztyuvi ismerősünk panaszunkat végighallgatva
azt mondja: ő úgy tudja, hogy a kitelepülőket két órával korábban vitte el egy
gép, de szíjazzuk be és érezzük jól magunkat, amíg velük leszünk.

Illetve Igorékkal, mert jószerével rajtuk kívül alig-alig van utas.
Igor jónevű moszkvai szem sebészként tűrte a rámért sorsot, ameddig azt egyál-

talán tűrni lehetett. Tűrte, hogy bár már harminchat éves, külföldön eddig csak
kétszer járhatott: egyszer Budapesten, s egyszer azt is megengedték, hogy egy
hónapot Vietnamban dolgozzon. Tűrte, hogy országos hírű specialistaként is min-
dig mindenből kihagyják, amikor jutalmazásokra, juttatásokra kerül sor. Hogy
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a szemébe ne mondjanak ugyan semmit, de jól érzékelhetön kirekesszék. Meddig
lehet ezt csendben tűrni? Tíz évig, tizenötig? Ötvenig? A nagymama már 88
éves, részt vett a nagy októberi szocialista forradalomban is, tavaly ilyenkor
azonban már ó mondta: itt nincs tovább! Addig legalább a tisztességes megél-
hetésük megvolt. Utóbb azonban már két-három óra ment el rendszeresen a napi
élelembeszerzésre is.

Szeptemberben adták be a kivándorlási kérelmet: Igor meg az öccse, Jura,
aki maga is klinikai orvos. Aztán a feleségeik, az apósaik, anyósaik, édesanyjuk
(az ugyancsak országos hírű énekes), és a "sztárij bolsevik", a nagymama. Szof-
jával, Jura kétéves kislányával együtt: négy nemzedék. No és Olivier, azaz Livi,
a fekete snauzer. Csaknem tíz hónap telt el azután idegfeszültségben az indulásig.
Ezért is nem hiszik, amit én nekik a leningrádi mérnöktől hallottakról mondok,
hogy szinte akadály nélkül kapta meg a kivándorló papírokat. Igor szerint ez
mese, hacsak nem kágébés az illető. Nekik ott Moszkvában különpénzek beve-
tésével is csak a vámolás egymagában tovább tartott három hétnél, holott alig-alig
hozhattak magukkal valamit. Jurij négy legfontosabb orvosi könyvét is egy ma-
gyar barátja mentette át a kivándorlásuk előtt néhány héttel...

Háború és béke
A Ben Gurion repülőtéren aztán, ha nem vagyunk résen, még a veszett fejsze

nyelét is csaknem elorozzák előlünk. Tudniillik másodpercek törtrésze alatt el-
különítették a turistáktól a bevándorlókat. Még szerencse, hogy az ügyintézők
éberségét kijátszva sikerült Igor közelébe férkőznöm, és elkérni tőle azt a tele-
fonszámot, ahol aznap este megszállnak. így tudtunk azután másnap este, akkor
már a nekik kiutalt új lakásukba is ellátogatni.

\ t

Ben Gurion repülőtér
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Először persze a saját "egzisztenciánkat" kell rendezni. Az útlevélkezelő, szép
fekete, uniformisba bújtatott fiatal hölgy gyanakodva kérdezget érkeztünk célja
felől, de utunkra enged bennünket.

Kilépünk a vakító fehér fénybe. Itt vagyunk hát a titkok, a csodák, a Biblia, és
énem negyedében hordozott őseim földjén. Szemeimben még a tízezer méter ma-
gasról látott görög sziklaszigetek fehérsége, és a tenger kékje villódzik, nehezen
isszák be az eléjük táruló, megismerheteüennek tűnő sokféleséget. Fekete kalapos-
kaftános, pajeszos alakok, akik az érkezők elé rohannak, meg barna kaftános ör-
ménykucsmások, európai öltözetű jövő-menők. Arabok. Azután hirtelen a vijjogó
rendőrségi kocsi, kipattanó rendőrökkel, akik "bomba-bomba!" kiáltásokkal paran-
csolják fedezékbe a taxipályaudvar népét. De ez csak percekig tart, aztán megy
minden tovább.

Sietnünk kell, péntek dél van, rövidesen megkezdődik a sabbatra készülődés
ideje. Arra Kőbányai János is figyelmeztetett, hogy szombatra Izrael paralizá-
lódik. A szombat szent, a vallásosok semmilyen munkát nem végezhetnek, a
nem vallásosok pedig épp azért, mert úgysem tehetnek semmit, kirándulnak a
tengerhez.

Telefonálnunk kell a Kőbányai által megadott címekre. Tucat utcai telefon
karnyújtásnyira, de egy sékelért vásárolható érme kell hozzájuk. (Két sékel egy
dollár.) Ténfergünk, keressük, hol válthatnánk be a pénzünket. Szabó Bama a
riporttémát lesi a reptér kijáratánál, várja, hogy az érkezők közül valaki térdre
ereszkedne a reptér előtt, megcsókolni a szent földet. De senki. Ez a riport
sehogysem akar összejönni.

- Magyarok vagytok? - szól ránk váratlanul egy kisgyermeket toló fiatal pár.
A fiúról kiderül, hogy itt sportol már két éve, de alig várja, hogy hazamenjenek.

- Jó volt, jó volt, de két év itt éppen elég!
A lány öccse elé jöttek ki. Vízilabdázni fog Tel-Avivban a fiú, nemsokára elő

is keveredik, búcsúznak, de búcsúzóul még kezünkbe nyomnak két asimon-t, azaz
tantuszL A jeruzsálemi Láng Andrást hívom, ő vállalta a szállásszerzést. Amint
bejelentkezik, mondja, hogy olvassam be a telefonkészülékre erősített számot, azon
visszahív. Nem rossz megoldás. Már cseng is a készülék. Javasolja, hogy fogjunk
egy hét személyes kisbusz-taxit, az viszonylag olcsó, tíz dollár talán, és menjünk
be a jeruzsálemi buszpályaudvarra, majd onnan hívjuk őt újból, odajön kocsival
értünk.

Hát gyerünk. Elő a diákmúlt homályába veszett és a tudat mélyébe süllyedt
angol szavakkal és kifejezésekkel, mert itt az orosszal egyelőre nem jutunk
messzire (később erre majd az ország műkedvelő jövőkutatói kézből rácáfolnak!).
Iránytaxit nem találunk, a rendes taxi össze várna öt utast, de egy angliai apácával
együtt csak hárman vagyunk. Akkor viszont fizessünk fejenként 25 dollárt. Nem
akarunk. Fél óra múlva 20 dollárnál tartunk. Az is sok. Még egy negyed óra
kell az újabb engedményhez.

A zeniten áll a nap, amikor végre elindulunk. Még mindig kábultan nézem
a soselátott tájat. Már az is csoda, hogy itt élet van egyáltalán. Az irigylésre
méltó autópálya sziklás sivatagot hasít ketté. Pontról pontra kiégett katonai jár-
művek roncsai szegélyezik az utat. Viaduktokon robogunk át. Mesélik később
a jeruzsálemiek, hogy az egyikről éppen nemrég zuhant a mélybe egy utasokkal
zsúfolt busz. Egy arab-kamikáze ugrott a volánhoz és rántotta félre, a szakadékba
irányítva a járművet. Valamennyien odavesztek.



Utazás 22

Nincs béke az olajfák alatt.
A buszpályaudvar forgataga szédítő, a nap vakító, az ember úgy érzi, nem

tudja nyitva tartani a szemét. Sabbatra hazatartó terepszín egyenruhás katonák
meg gyönyörű, barna bőrű, csillogó fekete szemű katonalányok. Hátukravetett
mordáílyal állnak a telefonkészülékeknél, jönnek-mennek. Aztán végre szakállas
barátunk, Láng András is megjelenik a színen. Mintha mindig is ismertük volna
egymást, kissé máris közelkeletibb minden. Egyenesen a Mishkenot Sha 'Ana-
nim-ba, a Csend Házaiba - otthon ezt művelődési központnak mondanánk - visz
bennünket. Itt légkondicionált hűvösség és jeges víz az üdítőnk. Átadjuk a Ma-
gyarországról hozott küldeményeket a kedves, lelkes Jehudith-nak, Mishkenot
segítőkész munkatársának. Láng Andrással összefogva beszélik meg pillanatok
alatt a találkozót nekünk Jurij Sternnel, a számunkra immár mindennél fontosabb
spokemannal, riportunk reménybeli megmentőjével.

És nem is kell csalatkoznunk. Jurij nemcsak fogad bennünket, de tud is min-
dent, és abban is segít, hogy egy nemrég letelepedett orosz családhoz még aznap
eljussunk.

Oroszul kezdenénk a beszélgetést, de Jurij, jelenlévő munkatársaira tekintettel
arra kéri Láng Andrást, hogy ő fordítsa nekünk héberről.

Jurij Stern egy nagybefolyású izraeli kereskedelmi cég tájékoztató irodáján
dolgozik. Közgazdász. 1981-ben jött el Moszkvából. Hosszú évekig volt az orosz
bevándorlók szóvivője. Ma is a knesszet, az izraeli parlament, bevándorlási ta-
nácsadója, a beilleszkedés és az önálló vállalkozások támogatásának felelőse. A
klasszikus bevándorlás híve. Jöjjenek először a munkabíró, erejük teljében lévő
20-40 évesek, vessék meg a lábukat, szerezzenek lakást, állást, állapodjanak
meg, s csak azután hozzák a szülőket, testvéreket, meg a többieket. Mert ez,
ahogy most megy, hogy a fiatalokkal egyszerre, együtt özönlenek az öregek, a
betegek, ez már nem kitelepülés, nem emigráció a Szovjetunióból Izraelbe, még
csak nem is exodus, vagy alia, hanem m e n e k ü l é s !

Öt évvel ezelőtt legfeljebb kétszázan érkeztek egy esztendőben. Tavaly év
elején már egy hónap alatt jöttek ennyien. A bevándorlás a múlt ősztől vált
igazán tömegessé, szeptemberben már ezer embert hoztak a repülőgépek. Idén
viszont januártól júniusig több, mint 50 ezren települtek le. Ma már havonta
10-11 ezer a bevándorló, akiknek a 90 százaléka a Szovjetunióból menekül,
nem elsősorban a rohamosan csökkenő életszínvonal elől, mint inkább a nagy-
orosz Pamjaty pogromfenyegetései, aktív antiszemitizmusa miatt.

- A Szovjetunióban nagyon nagy bajok vannak. Az üzbég, az örmény, a kirgiz,
az azerbajdzsán, vagy akár a litván népeknek mondhatják azt, hogy az oroszok
az okai mindennek, de mit mondjanak az oroszoknak. Csak azt mondhatják,
hogy a zsidók tették tönkre az országot. Csoda-e ezek után, ha eddig már több,
mint egy millió orosz zsidó kért meghívó levelet Izraelből, ami köztudottan első
feltétele a kivándorlási kérelem benyújtásának? - érvel kérdezve a szóvivő, én
meg hallgatom az egzotikus hanglejtésű dialógust, amelynek során Juiij és András
megannyiszor angolra váltva magyarázzák a másiknak az általuk használt, de a
partner által kevésbé ismert héber szó jelentését. Cseppet sem sietnek, pedig
perceken belül a parkoló is bezár, ám Láng András diszkréten int: ne keltsük a
sietség látszatát!

(A parkolóról másnap majd új jeruzsálemi kalauzunknak lesz egy édes tör-
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ténete. De pihentetőül ideiktatom. A helyi lapok is megírták. A sztori szerint
egy hatalmas személygépkocsi udvariasan helyet ad egy kiálló autónak, hogy
majd a helyére fordulhasson. Ám egy mozgékony kis kocsi a várakozó nagy
autót vezető idős úr orra előtt bevágódik a megürült helyre. Egy fiatal lány
pattan ki belőle s az öreg úr méltatlankodására csak annyit vet oda:

- Hja, kérem! így van az, ha valaki fiatal és fíirge.
Erre az idős úr hátratolat, majd teljes gázzal nekimegy a kis kocsinak és

felkeni azt a falra. Az úr szép nyugodtan kiszáll a cirkálóból, odalép az elsápadt,
halálravált fruskához, elegáns mozdulattal átnyújtva a névjegykártyáját csak
annyit mond:

- Hja kérem, így van ez, ha valaki öreg és gazdag!)

Ahol katonalányok motoznak
Visszatérve Láng Andráshoz. Ezúton is meg kell köszönnünk mégegyszer

közreműködését. Nélküle aligha van riportunk. Es szállásunk. Izraelben egy kö-
zepes minőségű hotelben is 60 dollárnál kezdődik egy éjszaka, mi ketten két
éjszakáért fizettünk 40 dollárt igazán megfelelő körülményekért. Láng András
még az izraeli melegszendvicset és sört is megkóstoltatta velünk, megrendelte
egy számítógépes taxiügynökségtől indulásunk reggelére a reptérre vivő kocsit
is, majd a Jurij Sterntől kapott címre, Jeruzsálem egyik külvárosába is elvitt
minket, a szépen berendezett lakótelepi lakásban élő építészmérnök házaspárhoz.

Ők úgy fogalmaznak, hogy kislányaikkal, Hannával és Alexandrával hazaju-
tottak, mikor most, április 22-én végre, hosszú kálvária után a Ben Gurion re-
pülőtéren földet értek. Másfél hét múlva már be is költözhettek.

- A hazugság földjéről, a zsidó autonóm területről jöttünk - hangzott a családfő
keserű vallomása -, arról a földről, amelyről elhitették a világgal, hogy az az
orosz zsidóság paradicsoma. Hogy itt őrizheti, ápolhatja nyelvét, kultúráját. De
erről szó nincs, a tradíciókat egyetlen nemzedék alatt sikerült kiölni. Onnan
minden zsidónak ide kell jönnie, hogy ősei nyelvét visszakaphassa.

Hanna már tanulja is. Május elsejei beköltözésük óta rendszeresen iskolába
jár, igaz, egyelőre a szülők is, míg a hébert el nem sajátítják. Hanna szerint
nem is olyan nehéz. Az apa is bizakodik. Építészmérnökökre itt egy jó darabig
nagy szükség lesz. Ha tényleg ennyien jönnek, ezrével kell a lakásokat építeni.

A ház asszonyának jelenlévő öccse azért figyelmeztet: mindezt csak elmondani
ilyen könnyű. Nekik, az 1937-ben Moszkvától 8 és fél ezer kilométerre, Haba-
rovszk közelében létrehozott Birobidzsán második nemzedékének, az a nyelv
és az a kultúra is a szívükhöz nőtt, akárcsak az erdők, a mezők, a folyók, a
barátok, minden-minden, amit most elhagytak. S minden személyes, szeretett
holmi, amit a hatóságok nem engedtek onnan elhozni. A kényelmes otthonról,
a kenyéradó munkáról nem is beszélve. S mindezt miért?

- A félelem miatt, a demokrácia hiánya miatt - válaszolja a ház ura, majd
visszakérdez: tudom-e, hogy amikor ezt az autonóm területet létrehozták, min-
denfelől költöztek oda a zsidók, még az USA-ból is, vagy húszezren - hogy
ottpusztuljanak.

Nem, ezt nem tudtam.
És azt sem: milyen hatalmas építkezések tették óriás várossá új Jeruzsálemet.
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Méreteiről az a két órás gyalogút is némi ízelítőt adott nekünk, amellyel a bi-
robidzsáni családtól városközponti szállásunkig eljutottunk, hogy a nap utolsó
stációjaként ágybahulljunk, erőt gyűjteni a másnapi csodalátáshoz.

Nem írom le, sokan leírták már: mit láttak, mit éreztek a bibliai falak között,
mihez fogható érzés, látni, bejárni az Olajfák hegyét, a Getsemane kertet, vé-
gigmenni a Via Dolorosán, amelyen arab árusok adják kézről kézre az idegent,
csalogatják be a sabbat lévén csak titokban nyitvatartott bazárjaikba. Mi suhant
át a leikükön, a siratófal tövében, a szívbehatoló gajdolást hallva s látva, amint
le-lecsapnak az őrök a fényképezés tilalmát megszegőkre. Mit éreztek, midőn
a "vonalon" át- majd viszalépve katonalányok motozzák meg őket. Leírták mind-
ezt, pedig igazán leírni aligha lehet. Mintha álmában járna itt az ember, a fény-
képezőgép lencséje maradhat csak objektív, de az sem képes a valóságot
visszaadni.

Legalább negyven fok van árnyékban, ettől is szédülünk, nemcsak a szent
révülettől, amiből előbb váratlanul az Óváros arabnegyedéből érkező hangok, a
müezzin kiáltása, majd hirtelen a katonai dzsippek megjelenése riaszt föl ben-
nünket. Géppisztolyos fiatal katonák ugrálnak ki a gépkocsikból. Mindenki a fal
mellé húzódik. Általános igazoltatás kezdődik. Mi mindent megértek már ezek
az évezredes falak! A zsidó próféta, a vallásalapító cipelte fölfelé ezeken a lép-
csőkön a világszimbólummá lett ácsolt fakeresztet, s ahol először elesett, most
Szabó Barna készít rólam kérésemre egy színes fotót. Szentségtörés? Korok ka-
varodása, keveredése? Álom?

Délután, idősebb úr, Ariel Livne vesz a szárnyai alá, pontosabban kellemesen
légkondicionált kocsijába bennünket.

Livne úr a Sohnut, a bevándorlást szervező Zsidó Ügynökség, vagyis a Jewish
Agency nyugdíjas munkatársa. Előéletében kilenc évet ült Tito börtönében, a
Gyilasz-ügy egyik szereplőjeként. A birobidzsáni házaspárnál tett látogatásunkról
beszélgetünk, miközben az újvároson át Jeruzsálem egyik nemrég épült bolygó-
városába tartunk.

- Egy dolog biztos: Izrael az egyetlen ország a Földön, ahol a zsidók nyugodtan
élhetnek, ahol senki nem bántja őket csak azért, mert zsidók. Ez természetesen
csak képletesen igaz. Hiszen itt háború van. Intifáda. Most is.

Közben megérkezünk a vadonatúj, modern városkába, melynek túlfelén, a
sziklasivatagnál egyszerűen véget ér az út.

- Ott, odaát az már egy arab falu. Onnan esténként átlopakodnak ide, és sorra
felgyújtják a házak előtt álló autókat. Pedig jól látható, hogy itt nem túrtak ki
senkit a földjéről, az otthonából. Az izraeliek a lakatlan kősivatagot tették em-
berfeletti munkával, golyózáporban, ha úgy jött, lakhatóvá.

Ami pedig a Szovjetunióban hagyott nyelvet és kultúrát illeti, arról Livne úr
a következőket mondja:

- Izraelben mindenki számít arra, hogy rövid idő alatt egy milliónál is többen
jönnek Oroszországból. Vannak, akik már el is kezdtek oroszul tanulni, merthogy
hamarosan ez lesz a legfontosabb nyelv az ivrit és az angol után. Én is felhívtam
a minap egy új gyárat, ahol már főként oroszok dolgoznak, és sem a héber, se
az angol nem segített. A szerb tudásommal sikerült végül is valahogy megértetnem
magamat.

A felhívásról eszünkbe jut, hogy még nem sikerült az otthoniakat felhívni.
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Livne úr felvilágosít bennünket, hogy ez nem is fog az utcáról menni, majd ő
este otthonról felhívja Magyarországot, ami persze szintén nem egy olcsó mu-
latság Izraelben, de nem is lehet senkit locsogni hallani itt a telefonban. Előtte
azonban próbáljuk meg még felderíteni Igorékat - jut eszünkbe. És sikerül is. A
zsebünkben lapuló számon ismerőseik megadják az új címet.

A jeruzsálemi otthonban

Igorék burokban születtek. A szombati naplementét, a sabbat végét már saját
jeruzsálemi lakásukban érték meg. Búcsúlátogatásunkra bútorok is kerültek az
új otthonba: a szomszédok adták össze nagy hirtelen, amint az új lakótársakról
tudomást szereztek. És az asztal sem maradt üresen, a bútorokkal együtt teli
gyümölcsöstálak is érkeztek az alsóbb és felsőbb emeletekről. És ugyaninnen
jött a segítség is, amikor a nagymama az átélt izgalmaktól szívrohamot kapott.
A lakótársak szívspecialistát kerítettek, és a nagymama szerencsésen túljutott a
nehezén. Igaz, ahogy egy kicsit erőre kapott, az volt az első szava, hogy ő haza
akar menni.

- Ez a mi hazánk - mondta akkor Igor, körbemutatva a családi "képen", amely
az újra csillogó szemű asszonya lábaihoz heveredett snauzerrel vált teljessé ezen
az estén.

Azzal búcsúztunk, hogy ha lehet, egy év múlva megírjuk a riport folytatását,
ezt ígértük egyébként a birobidzsáni házaspárnak is, aki cikket kért tőlünk utunk-
ról, az általuk is szerkesztett birobidzsáni szamizdatokba, Ariel Livne meg Barna
fotóira jelentette be igényét, míg Láng András azzal az információval szolgált,
hogy éppen most szeretne egy üzletet összehozni a Népszabadsággal. Egyszóval
kezdtek volna a dolgok pompásan alakulni, különösen miután Livne úr még egy
hangulatos kis étterembe is elvitt este bennünket, ifjú felesége és kislánya tár-
saságában, eleddig ismeretlen ízű mártásokkal ismerkedni.
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Keresztkérdések össztüzében
Hogy mégsem ez a kellemes benyomás kísért azután haza bennünket, arról

tulajdonképpen senki nem tehetett.
Először is: a megrendelt taxi, a beprogramozott időben nem jelent meg. Az

utcán csak a drágább fajtát sikerült kifognunk a bérkocsik közül.
Másodszor: a reptéren ránkszállt a biztonsági szolgálat. Egy fiatal fiú meg

egy fiatal lány, csomagjainkat átforgatva egy idősebb úr hiányos magyar tudására
támaszkodva, hosszan faggatott bennünket, kíméletlen keresztkérdések össztü-
zében arról, hogy minek jöttünk, kikkel találkoztunk, mit beszélgettünk, hol
aludtunk, és legfőképpen: miért halasztottuk el az utazást, miért írták át a re-
pülőjegyünket? Szerkesztőségünk valutáris gondjairól szóló beszámolónknak
szemmel láthatólag egyszerűen nem adtak hitelt. Ara miután egymástól elkülö-
nítve is minden kérdésre egybecsengő választ adtunk, a legutolsó percben elen-
gedtek bennünket, de arra már nem jutott időnk, hogy a sabbat után végre legalább
a tranzit Free Shop-jában vásároljunk valami ajándékot szeretteinknek. Mind-
össze egy kis tégely vietnámi balzsam lapult a zsebemben, amit még a Via
Dolorosán tukmált rám egy arab árus.

A gép elrugaszkodott a szent földtől s néhány perc múlva már megint a
Földközi-tenger kékjét csodálhattam. Közben az fordult meg a fejemben: nehéz
szívvel menekülnék ide, ha mondjuk otthon, Magyarországon egyszer a ne-
gyedzsidók magyarságát is durván megkérdőjeleznék...

Az izraeli repülőtéren


