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Akik a sóleten és a “ gefilte íis”-en kívül az olívaolajat és a baklavát is szeretik, nem 
fognak csalódni, amikor a Máltai Egyetem Mediterrán Intézete által kiadott 
“Journal o f Mediterranean Studies” 1994-es 2. számát olvassák. Az intézet, mely 
a Mediterráneum térségével foglalkozik, s tematikus számokat ad ki, a térség 
zsidóságának szentelt egy számot.

Fontos leszögezni, hogy a kiadvány szerkesztői és szerzői nem származás, hanem 
földrajzi és kulturális szempontok szerint foglalkoznak a térség zsidóságával, 
hiszen a nem mediterrán térségben élő, de ebből a térségből származó szefárdok 
nem foglalkoztatják őket. Több cikk is foglalkozik azonban a “vegyes” eredetű 
izraeli társadalom kulturális identitásával. A tárgyalt zsidó közösségek többsége 
azonban szefárd.

Szefárdoknak azokat a zsidókat nevezik, akik az Ibériai-félszigetről való kiűzetés 
után Európa különböző részein, Észak-Afrikában és a Közel-Kelet néhány orszá
gában telepedtek le. Sajátos nyelvet beszéltek, a ladinót.

Később — tévesen — szintén szefárdnak neveztek minden nem európai szárma
zású zsidót, pedig a közép- és közel-keleti zsidók nagy része nem szefárd, hiszen 
nincs közük Spanyolországhoz.

A szefárdok története, szociológiai és kulturális sajátosságai, mindmáig ismeret
lenebb tényezői a modem értelemben vett világ tudásának, mint az askenázi 
jiddiskájt. Ennek fő oka nem csak az askenáziak számbeli fölénye és emancipáci
ója, hanem a szefárdok elkülönültsége, földrajzi elhelyezkedése, a világ “vezető 
áramaitól” való távolsága. Durvábban úgy is fogalmazhatnánk, hogy a XIX. 
századtól kezdve az askenáziak nagy része a világ fejlettebb országaiban ált, míg a 
szefárdok az úgynevezett “fejlődő világ” országaiban helyezkedtek el.

Bár a Balkánon és más helyeken is éltek és élnek szefárdok, az e civilizáció iránti 
érdeklődés Franciaországhoz kötődik. Á szefárdok többsége Észak-Afrikában élt 
és a gyarmati uralom megszűnése után e század ’50-es, ’60-as éveiben Franciaor
szágba és Izraelbe távoztak.1 A francia nyelvű szefárdok hatására intenzív zsidó 
kulturális reneszánsz indult meg, a francia kultúrkör országaiban megújultak a 
zsidó élet formái. Az Európában jórészt ismeretlen szefárd világ találkozott a

1 LH. Michel Abitbmd tanulmányát: The Integrarion of North-Afrícan Jews in Francé. In: Yale French 
Studies, 85. Discourses of Jewish Indentity in Twentieth-Century Francé, 1994. 248-261. o.
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franciával, s ez a találkozás olyan izgalmas szellemi termékeket hozott létre, 
amelyek már a tágabb közönséget is érdekelték, s hatásuk jóval túlnőtt a zsidó 
közösségen. A szefárd értelmiség legjobbjai a francia közeg előtt és számára 
fogalmazták meg identitásukat.

Ahogy a közép-kelet-európai zsidó hagyomány szélesebb közönség előtt történő 
bemutatásának alapvető követelménye Buber és Singer hagyományt ismerő, de 
valójában kívülálló attitűdje, úgy a szefárd világ reprezentásai előtt is ez az út állt. 
A tunéziai születésű Albert Memmi megértő, de kritikus mellah (az észak-afrikai 
zsidó gettót nevezték így) leírásai, az algériai eredetű André Chouraqui humanista 
indíttatású Biblia és Korán-fordításai egy új haszkalát {zsidó felvilágosodást) 
sejtetnek.2 Ráadásul a szefárd értelmiségek e csoportja a Maghreb-térség arab 
világához is kötődik, ami sajátos ízzel gazdagítja irodalmi tevékenységüket.

Ez a zsidóság az egyéb úgynevezett “keleti", például iraki, jemeni, afganisztáni, 
stb. zsidósággal együtt a mai izraeli zsidó népesség mintegy felét alkotja, s 
erőteljesen rányomja bélyegét az ország kulturális klímájára. Többszázezres 
szefárd tömegek élnek Franciaországban, Kanadában és Nagy-Britanniában, 
kisebbségeik pedig még sok helyen megtalálhatóak. Azt csak mellékesen jegyzem 
meg, hogy nem nagy számban, de az Osztrák-Magyar Monarchiában is éltek 
“spanyol” zsidók, Szarajevóban a két hitközség egyikét alkották.3 Francia nyelvte
rületen részben ismert kultúrájuk, hiszen több szefárd és “keleti” értelmiségi, 
(például Chouraqui vagy az iraki születésű kanadai politikus és novellista Naim 
Katan) révén ez a hagyomány is megnyílt az érdeklődők előtt. A francia nyelvte
rület azonban maga is elszigetelt az angol nyelvi “óceánban”, a héber pedig nem 
alkalmas arra, hogy szélesebb körök is megismerjék ezt a kultúrát, így a szefárd 
világ megismerése nem-frankofón területeken komoly nehézségekbe ütközik.

A szefárdizmus megélésére ráadásul nagyobb esély nyílik a francia kultúrkör 
országaiban, mint Izraelben, hiszen a zsidó állam — legalábbis kezdetben — 
beolvasztani akart, nem megőrizni, s nem nagyon vette figyelembe a bevándorlók 
mentalitását, szokásait. Askenázi és szefárd helyet izraelit akart teremteni.

Az Európában és Amerikában feléledt multikulturális eszme viszont jókora 
segítséget jelentett a szefárdoknak, és nem csak nekik, hiszen a hagyományból 
kulturális csemege lett. De a komoly történeti érdeklődés is feléledt, amire jó  
példa ez a kiadvány.4

2 Memmi az észak-afrikai arab irodalom megismertetésében is nagy szerpetjátszott, pl,: Anthologie des 
écrivains maghrébins d’expression francais sous la dir. de Albert Memmi. (2. éd. rév. et corr.) Paris, 
1965. Bibliographie de la littérature nord-africains d’expression francaise, 1945-1962, Sous la dir. de 
Albert Memmi Paris-La Haye, 1965. La poésie algérienne de 1830 a nous jours. L’approches socio- 
historique. Publ. sous la dir. de Albert Memmi. Paris-La Haye, 1963. Zsidó tárgyú könyvei közül 
megemlíteném: La libération du Juif. Portrait d’unjuíf. Paris, 1996.

3 Lásd Szabolcsi Miksa: “Boszniai útijegyzetek, 1914*. In: Mült és Jöv ő  1995/1-2. 19-61. o.
4 Chouraqui már korábban megírta az Alliance Israélite Universelle és az észak-afrikai zsidóság 

történetét: L’Alliance Israélite Universelle etla renaissance juive contemporaine (1860-1960). Cent 
ans d’histoire. Paris, 1965.; Marché vers L’occident. Les Juifs d'Affique du Nord. Paris, 1952. 
Chouraqui egyébként megírta Herzl Tivadar (Theodor Herzl) életrajzát, melyben bőven ír a zsidó 
állam budapesti születésű szellemi atyjának a magyar fővároshoz fűződő kapcsolatáról is: Theodor 
Herzl (inventeur de l’État d'Israel). Paris, 1960.
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A kötetben többféle írás van: történeti, szociológiai, (sok esetben történeti
szociológiai) és teoretikus-gondolatébresztő jellegű tanulmányok követik egy
mást. Némely dolgozat franciául íródott, nem a gall érzékenységének szánt 
tiszteletkörként, hanem azért, mert a szefárdok többségét alkotó észak-afrikai és 
az innen származó franciaországi, (valamint kanadai és izraeli) zsidó közösségek 
lingua franca-ja ez a nyelv. A kötet szerzői szakterületük kiválóságai, így az 
összeállítás rendkívül színvonalas.

A kezdő tanulmányban Nicholas de Lángé (Legendary Landscapes, Seas of 
Memories) felteszi a kérdést, hogy vajon a Mediterráneum része-e a zsidó 
történelmi tapasztalatnak és tudatnak. Bár az első megközelítésre a válasz határo
zott nem, a továbbiakban már nem ilyen egyértelmű a felelet.

A kifejezetten teoretikus cikkek sorozatát Shlomo Elbaz nyitja meg (Israel, les 
Juifs et la Méditerranée ou: Une Indentité Culturelle a Califourche). Véleménye 
szerint a zsidók kötődnek a mediterrán térséghez, de a cionizmust olyanok 
valósították meg, akik Kelet-Európából származtak és így képtelenek voltak 
alkalmazkodni a környezethez. Ezért van az, hogy a Közel-Keleten élő izraeliek 
magukat nyugatiaknak tartják. Az askenázi izraelieknek kifejezetten problémát 
jelent az a feszültség, amely a reális és konkrét mediterrán környezet és a magukkal 
hozott szellemi és kulturális poggyász között feszül.

Dániel J .  Schroeter a szefárd zsidóság fogalmának nyugati “felfedezéséről” ír 
(Orientalism and thejews of the Mediterranean). 1786-ban egy mantuai születésű 
olasz zsidó, Sámuel Romanelli látogatást tett Marokkóban, s zsidó hittestvéreit is 
felkereste. Látásmódja, beszámolójának hangvétele sokat elárul a zsidóság változó 
Önképéről és egyben a változó világról. Míg az emancipáció előtt egy bizonyos fajta 
egyenlőség volt a szefárd és askenázi zsidóság különböző csoportjai között, a 
nyugati zsidóság azonosulása azokkal a nemzetállamokkal, ahol éltek, növelte a 
különbségeket. Míg a középkori Hispánia szefárd világát aranykornak tekintették, 
az ezután élt szefárd zsidóságot kevésre tartották, sőt a párszáz év alatt Nyugat- 
Európában felmerült előítéletek alapján ítélték meg őket. A marokkói zsidók — 
Romanelli nézőpontjából — így gyanakvóak és műveletlenek, korlátoltak és 
primitívek.

Joelle Bahloul (The Sephardicjew as Mediterranean: A View from Kinship and 
Gender) szintén a “keleti imágót” mutatja be. Az ’50-es lévekben Izraelben 
tömegesen megjelenő szefárd zsidók szefárdiságát a nemzeti eszme keretében 
értékelték és alkották meg. Ez a nemzeti eszme pedig a zsidó identitás “haladó” és 
“modem" nézetét javasolta. Aki ezt nem fogadta el, az marginális helyzetbe került. 
Itt csak a híres algériai születésű francia zsidó énekes, Enrico Macias megjegyzé
sére utalunk: “Ók keletinek neveznek, mert érzelmes vagyok”. Franciaországban 
megjelent a negatív toposz, a maghrebi mafioso, aki egyfajta mediterrán kereszt
apa.

A szefárd imágónak azonban van pozitív oldala is, ő az eredeti zsidó, akinek 
kultúrája is eredeti. Ez a kép a “Wissenschaft des Judentums” tudósainak örök
sége. A szefárd zsidó nem lépett be a történelembe, hanem a helyén maradt, 
akárcsak a görögök, akik az eredeti európaiak.
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Az a paradox ebben a nézetben, hogy akkor alkották meg a szefárdiság fogalmát, 
mint zsidó “Gesellschaft”-ot, amikor a szefárd zsidóság mély társadalmi változáso
kat élt át, Bea Lewkowicz (Greece is My Home, Bút... ‘Ethnic Idendty of Greek 
Jews in Thessaloniki) a maradék szaloniki zsidóság identitástudatát vizsgálja, s a 
“privát judaizmus” kategóriájával úja le a mai görög zsidóságot. A görög nemze
tállamhoz erősen kötődő zsidóság kivonult a közéletből és identitását vallási és 
közösségi szinten próbálja megélni, bár az asszimiláció foka igen magas.

Patrícia Hidiroglou (Du Hammam Maghrébin au Miqveh Párisién) rendkívül 
értékes tanulmányában az észak-afrikai zsidóság rituális fürdőkultúrájának törté
netéről, s annak továbbéléséről írt. A Franciaországba érkezett észak-afrikai 
tömegek hatására a mikvék száma megsokszorozódott. A rituális fürdőt férfiak és 
nők is használják. Nők a nászéjszaka előtt, menstruáció után és szülés után 
hasznának. Hidiroglou száznál is több nőt interjúvolt meg, és e minta alapján írta 
le a mai gyakorlatot. A szefárdok hatására a mikve társadalmi szerepet is játszik, 
ráadásul vannak úgynevezett “vegyes” fürdők, amelyeket nem zsidók, főleg a 
mohamedán országokból bevándoroltak is használnak.

Ráhel R. Wasserfall (Coinmunity and Struggle: Two Generations of Jewish 
Moroccan Mén is a Moshav in Israel) két marokkói zsidó férfigeneráció világképét 
és identitását vizsgálja egy izraeli szövetkezeti faluban, egy úgynevezett mosávban. 
Azt tapasztalta, hogy a fiatalabb generációnak konzervatívabb a véleménye a nők 
társadalmi szerepéről, mint az apáknak. A marokkói zsidó férfiak pozitív önképe 
az erős, küzdő, harcos tulajdonságot emeli ki. Az “igazi” marokkói nem ijed meg 
saját árnyékától és élete küzdelmek sorozatából áll. Asszonyát nem engedi 
dolgozni, mert ott más férfiak kísértésének van kitéve. A férfi becsülete nagymér
tékben attól függ, hogy mennyiben tudja uralni asszonyát. A fiatal marokkói 
ezenkívül kiszámíthatatlan, s ez a tulajdonság szintén pozitív elemeket hordoz. 
Wasserfall több iszlám elemet is talál a marokkói zsidók gondolkodásában. Ilyen 
például az ártó vagy “ördögi szem” elképzelése és az a nézet (ez főleg marokkói nők 
mondják), mely a férfiszépséget a káosszal, a rosszal azonosítja. Mindenesetre 
nehéz a macho-stüust fenntartani az izraeli kapitalista társadalomban, ahol a 
mosáv (1983-ban járt ott Wasserfall) marokkói férfiainak nagy része képzetlen 
fizikái munkás és egyben munkanélküli. így a nők rá vannak kényszerülve arra, 
hogy dolgozzanak, s ez mégjobban megerősítette a fiatal marokkói zsidók machós 
énképét.

A kötetben két kiváló történeti tanulmányt is olvashatunk. Martin Goodman 
(Jews and Judaism in the Mediterranean in the Late-Roinan Period: The Limita- 
tions of Evidence) a késői római korszak mediterrán zsidóságát vizsgálja. Harvey 
E. Goldberg (Jerba and Tripoli: A Comparative Analysis o f Two Jewish Commu- 
nities in the Maghrib) nagyszerű írásában a Maghreb-térség két zsidó közösségét 
mutatja be a századforduló körül. Jerba szigete Tunézia déli részén helyezkedik el, 
Tripoli Líbiában, mégis a két zsidó közösséget erős szálak fűzték egymáshoz, 
kulturális és vallási értelemben is. Rabbik látogatták egymást, s a jerbai kohaniták 
(a jeruzsálemi főpapi család leszármazottai) gyakran keresték fel Tripolit.
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A XIX. század második felében az izolált és a nagy zsidó központoktól távol eső 
Jerba rabbinikus központtá vált, s később egyfajta ortodox ellenállás fejlődött ki 
a francia adminisztrációval, és a “felvilágosodással” szemben. A tripoli zsidóságra 
komoly hatást tett a modemitás, de a jerbaihoz hasonló rabbinikus elit nem 
“termelődött ki”. A XX. század elején mindkét helyen elkezdődött a héber sajtó 
nyomása, de Jerbában valamivel erősebb volt a főleg vallásos jellegű héber 
könyvkiadás.

Yaron Tsur (Jewish Sectional Societies in Francé and Algéria on the Eve of the 
Colonial Encounter) a francia és algériai “helyi” vagy “körzeti társadalmak” múlt 
századi világát mutatja be. A franciaországi és az algériai zsidóság sok szempontból 
különbözött egymástól, de több dél-franciaországi város (például Marseille) 
találkozóhellyé vált.

Yacov Shavit (Mediterranean History and the History of the Mediterranean) 
rendkívül gondolatébresztő tanulmánya a “mediterrán történelem” koncepcióját 
vizsgálja meg, s felfogása szerint a “mediterrán” koncepció egy olyan kulturális 
utópia, mely nem azonosítható nemzeti vagy kulturális civilizációval, hanem 
inkább történelmi hagyományok kombinációival, s így elsősorban ideologikus 
funkcióval rendelkezik.

A kötet végén a neves szefárd eredetű francia baloldali író és közéleti ember, 
Edgár Morin apjáról szóló írását olvashatjuk (Vidal and His People: Selections 
írom the Book), mely az 1989-ben megjelent könyvéből válogatott részlet.5 A mű 
a szefárd zsidóság személyes genealógiája, Morin apján, azaz Vidaíon keresztül. A 
történetiséget elősegíti a személytelenebb egyes szám harmadik személy haszná
lata, mely Vidal és a szefárd zsidóság sorsát és e századi történetét a kívülálló 
szemével mondja el. A közölt rész után Colette Piault beszélget Morinnal, aki a 
zsidósághoz sem vallási, sem cionista értelemben nem kötődik. Azonossága 
meghatározásakor egyfajta szefárdizmus megalkotására tesz kísérletet, mely szí
nek és ízek, a tenger kékje és mediterrán gesztusok egyvelegéből áll.

A tanulmánykötet az Akadémiai Könyvtár folyóiratrészlegében olvasható.

Nnvák Attila

5 Vidal et ses siens, Paris, 1989.

{A szerzők nevének írásakor a kötet gyakorlatát követtem.)
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