
Ungváry Rudolf

VALLÁS ÉS ÁLLAM A FÜGGETLEN IZRAELBEN
Izrael állam 1948. május 14-én alakult meg, fölépítésében a nyugat!

demokráciák mdntájára. Megszületésében a zsidó nemzeti érzés mellett
komoly szerepet játszott 'egy több ezer éves múltra visszatekintő val
lási beidegzés is. Az eltelt 17 év szoketlan nehémégekkel lepte meg ennek
a kis országnak a hagyománnyal és modern technikával egyaránt össze
fonódott, zaklatott sorsú népét; érdekesen ir erről Rudolf Steinke a Do
kumente-ben. Bár mindeddíg nincs egy egységes alkotmány érvényben,
Izrael átvette a demokratikus jogalkotás alapjait, így a vallásszabadság
elvét is. Ezzel azonban fölmerült az igény a zsidóság megjelenési formá
jának meghatározására is. Kicsoda zsidó? Ez az államalakítás óta a leg
égetőbb belpolitikai kérdés, mely újra meg újra főlszínre kerül, bár
megoldására minden bizonnyal még hosszú ideig várni !kell.

,- Izrael állam megalakulása után átvette az 1922~es Palestine Order
ln Council, és a Palestdne (Ame:ndment) Order in Council 1939 jogi nor
máit. Ezek alapján az egyes vallási közösségeket, mint a zsidó, mo
hamedán. és a legtöbb keresztény egyház, önálló [oghatóságoknakfsmer
ték el. A mai napig is ez biztosítja számukra ajoggyakorlatot a házas
ságkötés, a válás, a gyámság, a hitelesítés, a végrendelkezések stb. terén.
Ezeket a jogoket egy további rendelkezés részben megnyirbálta ugyan,
de a dolgok lényegén nem változtatott. Érdekessége ennek a helyzetnek
például a következő:' Egy 1927-<ből származó rendelkezés alapján je
lenleg csak az egyik felekezetből a másikba lehet áttérni. Felekezeten
kivül senki sem lehet, mert különben joghatóság' nélküli helyzetbe ke
rülne olyarr kérdésekben, mint amilyen a házasságkötés. Izraelben ugyanis
nincsen a házasságkötésre illetékes állami szerv.Tgy aztán senki nem hagy
ja ott a vallását. még ha nem is érez már semmiféle kapcsolatot vele,
Anyagi következménye nincs ennek, mivel a vallásközösségi hozzájáru
lások önkéntes alapon folynak be. S a felemás kötelezettség legföljebb
annyiból ingerelheti a vallásilag közőmbös állampolgárokat, hogy a hi
vatales vallásí szervek hatásköre alól, adódó alkalommal - ilyen pél..
dául aházasságkötés - nem vonhatják ki magukat.

A változás oka

Izraelben nincs államvallás. De nincs szó az állarn és az egyház
kűlönválasztásáról sem; a vallási közösségék messzíre nyúló, és mind
eddig sainte kizárólagos illetékessége rniatt ezt nem is lehetne nagyobb,
nehézségek néhküd megvalósitaní. Az ország 2,3 millió lakosa közül a
döntő többség zsidó vallású. A. huszonegy keresztény felekezet 2,3%-ot,
a mohamedán 7,8%-ot 'tesz ki. Ehhez jönnek még a drúzok, akik. a la
kosság 1%~át jelentik.

A rabbikat és kádikad a zsidó és mohamedán közösségekben 
a keresztény bíráktól eltérűen - az állam nevezi ki és fizeti. A keresz
tény bíróságok ítéleteit ugyancsak e1!ismerilk,és polgári bíróságok útján
hitelesítik őket. A vallásügyi mínísztérium feladatai közé tartozik a ke
resztény szent-helyek gondozása és fönntartása, továbbá kiadja a ne
gyedévenként megjelenő Keresztény Hírek Izraelből című lapot francia,
angol és spanyol nyelven.
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Izrael zsidó állam. A vallásoa zsidóságnak ilymódon foikozott szerep
jut, hiszen évszázadon lkeJ'iesztül hordozója volt ennek a gondolatnak. De
ikit lehet végül is zsidónak tekinteni? Ezzel a fogalommal nyomban egy
mással összefonódott etnikai, nemzeti és vallási problémák serege
lépett föl. Az Izraelben ősszegyűlt zsidóság korántsem jelentett egységes

. egészet, Az árnyalatok Jegalább annyira sokfélék, mint a keresztényekéi.
A változatok az ortodoxtól az ultra-ortodoxon, a konzervatívon és a li
beralison át egészen a reforrn-zsidőságig terjednek,

Amikor 19'48..,ban az állam megaíakult, a már' eredetileg ott lakó
zsidóság mellett nagy számban települitek le bevándorlók, ún. olék.
Ezeknek viszonylag 'tetemes része a nyugati államokból érkezett (aske
nazim). A további évekberr-azonban 'a keletről jövő bevándoroltak (sze
fardim) kerültek túlsúlyba. s lessanként megváltoztatták az ország la
Ikosságának összetételét, Ez az első píllentásra jelentéktelennek tűnő tény
súlyos következménnyel járt. A keletről érkezett bevándoroltak, ugyan
pontosan olyan zsidónak vallják magukat, mínt a nyugatiak, viszont
teljesen más valláserkölcsi légkörből. és társadalmi viszonyok kö
zül érkeztek. Nagy többsézük a Iegszigorúbb vallási törvények pa
rancsa alatt élt, s ezek értelmezésében gyakran több száz évvel elmaradt
európai és ametikei hittámainak felfogásától. Jórészük itt ismerkedett
meg először a cívllízácíó és az államigazgatás európai formáival. Az évek
során növekvő arányuk hamarosan érezhető feszültséget teremtett az
országban, s ez fölszínre jutott, mihelvt a vallással és az államiságcal
összefonódott kérdések eg-yiiíke Iölmerült, Az utóbbi egy év, hirtelen vég
'bement politikai válságaínak, többek között a kormányzó többségi párt
kettészakadásának is, ebben gyökerező okai voltak,

'Ortodoxok és ultra-ortodoxok

. Politikai vonalon az ortodoxia három kimondoH.an vallásos pártba
tömörül; ezek a Mizrahi-Hapoel Hamizrahi (Nemzeti-Vallésí Párt), az
A.gudat Izrael és a Poalej Agudat Izrael, melyekre a legutolsó választások
során a szavaztok 16%~a jutott. De még a többi párt is hansrsúlvozza
hagvoménytdszteletét (a Iiberálisoktól a szocialistáldg), IS igy föltételez
hető, hogy további vallásos tömegek tartoznak hozzájuk, melyek ilyen
vagy olyan g:azdasági ok következtében szavaztak rájuk.

Vallási vonalon az ortodoxiát a jeruzsálemi főrabbinátus képviseli,
amelynek óriási székházát a gúnyoros népnyelv a Vatikán mintájára Da
dik,ánnalk nevezi. A Rabbik Tanácséban felerészben keleti és spanyol
felerészben pedig az európai zsidók utódai képviseltetik magukat, Ezzel
rendefkezésraáll egy intézmény, mely nemcsak erkölcsi, hanem hatalmi
vonatkozásoan iÍs érvényesíteni tudja akaratát, Ez az ortodox rabbinatus
niBig'y súlyt vet az előírások betartására, így például a házasságkötések
nél, Egy ortodox hívőesküvője még most is a biblia és a talmud ren
delkezései alapján megv végbe. Nincs tehát lehetőség polgári házasságra,
nem különben vegyesházasságra. Ilyen esetben az utódok nem számíta
nak zsidóknak, tehát állampolgárcknak sem.

Jeruzsálem Mea Seaeim városnegyedében található aa a körülbelül
300 - 400 család, mely szimte szélsőségesen szlaorú val'lásos életet él.
Oket nevezik elsősorban ultra-ortodoxoknak. Rajtuk kívül az ország
t(1)bi részében - míndenekelőtt Safadban és Jaffában - találhatók
még a hagyományos szokásaíkhoz szigorúan ragaszkodó csoportok. Et-
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tlIikailiag túlnyomórészt Kelet-Európai zsidók al1kotják-ők.et. A férfílak
~ájuk szekásának rnegfelelően széles karimájú kalapót viselnek, a
Mózes harmadik könyvének utasítása szerínt (Leviták 19,27) szakállt nő

vesztenek, hajukat pedig nem nyírják. A gyerekek sapkája alól már
fiatal korban hosszan lelógnak a hajfonatok. Az asseonyok rövidre vá-'
gott hajuk fölött parokát viselnek és sötét fejkendőt. A negyed határán
jellegzetes felirat közlí angol és héber nyelven: - Egy zsidó lány nem
viselkedik szajha módral - Ebben a vároorészbenIJJagyszámbaln talál
hatók talmud-dskolák .és imaházak (bet hamidras), melyekben a férfiak
fáradhatatlan ezergalommal tanulmányozzák a szerit könyveket, Kerűletű

ket minden sabbatkor láncokkal zMják le, hogya rendzavarásoknak ele
jét vegyék. Még az idegennek is tetlegességgel kell számolnia, ha a sab
bát-törvényt a környékükön megsérti, például azzal, hogy autót vvezet.

Az ultra-cetodox zsidóság rendíthetetlen Messiás-várásban'<él. Ma
g'át Izrael államot sem ismerik el, mart fölfogásuk szerínt a, birodalmat
csak az igért Messiáe alapíthatja meg. Szarkezetében pedig ez az ország
más, mirst teokratikus, vallásos és papi, nom lehet majd. Po!l.~tiJkarl.1ag

a Neiurej Karta (A város őrei) pártban tömörülnek, rnelvnek azonban
nincs képviselője a Kessnetben, Szellemi vezérük Blau Adám rabbi, s
nem a jeruzsálemi főrabbinátus számukra a legfőbb vallási fórum, ha
nem !él maguk választotta "Tóra-bö~csek tanácsa"; az áflarn és a vallás kü
lőnválasztása számukra elképzelhetetlen, Kínos pontossággal tartják be
a Tóra 248 parancsát és 365 tilalmát, A héber nyelv annyira szerit előttük,

hogy csak az ístentésateletek alkalmával használják; a köznyelv közöttük
a jiddis. .

A hagyományos szokásokhoz szígorúan ragaszkodó zsidóság másik ré
szét a külölllifé~e hasszidísta csoportok allikotjoá'k. Ez a pietista írányzat még
a, XVIII. százladiban ,all8kullt meg, mindenekelőtt Kelet-Európában. Sze
mélyes bensőség és vallásos közösségí élet a jellemző vonásuk; a szellemi
vezetés többnyire egy "rebbe" kezében van. Az egyes közösségek még
ma is azok szermt él helységek szerint nevezik magukat, amelyekben egy
kor elődeik laktak Európában, Ennek a misztdkus irányzatú zsldóságnak
nagyrésze manapság az Egyesült Allamoloban él, ahonnan aaízraelá val
lási testvéreket anyagi támogatásban részesítik, A valószínűleg' legaktí
vabb "Habba/b" csoport a Fehéroroszországból származó 'n.agybefolyású
Lubavics "rebbe" vezetése alatt áll. Híveilnek nagy része ugyancsak a je
ruzsálemi Mea Searim városrészben él. A basszídízmusnak az ez év [úníus
13-án meghalt Martin Buber volt elismert filozófiai és ted1ógd.:ai interpre
tátora. A törvények hitével szemben ő a hitörömét hirdetite.

Egy kisebb csoportot a1k~tnak még a szamaritánusok, akik már Kr. e.
450..,ben elváltakaz ortodoxiától,és még a -középkorban is jelentős befo
lyásuk volt. A körülbelül 400 hívőből kereken 130 található Kolon és Tel
Aviv városokban, a többiek a jordániai Nablusban élnek, a Biblia Siehem
helységében. A szamaritánusok egyedül Mózesöt könyvét ismerik el, s en
nek szövege jelentéktelen mértékben el is tér a zsidó-keresztény Perita
teuchtól, A Rasszáh-ünnepet közösen ülik meg Sichem közelében, a
szent Gerisírn hegyen. Ez alkalommal házasságokat is kötnek. Ben-Zwí,
az elhunyt államelnök,továbibá szamos zsidó tudás támogatta a 'kis
gyülekezetet, leülönösen szent Ikönyveilk kíadásában.

Egy további kisebb felekezet a Karaítáké (Az írott tan hívei) hozzá
vetőleg 7000 fővel. A 9. század táján váltak el az ortodoxoktól, elvetik ill

szóbeli hagyományt és a talmudot, s csupán a szeritírást ismerik el.
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Az éllenpólus

Az ortodoxia ellenpólusát az ún. reform-zsídóság alkotja, Jelenleg
szemben a 160 ortodoxszal - öt reform zsinagóga-közősségtalálható

Izraelben, rnelyeket azonban a főrabbinátus hivatalosan nem ismer el. A
zsidóság liberális ágában a nők a férfiakikal egyenlő jogon vesznek részt
az istentiszteleteken, melyet részben egy nem-héber nyelven is megtar
tanak, 1963 óta működik Jeruzsálemben a reform-rabbiképző főiskola

egy fiókintézete. melynek központja az Egyesült Államokhan székel, A
reform-zsidóság egyik legismertebb képviselője az író Ben-Chorin. Gyak
ran ír a Jeruzsálemben megjelenő német nyelvű napílapba, a Jediot Ha
dasotiba (Új Hírek). Ben-Chorin véleménye a szervezett ortodoxiáról
nagyon emlékeztet Kierkegaard kijelentésére, amellyel az egyházi hiva
talokat bírálta: "Az egyház ezernyi hívatalnokból áll, hogy megakadá
lyozzák a kereszténységet."

A változásokait követő zsidóság Ezekiel próféta szavainak szellemé
ben az ortodoxia figyelmeztetőjének tekinti magát (Ezekiel 34, 1-4), s
főként azt hányja a szemére, hogy túl mereven követik a törvények be
tűjét, s nem számolnlak a valósággal. Figyelmen kívül hagyják, hogy ma
napság már egy zsidó állam létezik, s ahelyett még mindig a Sionba való
visszatérésért imádikoznak, mintha mi sem történt volna.

A Ben-Chorín körül csoportosult liberálisok ellenzik a rtörvényék:
szószerírrt értelmezett, pontos betartását. A liberális zsidóség Isten sza
vát is csak mint dinamikus nagyságot értelmezd. mely az élet mínden fo
kozatát átjárja. Elutasítják azt a bibliát, melyet a főrabbinatus ad ki,
minden szakaszát megfelelő kommentárokkal ellátva, Ellenzik, hogy a
[elenlegi nehéz életfö1:tételek kőzepette - anélkül, hogy bármire is te
kintettel lennének - a közéletben szigorúan betartják a sabbatot, IS en
nek kővetkeetében például a nyilvános közlekedés megszűnik Izraelben.
A hagyományoikhoz szlgorúan ragaszkodó zsidók szemében ezen a
napon még dohányozni sem íllbk; nem használnak telefont és nem
gyújta,nak lámpát sem. Elutasítanak minden olyan tevékenységet,
amely véleményük szerint anunkának rnsnősülhet. A főrabbinátus

hivatali szobáibaill' olyan [eruzsálerrri térképek függnek, melyeken
be}elölték azoikat a területeket, ahová sabbatkor nem tanácsos
csoma,gg,allbelépni.· Mózes második könyve (Exodus) sabbat-törvényei
nek ilyen formális értelmezésére a reform zsidóság nem. hajlandó. Meg
említendő, hogy az 1945--as állami rendelkezés a szabadnacokról nem
csak a sabbatot. és a többi zsidó ünnepet ismeri el; a többi felekezetnek
is joga van ana, hogy "saját sabbatját és ünnepnapjait munkaszüneti
napkém rnegülje."

Az ortodoxok keresztülvttték, hogy mínden nyilvános helyen betart
sák az étkezési törvényeket. Mózes harmadik és ötödik könyvének szi
gorú utasításai szeránt zsidónak tilos a disznóhús fogyasztása (Leviták
11,7 és Deuteronomium 14,S). Ennek megfelelően az izraeli hadsereg
zsidó katonáinak, egy 1945-:-ból származó állami rendelkezés alapján,
csak kóser ételek szállíthatók. Ezen túlmenően 1962-ben egy olyan ren
delkezést is hoztak, amely az egész országban megtilfia a sertés tenyész
tését; ezalól osak nélhány kerület kivétel, melyben főleg' keresztény ara
bok Laknak. Természetesen impcrtálni is csak rítuállsan vágott húst
szabad, ami lényegesen drágább. Ennek aztán anyagi következményei is
vanoak a ~osság számára.
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A reform-zsídöság továbbí birálatának gyúj<tópontjaaz i~t'!aeli há
zasságí jog. A menyasszony részére előírt rituális fürdő, a .míkva" pa
rancsát a Lakosság többsége már nem tartja be. Időszerűtlennek t~lják

a Tóra azon utasítását is (Leviták 21, 13-15), amely szeránt egy Kohan
(papi származék) sem elvált, sem özvegyasszonyt nem vehet feleségül,
hanem osak hajadont. Türelmetlennek minósitiJk az ortodoxia magatar
tását a vegyes házasságok iránt; ra ib~bUali-tal.inud jog rtHtja a zsidó és nem
zsidó közötti házasságot. Akii ennek ellenére vegyes házasságot alkar
kötni Izraelben, kénytelen a környező ellenséges amib államok miatt 'Leg
alábbis Ciprusíg' utazni. Ezt viszont csak laz engedheti meg magának, akí-:
nek pénze Vian.

Gettók - érdekes látvány, de minek?

A hivatalos rabbinatus hajlíthatatlan magatartása következtében
magában az ortodoxiáiban is szakadásra került a sor. Az így létrejött el
lenzékhez rtarrtoúk Isaja Leibowitz professzor, aki a legfájdplmasabb
nak - s egyben a legveszélyesebbnek - a megmerevedett törvénytisZ
telet, ,és a tűnőfélben levő meggyőződés közti ellentétet tartja. Véleménye
szeránt a zsinagógtát nem csak elválaszteni kell az államtól, banern anyagi
lag is fü;gge1lleníteni. A főrabbdnátust a sajáJt soraíoól, és a kormány részé
ről iserősen bírálták, mert VI. Pál, pápa látogatásakor kíkerülte a 1JaiLá1
kozást a katolíkus egyházfővel. Ben-Cihorin egy alkalommal igy nyilat- '
kozott az ortodoxia magatartásáról: "Gettóklalt tarrt.an.ak fönn, mínt eg.::
zotlkus Hagenbeck-kerteket: érdekes Iácvámy, de mimek ?" Színte mínden,
a mai zsidóságról folytatott beszélgetés végén fölmerül a kérdés Izrael
ben: Ki tekinthető végül is zsidónak? A kérdésre mínd a mai napig nem.
találtak választ, arninek alapvető oka a zsidóságról alkotott fogalom ösz
szefonódása a vallrási,etnilkai és nemzeti jellemzőkkel. Ez fl. kérdés egy
általán nem újkeletű: míndazokban az orszégokban, ahol zsidók éltek
fölmerült. AzelmúIt kétezer év szomorú hányatottságának köv~e'Z

ményei az újonnan születetc államiság szintjén csak most kezdenek meg-
mutatkozni. r

így például az 500 főt számláló Jakobita vál'lási !közösség szárma
zását tekintve zsidónak, felekezetileg viszont kereszténynek vallja magát;
a körülmetéléshez sztlárdan ragaszkodnak, Ennek ellenére az ortodo
xdknem ismerik el őket zsidónak. A halaha, a talmud tőrvénykezésí

része szerínt csak azok az utódok dsmerhetők rel zsidónak, akik zsidó,
vagy zsidó hitre tért anyától származnak. A halahának még manapság
is legalábbis formális érvényessége van. A~, hogy a tötrténelmifejlődés

illetve Izrael A&m megalakulása valóban érvényteleníti-e rezeket a tör
vényeket, pillanatnyílag a Zsidó Jogi Intézet vizsgálja a jeruzsálemi
egyetemen, melyet külön erre a célra alapítottak 1963 tavaszán.

Az 1950..es visszatelepüWéSi törvény, az 1952"'es állampolgársági tÖr
vény, valamint az ugyanez évi bevándorlási törvény szellemében,
a belügymínisatériummal egyetértésben a jeruzsálemi bíróság 1963-han
úgy döntött, hogy míndazok, aikik nyilvánosan áttérnek egy másik
vallásra, nem tekinthetők zsidónak. Ennek a döntésnek háttere
az azóta világszerte ismertté vált "Dániel páter esete" volt,
Oswald Rufeisen, egy szü1etettzsidó, a második VilrághábO'I"Úban együtt
harcolt a mínszkí gettóban a pantízánokkal, Későlbb egyrómai-<katolilkuS
kolostorban talált menedékre, és karmeléta szerzetes lett. Fölötteseí, ké
résére engedélyezték, hogy át~ö}tözzéik Haifa mellé, a Karmel hegyére.



Ekkor aZZIa1 a kéréssel fordult az izraeli hatóságokhoz, hogy ismerjék el
zsidó állampolgárnak, s ugyanakkor katolikusnak. Azzal érvelt, hogy
mínt zsidó az Izraelbe való visszatérésével (alijah) olé-nak (bevándorolt
zsidó) t,eíkdntendő, s ezáltal az állampolgársága törvény értelmében auto
martilkUSialIl' jogosult a zsidó állampolgárságra. Ezt a keresetet utasította
vissza a legfelső bíróság az előzőkben emlitett új határozatával.

1'>. fölfogás azoniban nem ennyire egységes. Conen [eruzsálerni fő
bíró,aki régebben főálhamügyészt mímöségben la kormány jogi tanács
adója 'is volt, illem értett egyet a döntéssel. Véleménye szerint mindenki
mid6nak tekíntendö, aki magát zsidónak vallja, vagy úgy véli, meggyő

ződése foJyrtán odatartozík, A zsidó anyától való származás, valamint a
körülmetélés szerinte nem lényegbevágó ismertetőjele a zsidónak.

Hogy milyen mélyen hat a zsidóság megítélésében a nemzeti, etni
ik;iai és vallási szempontok összefonódása, arról többek között egy haifai
ál1aJmjbír6sági Ugy tanúskodik 1957~bő1. ~gy vallási óvodában alkalma
zott zsidó óvónő feleségül ment egy arabhoz, és áttért la keresztény val
lásra. Az eset bíróságelé került, mert az óvónőt hűtlenség eimén el akar':
ták bocsájtarni; lezt akadályozta meg a bíród határozat.

Ezek a példák is megmutatják, hogya hovadartozás fogalmának jogi
megítélésében aligha várható hamar megnyugtartóeredmény. Az orto
doxok számára a zsidó-fogalom felosz:tásaegy államjogi és ,egy vallás
jogi részre egyáltalán nem magától értetődő. Következésképp nem kép
zelhető el a közeljövőben egy "Mózesi hitvallású izraelita" megnevezés
sem, ameddig 'az ál1ami törvényekben izraelita helyett zsidó a meghatá
rozás. A vallásjogi zsidó és az ál'lamjogű izraelita jorgii fogalmak szám
talan nehézséget hárítanának el az útból. Az ortodoxok egy része a Szan
hedrinitől várja a megoldást. Azsidóság;nakez a legfelsöbb szerve azon
Iban vagy tizenöt évszázada nem létezik. r. Napól.eon 1807-ben egyszer
már megkísérehte életre hívní. Kísérlete kudarcot vallott, Mínd a mai
napig fennáll a kérdés, végül is ki illetékes ennek a 71 rabbiból álló
zsinatnak az összehívására, Kétezer évvel ezelőtt nem volt ennek semmi
nehézsége az akkori zsidó államban, Ma viszont Jeruzeálemben a főrab

bínátus a földösszzsidóság'ának csupán egyheted részét képviseli vallá
sila,g.Ehhez jön még, hogy ezt a főnalbbinátus,t kereken kétharmada az
Izraelben élő zsidóknak sem ismeri el. A kérdés, végül is ki zsidó, mind
ezek következtében még hosszú ideig nyitott kérdés marad.

•
HEGEDŰ

Hajlongva száll szívemben
ezüst zenéjű álmom,
szépivű tiszta zengés,
furulyához hasonló
vágyódó dallamával
távoli hegedűszó.

Egy gyermekkéz a húron,
leánykáé vonója,
felfénylő barna testét
vékony kis karja 6IJja,

Ss leng a könnyű csendben
hajlított színezüstje,
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szállongó tiszta vágyam,
álmaim tünde füstje.
Bánatos lenge dallam
elring az idők hátán,
mély kékségekbe tűnik,

mint pára, szerteszállván.
Ezüst zenéjű álmom,

te messzeséabe foszló
szépívű tiszta .zetuiés:
furulyához hasonló
vágyódó dallamával
távoli hegedűszó.

Berkes Lidia


