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A magunkban megfeszített másik

L

Izráel előttünk, mellettünk, mögöttünk és bennünk van.
Izráel, az O népe.
lsten népéhez tartozni annyi, mint teremtményei meghívott körében lenni.

Először mint választott nép. Aztán mint Krisztus-követőközösség.
A meghívást el lehet nyerni. Mint ahogy el is lehet veszíteni. Izráel Istene

mindnyájunk Istene; a magunkfajtáké és a másfajtáké.
Izráel a kezdet. A megszólítás és a megszólíthatóság kezdete. A szólítás és a

szólás közössége, A Hang meghallója, és el nem haló hangzásának őrzője, hallatója.
Izráel a küzdelem. A követés és a kitartás, a kétkedés és a kétségbevonatás

küzdelme. Küzdelem Istennel és emberrel, a bennünk rejlő másikkal, magunk
kal és másokkal.

Izráel a száműzetés. VIlágba vetettség és viszontagságos vándorlás. Az el
vesztés, a keresés és a meglelés.

Izráel az Irás. A Szellem Szavának és érintésének színhelye. A Könyv közös
sége. Törvény, mérték és minta. Evilági jelekből kiépített fel- és leszállópálya.
Felülmúlhatatlan szemhatárfejlesztőés tekintetélező.

Izráelt Krisztus követésével is képezzük.
Felőlünk - a "népek" felől - nézve Izráel a folyamatos keresztre feszítettség

az időben. Először mint az Orökkévaló választottja és a mindenkori jelen em
bere. Aztán - már mintegy kétezer éve - a kiválasztottság és a kirekesztettség
kettős keresztjének hordozója.

A "kereszt botránya" és a kereszt nevében elkövetett botrányok nyomán sen
ki közülünk nem mondhatja, hogy nem vétkes a megfeszítésben. Az időtlen

tekintet távlatában múlt és jövő egyvégtében összeér. A megtestesülés áldozatában,
akárcsak a kereszthalálban, minden volt és leendő jelen elővételezve van. A kétezer
éve történtek most is történnek. Most is megfeszítjük magunkban a másikat.

II.

A zsidósággal először, gyerekként Kohn bácsi képében találkoztam. Kohn bácsi
szódásként járta a falut, nem is akármilyen felszereléssel: két szürke szamarával,
és a szamarakhoz illő, a szokásos szekereknél kisebb kocsijával. Amint jókora
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szakállával és a helyi mértéknél valamivel hosszabb hajjal, kezében csengőt ráz
va időről-időre megjelent az utcában,nemcsak az asszonyok gyűltek szódásüve
geikkel a kocsija köré, hanem az utcabeli gyerekek is odasereglettek.

Szinte szüntelenül mosolygott. Mosolyában volt valami különös, amit aztán
más arcokon láttam viszont, éscsak jóval késöbb kezdtem érteni: a már csaknem
mindenen túli, megértő és szomorú mosoly volt ez; az arc sokat tudó és szen
vedésen edzett nyugalma. Mintha kissé már a túlsó távlatból tekintett volna
vissza. Amiben, oly sok társához hasonlóan, lehetett némi jártassága. Ez a mo
soly - ha emlékezetem nem csal- még akkor sem hervadt le arcáról, amikor
a "nagyfiúk" csúfolni kezdték, csak a szeme vált ilyenkor haragosabbá és a
szamarak közé csapott.

A mosoly mögött rejlő Nagy Utazásról aztán, a két elnéptelenedett zsinagóga
romjain kívül, családtörténetünk idevágó fejezetéból értesültem. Az osztálytár
sakról, a barátnőkról, akik "nem jöttek vissza". Klienenbergékről, akik, mielőtt
el kellett menniük, elhozták családi porcelánjaikat, s mikor visszatértek - Pa
lesztinába menet - eljöttek érte. A Nagyanyámról, aki élelmet vitt nekik a get
tóba, és az őrtálló "fajtársa" közbenjárása folytán majdhogynem maga is a ke
rítésen belülre került. A kereskedékról. akikkel őseim, a magyar környezet kö
zepette, szinte egy nyelvet beszéltek, a sváb-jiddis keveréket, melynek ma már
mindkét eleme majdhogynem holt.

III.

A zsidóság elsőszülöttség- ennek összes előnyévelés terhével. Ezért is nevezte
méltán II. János Pál a zsidókat "idősebb testvéreinknek" .
, A testvérség kérdését megkülönböztetett figyelemmel kell megközelítenünk.
Es nemcsak képletesen, hanem szó szerint: a test és a vér teremtéstörténeti ér
telmében. Tudva, hogy eredendően egyek vagyunk. Miközben nem feledjük,
hogy az első- és másodszülöttség különféle megpróbáltatásokkal jár. (Aki látta
már első- és másodszülöttei együttműködésétés küzdelmeit, az képet alkotha
tott az egymásra utaltság mélységeirőlés magaslatairól, legfőképpen pedig en
nek az együttéléshez elengedhetetlen voltáról, serkentő ésnövelő erejéről; értet
lenségről és megértésről, érdekeltségről és önzetlenségről, gőgről és tiszteletről

- a szeretetről nem is beszélve.)
Az elsőszülöttségból eredő elsőség más metszetben is igen tanulságos a ma

gunkfajta másodszülötteknek: ami az elsőszülöttel egyszer megesik, az megtör
ténhet - és többnyire meg is történik - velünk is, itt, ebben a jelenben. A
késóújkor káprázatos kaotikumában átérezhetjük Egyiptom tüneményes termé
szetét; tudománya tébolyát, fogsága terheit, akárcsak Bábel zaját és zűrzavarát,

a száműzöttség és az otthontalanság meg-megújuló állapotát, valamint a Vész
korsZJlk kilátásait. Igen, a VESZKORSZAKét is, méghozzá össz-földi, planetáris
dimenzióban, földijeim! Az elhaló erdőkben, a fogyó ózonban. a kihaló lények
ben, az általános elgázosításban, a világ gázkamrévá változtatásában.

Ennek tudatában érdemes tenni és lenni. Es nem árt idősebb testvéreinktőlnémi
humort tanulni. Hogy a dolgok végérvényességét a vég érvényessége felől vonhas
suk kétségbe. Hogy a derűtlenség hullámait is a remény derűjével szemlélhessük.
.. Egyébként pedig a zürichi-magyar-rabbi mondása érvényes: "Mi várjuk,
Onök pedig visszavárják a Messiást."
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