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Izraeli útinapló
Végre nekiülök az izraeli útibeszámolónak. Sokáig tartott, míg
megemésztettem az élményeket, pontosabban, még most is emészt
getem őket, nap mint nap egy kicsit. Röviden: ez volt a legjelentő

ségteljesebb utazásom eleddig. Kurta és sűrű volt, minden perce
hétszer és hetvenhétszer számít.

A világtörténelem gyűjtőpontja ez a mi apró országunknál is
kisebb terület; folytonosan izzik, föl-föllángol emberi indulatoktól
és érzelmektől túlterhelten. Minden talpalatnyi földért harc folyik
emberemlékezet óta. Ez nem is csoda, ha jobban megfigyeli az em
ber a természet különös működését ezen a tájon. Tulajdonképpen
sivatag lenne itt mindenütt, a Földközi-tenger keleti partján s attól
keletre, mint ahogy sivatag borítaná a tenger déli partját is, ha a
folyók vize és emberi lelemény nem varázsolna oázisszerű termé
keny területeket - a térképen vékony élénkzöld csíkot - a sós víz
és a sárga homoktenger közé. Ha a földet öntözik és megművelik,

az eredmény paradicsomkert; ha - csak egy rövid időre is - el
hanyagolják: puszta, perzselő sivatag. Külvárosok elhagyott része
iben szinte szemmel követhető, ahogy a homok visszahódítja a la
katlan házak környékét. Az Úr drága földet juttatott itt az embe
reknek: sokszorosan fizet, de még többszörösen követel.

Májustól októberig gyilkos meleg van, a kirándulóknak nem
kell esőtől tartaniok, s bárhol is légy, mindig legyen nálad vizes
kulacs! Az emberi szervezet itt úgy műkődik, mint a természet:
víz híján szinte azonnal megbetegszik, pusztulni kezd. Ez éppen
olyan hirtelen megy végbe, mint a flórában: szinte észre sem ve
szed, hogy húsz perce nem ittál, s máris fejfájás gyötör.

Amikor megérkeztünk, mégsem a sajátságos természeti körül
mények, hanem elsősorban a nagyon is ismerős ember alkotta vi
lág ragadta meg a figyelmet. A házak, a keskeny, poros utak, a
buszok, a közlekedés, a kis autók, a barátságos üzletek és legfő

képpen a mozgalmas, életteli utcakép mind-mind Európára emlé
keztetett.

Mindezt a Ben Gurion repülőtér környékén láttuk és tapasz
taltuk (Tel-Avivtól kicsit keletre), ahol buszra szálltunk, és el
zötykölődtünk Haifába, ami vagy két órás út volt északi irányba
a tengerparthoz közel. Puszta, homokos területeken, később ki
sebb városokon hajtottunk keresztül. Panelházak és egyszeru ki
nézetű családi házak váltakoztak a településeken, mint a magyar
vidéken, vagy egy évtizede. Valahogy ez mégis kevésbé volt le
hangoló látvány, mint szocialista rokona. Azt hiszem, rájöttem
miért. Izraelben a tömeges építkezés és a természet meghódítása
közös erőfeszítést igényel, amit itt önszántukból és őszinte lelke-
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sedéssel vállalnak az emberek. Szembetűnően látszik, hogy nagy
igyekezettel és szeretettel egy új országot akarnak építeni. Olyan
a hangulat, mint amilyen '45 és '48 között lehetett Magyarorszá
gon, az újjáépítés idején, csak éppen - óriási különbség! - ezt
az újjáépítést sok-sok pénz és hatalom támogatja. Egy állandó és
gigászi méretú "Marshall-segély"; úgy sejtem, a biztonságos tá
volban lévő, kényelmes nyugati civilizáció adója egy mítikus
mélységekből táplálkozó, sokszor megálmodott országnak, ami
valójában veszélyes tűzfészek. Persze az egyszerű házacskákat és
gyönyörűséges kerteket nem elsősorban a nagy pénz varázsolja.
A nagykörúti belső udvarok sem valamiféle Marshall-segélytől

lettek világossabbak és virágosabbak az elmúlt években.
Délutánra Haifába érkeztünk. Az úttól jobbra a Carmel-hegy

meredek oldala, balra a szépséges-kékséges tenger. A taxi alig bírt
fölkaptatni a szállodához a szerpentinszerű úton, s közben fan
tasztikus látkép tárult elénk. A helybéliek szerint innen egészen
Ciprusig ellátni, ha tiszta az idő. Egy barátságos kis szálloda előtt

álltunk meg. "Errefelé laknak a gazdagok" - mondta tört angol
sággal a taxisofőr. Esti sétánk alkalmával valóban észrevettünk a
fölső tízezerre utaló jeleket: orvosok, ügyvédek névtábláit. A va
csora egy kisvendéglőben finom volt; közben az ablakon át fi
gyeltük a mozgalmas utcaképet. Ben meglepődve konstatálta,
hogy az emberek nem zárják le a motorkerékpárjaikat. Nekem
szinte föl sem tűnt, hogy biztonságban érzem magamat, amiből

kitűnik, hogy még mindig nincs a véremben az amerikai "vigyá
zat bármi megtörténhet" érzés. A következő három nap én konfe
renciáztam, Ben fölfedező utakon járt. Bebarangolta Haifa külön
böző negyedeit: a makulátlan tiszta német negyedet, a piszkos
zsivajos arab negyedet, a Bauhaus stílusú belvárost. Látta a gyö
nyörű Bahai-szentély meseszerű kertjét, Éliás barlangját és még
sok mindent. Én közben szorgalmasan tanultam különb s különb
professzorokat hallgatva. A második nap estéjén hangversenyre
mentünk, és megnéztük az esti belvárost. Teljesen úgy éreztem
magamat, mintha Budapesten lennék.

A következő nap fantasztikus kiránduláson vettünk részt, amit
a konferencia-rendezők szerveztek. Észak-Izraelt jártuk be busz
szal, és csuda helyeket láttunk. Először Bet Sheanba mentünk egy
régész vezetésével. Ez tulajdonképpen hatalmas ásatás, 5000 év
történelmének rnaradványaival. A legkorábbi izraelita törzsek em
lékeitől a görög romokon át egy fejlett római városig s azon túl:
hellenisztikus, bizánci, arab és középkori leletek halmozódtak itt
föl rétegesen. A régészek gyakorta nem tudják, mely korbéli képet
próbálják meg rekonstruálni. Többek között van itt amphiteat
rum, cirkusz, vásárcsarnok, templomok, utak, házak, csodás kőfa

ragások. Rettentő meleg volt, de az idegenvezetés minden percét
élveztük.
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Galileában több helyen megálltunk. A Galileai-tenger gyönyö
rű, bár nem is tenger, hanem tó. Bibliai történetek színhelyeit lát
tuk: ahol Jézus a vízen járt, aztán a torkolatot, ahol János megke
resztelte Jézust a Jordán vizével. És a modern történet is itt kul
minál: innen ered az arany értékű víz, melyért éppolyan heves
harc folyik, mint a földért; zsidók építették a zseniális vízrend
szert, és nem akarják átadni az araboknak.

Tiberiasban ebédeltünk, s délután Safedbe érkeztünk. Középko
ri zsidó városka (Assisit juttatta eszembe), amit a Spanyolország
ból kiűzött szefárd zsidók alapítottak a 15. században. Az idők

során a kabalisztikus és misztikus filozófia központjává vált, szá
mos legendás zsidó gondolkodó élt itt, s nyugszik most a hegyol
dalon fekvő temetőben. Sírjaik égszínkékre vannak festve, épp
úgy, mint majd' az összes ablakkeret, ajtó, gerenda Safedban,
azért, hogy emlékeztesse a földi halandókat: az ember elsődleges

dolga (itt lenn a porban is), hogy a mennyekről elmélkedjék. Sa
fed lakói konzervatív zsidók, úgy öltöznek, mint a hasszidok
New York-ban: fekete öltöny (alatta imasál), kalap (alatta sábesz
dekli), még a legkisebb gyerek trikója alól is kikandikál az imasál
rojtja. Ben sorolta a filozófusok neveit, akik itt tevékenykedtek
(Jakob Berab rabbi, Joseph Caro rabbi és Izhak Luria rabbi). A ki
csiny, spanyolosan túldíszített zsinagógákban csöndesen elüldö
géltünk, meghatódott lélekkel szemlélve a kékre festett fafaragá
sokat. Fra Angelico naiv-bölcs kékjei, vagy a középkori táblaké
pek Madonnáinak köpeny-kékjei ilyenek - gondoltam. Késő dél
utánra visszaérkeztünk Haifába. Búcsút mondtunk vendéglátóink
nak, a konferencia-szervezőknek, s irány Jeruzsálem!

Sötét volt már, amikor keresztülhajtottunk a Szent Városon. A
helyi szabály szerint a házak itt mind fehér kőből épültek, amit a
környéken bányásznak, s mivel a külsö falakat nem vakolják, az
épületek hófehéren világítanak. Erről nagyrészt Prof. Dr. Dr.
Schott tájékoztatott, mivel én alig bírtam a szememet nyitvatar
tani. A professzor nagyon barátságos ember, ő volt a konferencia
társrendezője. A sok "doktorokat" csak azért írtam oda a neve
elé, mert ez a német szokás, meg mert tisztelem a tudását. Írt
egy-két Pattantyús-méretű könyvet az orvostudomány törté
netéről, és mégis (vagy pont ezért) tőle hallottam a legőszintébb

nem tudom-okat az előadása utáni vita és kérdések idején.
Egyszerre csak kint voltunk a városból. Kicsit megijedtünk,

hogy a buszvezető eltévedt, és még a végén a Nyugati-part hábo
rús övezetében találjuk magunkat, de éppen mire idáig jutottunk
az aggódásban, megérkeztünk a hotel elé. Ismét hegyteteji szállá
sunk volt a külvárosban, ahonnan nappal a Holt-tengerig el lehe
tett látni. Másnap kisebb kirándulást tettünk az Óvárosban. Ben a
Fodor-féle(!) útikönyvre esküdve kalauzolt engem, én egy másik
könyvet szorongatva próbáltam megérteni, amit látok. Mert Jeru
zsálemben nem lehet csak úgy elsétálgatni! Pontosabban lehet, de
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vakság. Ez a város nem olyan, mint Olaszország, ahol a történe
lem érezhetően a levegőben van, csak be kell szippantani. Jeru
zsálemben a történelem a földben van, nem könnyű észrevenni, s
ráadásul akkora a jelenkori forgatag és fölfordulás, hogy külön
erőfeszítést igényel a városnézés.

Az ÓVáros négy negyedre oszlik: a keresztény, a zsidó, az
arab- és az örmény negyedre. Mi először az arab negyeden, a ba
záron verekedtük át magunkat. Messziről látszott rajtunk, hogy
most érkező turisták vagyunk, az árusok legjobb célpontjai. A
szűk sikátorokban egymás hegyére-hátára zsúfolt üzletek mellett
elhaladva még a leggyakorlottabb jeruzsáleminek is nehéz nem
meg-megnézni egy-egy szép portékát, s ha mégis elszántan föl
szeged a fejedet, hogy juszt se vásárolok, a kereskedők megszólíta
nak, és észre sem veszed, már be is rángattak az: üzletükbe. A vi
lág minden nyelvén beszélnek, kérdezés nélkül tudják, milyen
nemzetiségű vagy, és mennyi pénzed van. Ez volt a mi szeren
csénk, nem lévén sok a zsebünkben, békét hagytak nekünk, s így
hamarosan eljutottunk a Szent Sír-bazilikához. Meghatódott szív
vel akartam ide belépni, elvégre a Golgota hegyén állok - gondol
tam, de az épület hatása inkább lehangoló volt, mint fölemelő. Az
utolsó négy stáció a templom különböző pontjain helyezkedik el,
és az örmény katolikus, a görög katolikus és a római katolikus
egyház évszázadok óta vitatkozik, melyik kié legyen. Emiatt az
tán a sok bába közt elveszett a gyerek, a templom nagy része el
hanyagolt, omladozik, már az állványzatnak is történelmi értéke
van. Az első csalódás után azért mégis áhítatba estünk. Minden
egyes szeglet titkokat rejtett. Az útikönyveket olvasva (mivel táb
lák nincsenek), megtaláltuk a helyet, ahol Jézust megfosztották
ruháitól, a sziklát, amely halálakor meghasadt, a kőlapot, ame
lyen bebalzsamozták a testét és számtalan más "hiteles" helyet. A
Golgota-hegy teteje a templom karzatán van, fölötte cifra görög
keleti oltár, millió réz függőlámpa. Az oltárasztal alá térdepeltünk
és egy lyukon keresztülnyúlva megérintettük a keresztfa helyét. A
hagyomány szerint a Szent Sír csak egy-két lépésnyire van innen.
Ne üsd föl a Bibliát, ott nincs erre utaló adat! Nagy Konstantin
édesanyja, Heléna azonosította ezeket a színhelyeket, s a tradíció
kegyelettel igazolta valóságukat.

Mert Jeruzsálemben a hagyomány uralkodik: béke és háború
ura, a gazdasági élet és a piac mozgatója, tények igazolója, igaz
ságok alapja. A múlt itt (akárcsak a Balkánon) nem történelmi
távlatot nyújt, hanem a közvetlen jelenkort irányítja a legbecse
sebb, és ezért a legveszélyesebb érze1mekhez igazítva-válogatva a
tényeket. Eszembe jutott a haifai régészprofesszor és leírhatatlan
fölháborodása, amikor Bet Sheanban megmutatta a gyönyörű ró
mai kőutak közepére épült hetedik századi arab kalyibák romjait,
a deurbanizáció éktelen példáit. Szinte boldog "na ugye"-lelkese
dés tükröződött az arcán: ezek az arabok mindent tönkretesznek. A
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Szent Város földjébe millió hasonló hagyomány-gyökér fúródik
egymással végzetesen összegabalyodva, fönnmaradásért küzdve.
Olyan mélyek és értékesek ezek a gyökerek, hogy nincs az a "ma
gasabb szempont", amelyből nézve igazságot lehetne tenni, békét
lehetne teremteni. Ök így élnek együtt, víjjogva, sírva, kergetózve.

A Szent Sír-bazilikából visszamentünk a bazárba, hogy valami
gyors ebédet kerítsünk, s aztán tovább bolyongtunk a jeruzsálemi
emberkavalkádban. Útközben Ben megvett egy régóta áhított réz
olajlámpást, olyanformát, amilyen Aladdiné volt; kicsit aggódtam
is, hogy útközben még előbújik a szellem. Persze három jókíván
ság ott is jól jött volna, különösen, mert egyre rosszabbul éreztem
magamat. Még Haifában kapott el valami vírus, és kezdett telje
sen hatalmába keríteni. Az Aladdin-lámpás szemmelláthatólag ja
vított a helyzeten: gyakori pihenőkkel minden gond nélkül bír
tam a városnézést.

Egy kis lutheránus templom előtt egy tolakodó jeruzsálemi
mindenáron idegenvezetőnkkéakart szegődni, amit Ben már gya
korlott, és lelkét ismerve mulatságos majdnem-durvasággal utasí
tott vissza. Hiába, csak így lehet megszabadulni tőlük! Annyi
hasznunk volt a dologból, hogy megtudtuk, a templom tornyából
szép panoráma-kilátás nyílik a városra. Megvártuk, míg a hívat
lan idegenvezető-jelölt végre odébbáll, s gyorsan beléptünk a
templomba. Szürke hűvösség töltötte be a levegőt, ami jólesett a
vakító, meleg, napfényes jeruzsálemi utcák után. A soproni öreg
arcokra emlékeztető bácsitól németül jegyet vettünk, megmásztuk
a tömérdek lépcsőt, s aztán sokáig, szó nélkül gyönyörködtünk a
Szent Városban. Mint a térképen, látszottak a város négy negye
dének körvonalai, nem elkülönítve, hanem inkább összekapcsolva
az egyes részeket. A távolban az Olajfák-hegye, oldalában a zsidó
temető, ahol nyugodni minden hívő vágya, mert a Biblia szerint
ezen a helyen kezdődik majd a föltámadás. Inn'en észak-nyugati
irányban a Templom-hegy áll, tetején két hatalmas mecset, me
lyek közül az egyik, a Szikla-mecset, óriási aranyszínű kupolájá
val egyértelműen uralkodik a városképen. Kilátónkból sok egyéb
nevezetes helyet is láttunk, de igazából az összkép volt a lenyű

göző ... mondhatnám "szédületes". A toronybóllefelé menve nem
igazán tudtam, a látvány, a vírus vagy a tekergő csigalépcső miatt
bizonytalan az egyensúlyom.

Nem messze a lutheránus templomtól áll a johanniták első

kórházának emlékműve. Ben olvasmányai alapján azonosította a
helyet, és lelkesen mesélni kezdett a kereszteshadjáratok idejéről.

Hirtelen szavát sem hallottam, mert a közeli minaretből harsogó
ima-ének nyomott el minden egyéb zajt és hangot. A hajlékonyan
kanyargó cifra dallam aznap már negyedszerre némított el ben
nünket. A mai modern világban, sajnos, már nem a dervis mássza
meg ~ sok száz lépcsőt, hogy énekszolgálatát teljesítse, hanem 
talán ugyanő - egyszeruen csak bekapcsol egy magnót, és a mi-
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naret erkélyén elhelyezett hatalmas hangszórók elvégzik a dolgát.
Mindenki a maga módján reagál: egyesek csak megállnak, mások
előveszik az imaszőnyeget is, de láttam két fiatal nőt, akik menet
közben, egymással beszélgetve kezükkel sok-sok kicsiny jelt for
máltak, hasonlóan mint a katolikusok az Evangélium fölolvasása
előtt, homlokukon, a szájukon és a szívük fölött. Esteledett. Jól el
fáradtunk, úgyhogy ideje volt visszatérni ahotelba.

Utunkon hazafelé összetalálkoztunk egy német házaspárral,
akik szintén a konferencia résztvevői voltak. A Siratófal felé igye
keztek, és fáradtság ide-oda, csatlakoztunk hozzájuk. Péntek este
(Sabbath) lévén sokan mások is ugyanarrafelé tartottak. A zsidó
negyeden keresztülsétálva elnézegettük a kicsiny udvarokat, a
tisztára söpört, fehér kövezetú keskeny utcákat, és a naplemente
színélesztő fényében sokadszorra megcsodáltuk a harsogó lila és
piros virágokat, ahogyan a házak mentén, egy tenyérnyi kis föld
darabon is vígan megélnek. A város szívéhez közelebb érve egyre
kevesebb turistát és ődöngő járókelőt láttunk. Helyettük számta
lan sábeszdeklis-szakállas-feketeöltönyös férfi, jóval kevesebb 00
neplőruhás, kendőt viselő nő sietett körülöttünk, mind-mind egy
irányba. Mint mikor a harang szólítja az embereket mise előtt. Mint
mikor vasárnap délelőtt sokadmagunkkal kaptatunk föl a Rákó utcán,
vagy Leányfalun a kistemplom felé - gondoltam. És fölértünk a
dombtetőre. Előttünk egy kis völgy, s a túloldalán a Templom
hegy, amit vastag fal ölel körül, mint otthon az a másik a Budai
Várat. Ha nem láttam volna a tömeget előtte, észre sem vettem
volna magát a Siratófalat. Semmi más, mint a kőfal egy darabja.
Az ember szeme akaratlanul is inkább a fölötte hatalmasodó
Szikla-mecset fényességes kupolájára téved. De ahogy az odafelé
igyekvő emberek engem már előbb szíven ragadtak, a fal látvá
nya és "levegője" még inkább hatással volt rám. Furcsa módon itt
éreztem először igazi áhítatot Jeruzsálemben, s a könnyeim csak
úgy patakzottak. Ez a puszta faldarab a világ közepe a zsidók
számára. Az igazán lelkes hívők mindegyikének legfőbb vágya,
hogy ide egyszer eljusson. Évszázadok óta milliók jönnek. S aztán
csak állnak vagy hajlonganak a fal előtt folyamatosan imát mor
molva, kis cédulákra írt kéréseiket a fal réseibe gyömöszölik,
vagy csak ülnek órákig az odaállított székeken a fallal szemben.
A nők a jobb oldalon, a férfiak a baloldalon, kötéllel elválasztva.
Én csak a nőket láttam közelről: majd mindegyikük sírt. A férfiak
felől zümmögő kántálás hallatszott hol erősebben, hol halkabban.
Döbbenten álltam, mint Kosztolányi hajnalban. Valami hatalmas van
itt jelen - gondoltam. Szinte nem is beszélgettünk a hotel felé ve
zető úton, és fáradt lélekkel korán nyugovóra tértünk.

Másnap (utazásunk utolsó napján) ismét nagy kirándulás várt
ránk, amit a konferencia-szérvezök terveztek számunkra. Az ÓVá
rost jártuk be újra, csak most idegenvezetővel, sok-sok új dolgot
fölfedezve. A római Cardo romjai mellett elképzeltük, milyen le-
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hetett a város Krisztus születése idején, elsétáltunk aszigorúan
körülfalazott örmény negyed mellett, aztán a Templom-hegy felé
vettük utunkat. Ez a terület az arabok kezén van: a hétnapos há
ború után a zsidók önként átadták nekik, mivel két csodálatos
mecset áll itt, és semmi kimutatható zsidó emlék. Sajnos az épü
letekbe nem tudtunk bejutni, mert csak adott időpontokban árul
nak jegyet, de kívülről is gyönyörűek, s nagy élmény volt közel
ről látni őket.

A Templom-domb után Betlehem felé vettük utunkat. Barátság
talan vidékeken hajtottunk keresztül, egyre több és több géppisz
tolyos katonát láttunk, s hamarosan a Nyugati-part szögesdrótos
határára érkeztünk. Rövid ellenőrzés után továbbengedtek ben
nünket, és egy negyed óra múlva Betlehem városában voltunk. Itt
csak a Születés templomát látogattuk meg.

Építészetileg ez a templom is hasonlóan össze-vissza mint a
Szent Sír-bazilika, különbözö korok sokféle stílusát tükrözi. A bel
ső tér a ravennai S. Appolinare Nouvóra emlékeztet: üres nagy
főhajó, szép oszlopok kétoldalt, mozaikok az ablakok alatt. A fő

oltár díszes görög-keleti. Ezt megkerülve egy szűk lépcsőlejárat

hoz ér az ember, ahonnan mélyen lehajtott fejjel egy sziklabar
langba ereszkedhet. Itt több szinten sírkamrák helyezkednek el. A
legalsóról tartja a hagyomány, hogy Jézus születésének színhelye
volt. A bölcső helyén most cifra oltár áll, és - mint a Golgotán
- egy nyíláson át itt is megérintheted a szent hely földjét. De
mivel igen kicsi a sírkamra, ahol mindez elhelyezkedik, a turisták
itt is sorban állnak, hogy bejuthassanak. Míg várakoztunk, egy
nem messze lévő másik kis sírkamrára lettem figyelmes. Ott csak
egy fa oltárasztal állt, fölötte gyenge fényű lámpás. Valami miatt
nem tudtam levenni a szememet erről a látványróL Közelebb
mentem, és megálltam ott. Sokáig nem tudtam elmozdulni. Itt
született Jézus - gondoltam. Hogy ne maradjak túlzottan le a
csoporttól, azért nagysokára rávettem magamat, hogy elforduljak
a kis oltártól, és keresni kezdtem a többieket. Meglepetésemre
közvetlenül mellettem egy padon ott ült Ben. -Én azt hiszem, itt
született Jézus - mondta.

A busszal visszafelé utazva igazi szentföldi tájat láttunk: ko
pasz dombok, birkalegelők, poros utak, szemmelláthatóan sze
gény emberek. És szögesdrótók, és géppisztolyos katonák. Ki
gondolta volna, hogy alig néhány hónap múlva a jóságos arcú
jordániai király örök békét köt majd Izraellel?
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