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BESZÉDE ELÉ 

1948-ban, az izraeli függetlenségi háború idején, 
Jeruzsálem ostromának kellős közepén egy 
Ámosz Klausner nevű kilencéves zsidó fiú min-
den bátorságát összeszedve megkérdezte a nagy-
anyjától, hogy kicsoda Jézus. A körülményeket te-
kintve rendhagyó kérdés ezután sem hagyta 
nyugodni a fiút, aki hatvanhat évvel később, 2014-
ben nagyszabású regényben dolgozta fel Jézus 
kérdését, miközben persze a közben eltelő évti-
zedek alatt sem fordított teljesen hátat neki. A két 
dátum között azonban sok minden történt. 

Először is, tizennégy éves korában a serdülő 
Ámosz nevet vált, vezetéknevét Ozra cseréli, rá-
adásul az apja ellen fellázadva nem hajlandó tel-
jesíteni az — egyetemi karrierre egész életében hi-
ába vágyó — irodalomtudós intellektuális elvá-
rásait, és traktorvezetőként egy kibbucba költözik, 
ahol harmincegy évig él. A 400–500 fős kis kö-
zösségben töltött évekre később is pozitív előjel-
lel emlékezett vissza, egyrészt azért, mert a kib-
bucokat tartotta a történelem egyetlen olyan tár-
sadalmi reformkísérlete megnyilvánulási formá-
inak, amely nem járt vérontással, másrészt a Hul-
da kibbucban töltött hosszú évek alatt alkalma volt 
minden emberrel szoros ismeretséget kötni, és be-
hatóan meg tudta figyelni az emberi életet. Nagy-
részt konkrét megfigyelései nyomán születettek ké-
sőbbi regényei, amelyek világszerte a legismertebb 
és legnépszerűbb izraeli íróvá avatták. 

Mert az apa és a család elleni lázadás Ámosz Oz 
esetében is körpályát írt le: idővel mégiscsak az in-
tellektuális életforma mellett döntött, és számos 
egyéb változás is lezajlott az életében. Mivel Joseph 
Klausner, a világszerte ismert vallástudós unoka-
öccse volt (pontosabban másodfokú unokaöccse, 
Klausner ugyanis Ámosz Alexandr nevű nagyap-
jának volt a testvére), neveltetésénél fogva közel állt 
hozzá a cionizmus, amelynek érdekében fiatalon 
fegyvert sem átallt fogni a kezébe. Később azonban 
a béke szószólója lett, s nemcsak a háborút, de ál-
talában az agresszió és a fanatizmus minden for-
máját is elutasította.1 A forradalmat sem sokáig tar-
totta megoldásnak, hanem a „kis gesztusokban” 
kezdett hinni. Gyakran elmesélt példázata szerint 
az embernek három lehetősége van, ha tűzesetet 
észlel: elmenekülhet és sorsára hagyhatja a tűzben 
rekedteket; vádaskodni és tiltakozni kezdhet, hi-
básakat és felelősöket keresve; és végül megpró-
bálhat vizet locsolni a tűzre, még akkor is, ha csak 
teáskanál van a keze ügyében: ha mindenki csupán 
teáskanállal oltaná a tüzet, hamar kialudna. 

Ezzel a meggyőződéssel függ össze Ámosz Oz 
irodalomról alkotott felfogása. Tudja, hogy az iro-
dalom nem nyújt megváltást — de közelebb vi-
het a megváltáshoz; nem változtatja meg a vilá-
got — de segíthet az emberek megváltozásában. 
Maga Oz „nyelvi füstjelzőnek” tekintette magát, 
akinek feladata, hogy a nyelv eszközeivel nyom-
ban riasztást adjon ki, ha veszélyeket észlel. Az 
évek folyamán több száz politikai cikket is írt ak-
tuális társadalmi kérdésekről, és lányával közö-
sen írt terjedelmes könyvében kifejezetten is fog-
lalkozott a nyelv és az írott szó kérdéseivel.2 Író-
ként mindig többszólamúságra törekedett, az 
emberek életével kapcsolatos megfigyelései nyo-
mán ugyanis arra a meggyőződésre jutott, hogy 
minden esemény több nézőpontból látható. A tra-
gédia és a komédia, fogalmazott egy alkalommal, 
nem két világot jelenít meg, hanem egyazon vi-
lágra nyíló két ablakot jelent. Ezért is alkalmaz több 
művé ben kettős perspektívát. 1992-ben a Német 
Könyv kereskedők Békedíjának átadásakor mon-
dott köszöntőbeszédében Siegfried Lenz ezért is 
emelte ki, hogy Ámosz Oz regényeiben a jelenlegi 
életük talaján új életet tervező szereplők gondo-
latmenetei a legmegragadóbbak.3 

Nagyrészt árnyaltságra törekvő látásmódja mi-
att könyvelték el Izraelben sokan árulónak Ámosz 
Ozt. Nem gondolta, hogy Jeruzsálem problémá-
ja vallási természetű lenne, és annak pártján volt, 
hogy Jeruzsálem Izraelnek és a palesztin állam-
nak egyaránt fővárosa legyen. Izrael állam létre-
hozását sem tartotta teljesen egyértelmű folya-
matnak (érdekes ebből a szempontból például Mi-
káél, Mikáél című regénye), és kiállt a palesztinok 
jogaiért. Már csak ezért is élénken foglalkoztat-
ta az árulás problematikája. 

Utolsó nagy művében, a Júdásban már kifeje-
zetten az árulás témája kerül a középpontba. A re-
gény gyakorlatilag mindenütt megdöbbenést 
váltott ki: Európában azért, mert Júdást nem áru-
lónak, hanem Jézus leghűségesebb és legoda-
 adóbb követőjének láttatja, Izraelben azért, mert 
az egyik szereplőn keresztül az izraeli állam lét-
rehozásával és a nemzeti hősnek számító Ben Gu-
rionnal kapcsolatos éles bírálatoknak ad hangot. 
A meglepett kérdésekre az író rendre azzal válaszolt, 
hogy nem vallási kiáltványt, hanem többszólamú 
regényt alkotott, amely tehát nem olvasható sem 
vallási, sem politikai állásfoglalásként. 2017-ben 
mondott jeruzsálemi beszédében Ámosz Oz ösz-
szefoglalja a regény eszmei tartalmát, amely alig-
 hanem a magyar olvasóból is megdöbbenést vált 
ki. Az önmagát szekuláris és szkeptikus huma-
nistának nevező író mondanivalója azonban 
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nem tekinthető vallási állásfoglalásnak, hanem leg -
inkább a zsidóság és a kereszténység mai kap-
csolatkeresésének egyik rendhagyó és különleges 
eseteként fogható fel. 

Ámosz Oz már legismertebb művében, Sötétség -
ről, szeretetről című önéletrajzi könyvében is kie-
melte, mire intette Joseph Klausner Jézussal kap-
csolatban: „Felteszem, kedvesem, hogy az iskolá-
ban arra oktatnak, gyűlöld ezt a tragikus és cso-
dálatos zsidót (…). Ha majd idősebb leszel, ked-
vesem, olvasd az Újtestamentumot, akármit mon-
danak is tanítóid, és majd rájössz, hogy az az em-
ber hús volt a húsunkból és vér a vérünkből, egy 
csodatévő zsidó pietista, [akinek] helye van a 
nagy zsidók panteonjában.”4 Amikor megjelentek 
Klausner Jézusról szóló könyvei, a keresztények és 
a zsidók egyaránt megdöbbentek a rendhagyó ér-
tékelésen, mire a szerző csak így felelt: „Ha a zsi-
dók és a keresztények mind elégedetlenek, való-
színűleg mindent jól csináltam.”5 Ámosz Oz ennek 
a humornak is örököse, és ez sem hagyható figyel -
men kívül a jeruzsálemi beszéd olvasása közben. 

GÖRFÖL TIBOR 
 
1Ámosz Oz: Hogyan gyógyítsuk a fanatikust. Európa, 

Budapest, 2007. 
2Ámosz Oz – Fania Oz-Salzberger: Zsidók és szavak. 

Európa, Budapest, 2017. 
3Siegfried Lenz: Laudatio. In: Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 
1992, 2–7. 

4Ámosz Oz: Szeretetről, sötétségről. Európa, Budapest, 
2006, 100–101. 

5Amos Oz: Jesus und Judas. Ein Zwischenruf. Mit ei-
nem Nachwort von Rabbiner Walter Homolka. Patmos, Düs-
seldorf, 2018, 10. 

ÁMOSZ OZ: BESZÉD  
A SION-HEGY DÍJ ÁTADÁSÁN 

Tisztelt vendégek, bizottsági tagok, alapítványi ta-
gok, a Sion-hegyen élők, kedves barátaim, kedves 
hívők, különböző hitet valló hívők, kedves hitet-
lenek, kedves szkeptikusok, Jeruzsálem barátai, 

mindannyiuknak jó estét kívánok, és nagyon 
köszönöm, hogy eljöttek. Szintén köszönöm, 
hogy nekem ítélték ezt a megindító díjat. Ma este 
a zsidókra és a keresztényekre fogok szorítkozni, 
pedig higgyék el, a zsidókról és a muszlimokról 
meg a muszlimokról és a keresztényekről is bő-
ségesen lenne mondanivalóm. Ezekre a kérdésekre 
azonban más alkalommal kell majd sort keríte-
nünk. Egyébként a zsidók és a muszlimok közös 
története nem éppen egyszerű, noha lényegesen 
egyszerűbb, mint a zsidók és a keresztények kö-
zös története. Nagybátyám, Klausner professzor 

mélységes és fájdalmas iróniával mondogatta: „Is-
tennek hála mi, zsidók, csak a keresztény Istent öl-
tük meg, a muszlim Istent már nem.” 

Beszéljünk tehát a zsidókról és a kereszté-
nyekről. Sok-sok évszázadon, sőt évezredeken át 
a gyűlölet, a félelem és az üldözés volt a meg-
határozó, s ezért nem is került sor valódi párbe-
szédre a zsidók és a keresztények között. Ter-
mészetesen voltak híres-neves teológiai viták, de 
szinte minden esetben pontosan az ellenkezőjét 
nyújtották a párbeszédnek. Igen gyakran csak fé-
lelmet keltettek a vitában részt vevő zsidó félben, 
mivel a viták során a zsidók nem engedhették 
meg maguknak, hogy nyerjenek, de éppoly ke-
véssé engedhették meg maguknak, hogy veszít-
senek. Most végre, közel húsz évszázad eltelté-
vel, azt hiszem, eljutottunk a zsidó–keresztény 
párbeszéd kezdőpontjához. 

Hölgyeim és uraim, barátaim, 
ily hosszú idő után egészen természetes, hogy 

a párbeszéd eleinte főként udvariaskodásból, 
társasági viselkedésből, mosolyokból, bocsánat-
kérésekből, jó szándékokból és a jövőt érintő re-
ményekből áll, s nem enged teret annak a fájdal-
 mas kérdésnek, amely elválasztotta egymástól a 
zsidókat és a keresztényeket. Úgy vélem azonban, 
túl kell lépnünk a bemutatkozás szakaszán, túl kell 
lépnünk azon, hogy jól nevelten és hivatalosan örö-
münket fejezzük ki az ellenségeskedés és a gya-
nú időszakának lezárulása (lezárulásának kezdete) 
miatt. Azt hiszem, ideje immár komolyan beszél -
nünk egymással, mind arról, ami egyesít minket 
(zsidókat és keresztényeket), mind arról, ami 
szétválaszt minket (zsidókat és keresztényeket). 
Beszélnünk kellene a múltról, egymás szemébe 
kellene néznünk, és beszélnünk kellene a múltról, 
hogy közösen tudjunk szembenézni azokkal a fel-
adatokkal, amelyeket a jövő tartogat. Jeruzsálem 
pedig elég nehéz feladatokat tartogat. Önök, 
akik Jeruzsálemben élnek, mindenki másnál job-
ban tudják ezt. A jelen és a jövő feladatai a leg-
kevésbé sem egyszerűek és könnyűek. 

Beszélnünk kellene. Beszélnünk kellene a hit-
ről és a hitetlenségről, a megváltásról alkotott kü-
lönböző felfogásokról és a különböző megoldá-
sokról. Beszélnünk kell arról, hogy mit tudunk 
megtenni közösen, és mit kell megtennünk ebben 
a fájdalommal, vérrel és gyötrelemmel teli világ -
ban, amely egyre fanatikusabb lesz, egyszerre sok-
féle irányból, a fanatizmus számos különböző for-
máját magára öltve. Végső soron azonban az ösz-
szes fanatikusnak van közös nevezője: minden 
egyes fanatikus, legyenek bár vallási fanatikusok, 
ideológiai fanatikusok, környezetvédő fanati-
kusok vagy soviniszta fanatikusok, mindegyikük 
két lábon járó felkiáltójel. Ideje foglalkoznunk a 
fanatizmussal, amelyet a 21. század legnagyobb 
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