
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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csapásának tartok, a 21. század legnagyobb ve-
szélyének. A zsidóknak és a keresztényeknek, és 
a muszlimoknak, és az ideológusoknak, és a vi-
lágjavítóknak, és az idealistáknak, és a jó szándékú 
embereknek pontosan tudatában kellene lenniük, 
hogy létezik valamilyen fanatizmuscsíra, van va-
lamilyen fanatizmus-mikroba, amely valamikép-
 pen minden hívőben, minden idealistában, min-
den világjavítóban, minden jó szándékú emberben, 
sőt talán minden emberben ott rejlik — ennyi. 

Hétéves gyerek voltam, amikor bölcs nagy-
anyám, Shlomit Klausner egészen egyszerű sza-
vakkal elmagyarázta, mi a különbség a zsidók és 
a keresztények között. Azt mondta: „Tudod, fiam, 
a keresztények abban hisznek, hogy a Messiás már 
itt volt egyszer, és nemsokára ismét el fog jönni. Mi, 
zsidók meg történetesen abban hiszünk, hogy a 
Messiás még nem volt itt. El sem tudod képzel-
ni, fiam”, mondta a nagyanyám, „mennyi gyű-
lölködés, üldözés, vérontás és ellenségeskedés volt 
emiatt. Miért nem tudjuk szépen kivárni mind-
annyian, zsidók és keresztények? Aztán majd csak 
meglátjuk”, mondta. „Ha a Messiás eljön, és azt 
mondja: »Szervusztok, milyen jó, hogy újra ta-
lálkozunk!«, akkor a zsidók kénytelenek lesznek 
belátni, hogy tévedtek. Ha viszont eljön a Mes-
siás, és azt mondja: »Szép jó napot, emberek! Örü-
lök, hogy megismerkedünk«, akkor az egész 
kereszténységnek bocsánatot kell majd kérnie a 
zsidóktól. Addig”, mondta a nagyanyám, „addig 
éljünk, és hagyjuk élni egymást. Nézzünk egymás 
szemébe, és igen, viseljük el egymást, és legyünk 
nagyon kíváncsiak egymásra.” 

Szeretnék ezután néhány szót szólni a kíván-
csiságról. Nyilván tudják, hogy az irodalom és a 
pletyka unokatestvérei egymásnak. Az irodalom 
sohasem köszön hangosan az utcán a pletykának, 
mert szégyelli, hogy rokoni kapcsolatban vannak. 
De mindkettő valamilyen kíváncsiságon alapul. 
Az irodalmat és a kíváncsiságot mérhetetlenül le-
nyűgözi az utca másik oldalán, a fal másik oldalán 
vagy az elválasztóvonal másik oldalán elhe-
lyezkedő személy titka. Különbözni abban kü-
lönböznek, hogy a kíváncsiság csupán be akar 
kémlelni a szomszéd ablakán, és látni akarja, mi 
folyik a szomszéd bezárt ablaktáblái mögött. 

A jó irodalom ellenben nem elégszik meg azzal, 
hogy csupán bekémlel mások ablakán, vagy má-
sok titkai után szaglászik. Nem, a jó irodalom azt 
kívánja az olvasótól, hogy az utca másik oldalán 
elhelyezkedő személy ablakán, a másik ablakán ke-
resztül nézzen a világra. Hogyan fest a világ a má-
sik számára? Milyen táj pillantható meg egy má-
sik, egy teljesen másik ablakon át? Az irodalom erre 
a pletykamentes kíváncsiságra buzdítja az embert. 

Én pedig nagyon hiszek a kíváncsiságban. Köz-
tudomású, hogy a kíváncsiság minden szellemi 

tevékenységnek nélkülözhetetlen feltétele. Talán 
egyenesen a legfontosabb feltétele minden szel-
lemi tevékenységnek. De még ennél is tovább 
mennék. Éppenséggel úgy vélem, hogy a kíván-
csiság egyúttal alapvető erkölcsi erény is. Meg-
győződésem, hogy a kíváncsi emberek valamivel 
jobbak azoknál, akik nem kíváncsiak. A kíváncsi 
emberek jobb házastársak, jobb szülők, jobb 
szomszédok, jobb partnerek, mert aki kíváncsi, 
időről időre felteszi magának a kérdést: „Mi 
lenne, ha a másik helyében lennék?” „Mit tennék 
a másik helyében?” „Mi lenne, ha én lennék azok 
ott?” Más szóval a kíváncsi ember időről időre 
megpróbálja úgy nézni a világot, ahogyan egy má-
sik ablakból, egy teljesen másik ablakból lenne lát-
ható. Nem azért, hogy felszámolja saját magát, 
nem azért, hogy megtérítsen másokat, még csak 
nem is azért, hogy a másik arcát is odatartsa el-
lenfelének — ahogyan egy nagy közös tanítónk, 
ez a nagy zsidó ember mondta egykor. Nem, ha-
nem csak azért, hogy valahol félúton találkozzon 
a másikkal. 

Kíváncsiság. Azt hiszem, a kíváncsi ember még 
autóvezetőnek is jobb, mint az, aki nem kíváncsi. 
Elvégre a kíváncsi sofőr időről időre felteszi 
magának a kérdést: „Vajon most mit fog tenni ez 
a tőlem balra haladó pasas? És ez a szemből ér-
kező pasas, tőle vajon mire lehet számítani és mire 
nem az úton?” Még azt is ki merném jelenteni, bár 
csak suttogva, hogy a kíváncsi ember jobb szerető, 
mint az, aki nem kíváncsi. A jelenlévők közül most 
bizonyára sokan többet is meg szeretnének tud-
ni a kíváncsiságnak erről az oldaláról, és szívesen 
vennének néhány konkrét példát. De ez most nem 
a legjobb alkalom erre, túlságosan az elején járunk 
még az éjszakának vagy túlságosan a végén már 
az estének. Ez tehát majd csak más alkalommal 
következhet, ahogyan a zsidó–muszlim kapcso-
latok is, és a keresztény–muszlim kapcsolatok is. 
De én nagyon hiszek a kíváncsiság erkölcsi érté -
kében, a kíváncsiság erkölcsi erényében. 

A kompromisszumokban is nagyon hiszek. 
Életem során már sokszor beszéltem erről. De hol 
másutt, mint a Sion-hegyen mondhatnám el új -
ra, mennyire nagyra tartom a kompromisszum 
eszméjét. A kompromisszumok soha nem dicső-
ségesek, a kompromisszumok soha nem hősiesek, 
a kompromisszumok soha nem adnak vonzó 
anyagot a művészeteknek, a zenének, a festészet -
nek, nem, valójában tényleg nem. A kompro-
misszumok prózaiak. Ráadásul a kompromisz-
szumok soha nem teszik boldoggá az embert. Leg-
alábbis szinte soha. Lényegüknél fogva a komp-
romisszumok sem tartós eksztázist, sem eufóriát, 
sem boldogságot nem kínálnak. Sokak, sok ember 
— főként fiatal idealisták — szemében a komp-
romisszum már-már szitokszónak számít. Több-
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nyire azt hiszik, hogy a kompromisszumok meg-
alkuvók, tisztességtelenek, haszonelvűek. Úgy vé-
lik, hogy a kompromisszumok mindenestől el-
lentétesek az odaadással és az idealizmussal. 

De nem így az én szótáramban, hölgyeim és 
uraim. Az én szótáramban a kompromisszum az 
élet megfelelője. A kompromisszum ellentéte 
pedig nem az idealizmus, a kompromisszum el-
lentéte nem az odaadás. A kompromisszum el-
lentéte a fanatizmus és a halál. Kemény üzenet ez 
Jeruzsálem vezetőinek, a Sion-hegy tetején. De ez 
az én üzenetem. Én hiszek a kompromisszu-
mokban. Nem abban az értelemben, hogy „szá-
mold fel önmagad, hogy boldoggá tehesd a má-
sikat”. Nem is abban az értelemben, hogy „a má-
sik orcádat is tartsd oda ellenségednek vagy el-
lenfelednek”. Hanem abban a kompromisszum-
ban, amelynek segítségével találkozni lehet a má-
sikkal valahol félúton. A kompromisszum a tit-
ka a házasságnak, a titka a partneri kapcsolatnak. 
A titka a jószomszédi viszonynak, a titka a szü-
lőségnek, a titka minden közös vállalkozásnak, 
amelybe egymástól különböző emberek bele-
vágnak. És higgyék el, kérem, tudok egyet-mást 
a kompromisszumokról, én, aki már hetven — öt-
venhét éve élek házasságban ugyanazzal az el-
ragadó nővel. Azért mondtam, hogy hetven, 
mert már előre várom. Tudok tehát egyet-mást a 
kompromisszumokról. És hiszek a kompro-
misszumokban. 

És azt is hiszem, hogy nekünk itt, Jeruzsálem-
ben, nekünk, más-más hitű, származású és gon-
dolkodású jeruzsálemieknek nem menekülőútra, 
csodás megmenekülésre van szükségünk. Nem va-
rázsigére van most szükségünk. Még csak nem is 
isteni megvilágosodásra van szükségünk, nem 
megváltásra — hanem megoldásra. A megoldás 
pedig mindig kompromisszum. A kompromisz-
szumok pedig fájdalmasak. De az egyetlen, az 
egyetlen választható lehetőséget jelentik. 

Engedjék meg, kérem, hogy most nagyjából tíz 
percig Júdás című regényemről beszéljek. Tu-
dom, sok olvasóm azt hiszi, hogy a regény alap-
vetően a zsidókról és a keresztényekről szól, Jé-
zusról és Júdásról, izraeliekről és palesztinokról, 
lojalitásról és árulásról. Mindez természetesen meg 
is van a regényben. Ám a Júdás című regény ezen 
alázatos és elfogult olvasójának szemében a regény 
alapvetően nem ezekről a kérdésekről szól. Lé-
nyegében három nagyon különböző ember áll a 
középpontjában: egy igen józan és szkeptikus idős 
férfi, egy dühös és sértett középkorú nő és egy fi-
atal idealista, akik egész télen át egyazon szobá-
ban ülnek, döntik magukba a teát és beszélgetnek. 
Ez nem egy vicc kezdete, hanem a regényem. Egy 
szobában üldögélnek és beszélgetnek, ennyi az 
egész. Ugyanakkor idegen bolygók a regényben, 

ellenségesen viszonyulnak egymáshoz, és két 
egészen eltérő világlátást képviselnek. 

Az idős férfi gyanús szemmel nézi a hitet, az 
odaadást, minden megváltó célzatú jelszót, min-
den világjavító szándékot. Hagyj békén minket, 
mondja, ne próbálj megmenteni minket, mert vé-
gül majd ártatlanok vérét fogod ontani. Hagyj bé-
kén! Hagyjál már! Nem vagyunk tökéletesek. 
Szenvedünk, bűnöket követünk el, de hagyj bé-
kén. Ne próbálj megmenteni minket, mert kü-
lönben keresztes vitéz vagy dzsihadista vagy va-
lami hasonló lesz belőled. 

A középkorú nő dühös, sértett, véghetetlenül 
neheztel az egész férfinemre: ti, férfiak, mondja, 
évezredeken át irányítottátok a világot, és közben 
mészárszéket csináltatok belőle. Örök kamaszok 
vagytok, folyton csak arra vágytok, hogy ti le-
gyetek az elsők, folyton bókokra, elismerésre és 
hasonlókra van szükségetek. Igen, ő maga úgy bú-
jik ágyba férfiakkal, ahogyan a zokniját cseréli, 
alapvetően azonban gyűlöli őket, még a fiatal ven-
déget is, aki eleinte tart a középkorú nőtől, az idős 
szkeptikust pedig megveti. A fiatal vendég idea-
lista. Hívő ember. Világjavító szándékai vannak. 

És e ponton apró kis csoda következik be a re-
gényben. Három hónap leforgása alatt a három 
idegen, a három különböző bolygó nemcsak ba-
rátságot köt, de szinte meg is szereti egymást. 
Óvatosan fogalmazok: szinte. Szinte család lesz 
belőlük. Hogy miképpen, azt nem tudom. És hogy 
pontosan hol következik be a regényben, azt sem 
tudom. Higgyék el, néhányszor elolvastam a re-
gényt. Ennek ellenére még mindig nem tudom, 
pontosan hol változik meg a szereplők szíve. Aho-
gyan azt sem tudom egészen a mai napig, hogy 
Smuel, a főszereplő Atalja iránt táplált izzó nemi 
vágya mely ponton emelkedik fel a gyengéd, fi-
gyelmes, szelíd szeretet szintjére, miközben a vágy 
tüze sem alszik ki benne. Hogy pontosan hol 
megy végbe ez az átalakulás a regényben, azt nem 
tudom; elolvastam, és újra elolvastam, mégsem 
bukkantam rá a fordulópontra. De megtörténik. 
Ez az apró csoda a Júdásban. 

Természetesen néhány szellem is kísért a re-
gényben. Nem olyan szellemek, akik éjjelente fe-
hér lepelbe bújva furcsa hangokat adnak ki. De 
ott van Jézus szelleme. És Júdás szelleme is ott 
van. És ott van Micha szelleme, a leölt fiúé, az egy-
szülött fiúé, aki a feláldozott Izsák a regényben. 
A könyvben jelen van Izsák feláldozása és Jézus 
megfeszítése — egyik esemény sem hoz meg-
váltást, egyik sem eredményez csodát az utolsó 
pillanatban. És jelen van Abrabanel szelleme, aki 
a nemzeteken túlívelő vagy a nemzeteket maga 
mögött hagyó pluralizmusról álmodott, amely 
egyetlen hatalmas szimfóniában egyesíti az em-
beriséget. Minden egyes ember, mindegyik kul-
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túra, minden rész, mindegyik hit páratlan és ér-
tékes hangszer lehet. És valamiképpen majd 
csodálatos összhangot hoznak létre — államok 
nélkül, határok nélkül, szögesdrót nélkül. A kor-
társai közül sokan árulónak tartják, ahogyan 
sok, sok százmillió keresztény is számos nem-
zedéken át árulónak tartotta Júdást. 

Smuel, a főszereplő szemében egyikük sem 
volt áruló. Az én szememben sem volt áruló egyi-
kük sem. De azért angyalok sem voltak. Naivnak 
tartom Abrabanelt, és azt hiszem, hogy Júdás (erre 
öt perc múlva majd rátérek), Júdás, Smuel Asch 
Júdása, nem, nem áruló, egyáltalán nem, de meg-
 van benne a fanatizmus csírája. Egyes olvasók pár-
huzamot fedeznek fel az áruló Abrabanel és az 
áruló Júdás között. Az én olvasatomban nincs 
ilyen párhuzam. Az én olvasatomban Abraba-
nelnek Jézussal vannak rokon vonásai. Hitt az 
egyetemes szeretetben. Hitt az egyetemes test-
vériségben. Hitt az erőszakmentességben, pon-
tosan úgy, mint Jézus, Smuel viszont, a világja-
vító, az, akinek megvan a varázsigéje a világ azon-
nali megmentésére, a regényben inkább neki 
vannak rokon vonásai Júdással. 

A Nyugat története során, a keresztény világ 
története során azonban Júdás az árulók árulója, 
a legaljasabb, a legvisszataszítóbb, a legközön-
ségesebb, a legmegvetendőbb, kapzsi, lelkiisme -
retlen, ravasz, sunyi, képmutató, visszataszí tó 
alak. A Júdás szó a keresztény világban, minden 
keresztény nyelven egyenértékű az áruló szóval. 
Az embereket Júdásnak lehet nevezni, a képük-
be lehet vágni, hogy „Júdás!” Mind a harminc 
nyelven, amelyre lefordították a regényt, a címe 
egyszerűen az, hogy Júdás, bár nyilván másként 
ejtik ki a németek, a franciák és a spanyolok. 

Kivéve a héber kiadásban. Ha a Jehuda címet 
adtam volna a regénynek, ha a Júdás héber 
megfelelője lett volna a címe, az emberek semmi 
különöset nem találtak volna a dologban. A Je-
huda ugyanolyan, mint a Simon, vagy a Lévi, 
vagy a Menáse, nagyon gyakori név a zsidók kö-
rében, egykor és ma ugyanúgy. A tisztesség ked-
véért be kell vallanom valamit. Az apámnak Je-
huda Arie volt a neve. A fiamat az apám után Da-
niel Jehuda Ariének hívják. Hölgyeim és uraim, 
nem más áll tehát Önök előtt, mint Júdás fia és Jú-
dás apja. Nem csoda, hogy mindig érzékeny vol-
tam ennek a névnek a jelentésvonzataira. 

Az evangéliumok Júdása a keresztény antisze -
mitizmus Csernobilja, és az utóbbi időben sajnos 
egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a musz-
lim zsidógyűlölők, a zsidókat gyűlölő igehirde-
tők körében. Az elmúlt kétezer évben Júdás, a Jú-
dásról szóló történet több százmillió ember szel-
lemét, szívét és érzéseit megmérgezte. Az a kis-
gyerek, akinek először meséli el a történetet va-

lamelyik szülője vagy nagyszülője, szinte teljesen 
képtelen megkülönböztetni egymástól a zsidó és 
a Júdás kifejezést. A kisgyerekek nehezen kü-
lönböztetik meg a német Jude és Judas szót, a spa-
nyol Judast és judíost, nem is csoda, hogy sok, sok-
sok kereszténnyel így történt, persze nem az ösz-
szessel, de azért sokkal. 

Valamiképpen mindannyian Júdások vagyunk: 
árulók, kapzsik, mohók, ravaszak, veszélyesek, 
istengyilkosok. A regény egyik helyén Gersom 
Wald elmeséli, hogy egy alkalommal, sok-sok év-
vel azelőtt, még Lengyelországban, fiatal korában 
együtt utazott a vonaton két katolikus apácával. 
Egyikük tiszteletreméltó középkorú nő volt, a má-
sik kedves arcú, ártatlan kinézetű, akárcsak a fi-
atal Madonna a gyönyörű festményeken. Gersom 
Wald kihúzott a zsebéből egy héber nyelvű új-
ságot, és olvasni kezdte, mire az idősebb apáca 
megkérdezte: „Uram, jól látom, hogy héber lapot 
olvas?” „Igen, jól látja. Zsidó vagyok. És úgy ter-
vezem, nemsokára Jeruzsálembe megyek, és le-
telepedem a városban.” Csend. Aztán a fiatal apá-
ca szelíden megkérdezte: „Mégis hogy tehette ezt 
vele? Annyira kedves volt!” Mire Gersom így fe-
lelt: „Tudja, fiatal hölgy, azon a húsvét pénteken 
én nem voltam ott, mert éppen fogorvoshoz kel-
 lett mennem.” 

Még valamit be kell vallanom. Velem is meg-
esett ugyanez, nem Lengyelországban, hanem egy 
másik európai országban: két apáca, az egyik kö-
zépkorú, a másik fiatal és gyönyörű. Nem hébe-
rül nyomtatott újság volt a kezemben, hanem hé-
berül írt könyv. De a kérdés ugyanaz: „Uram, jól 
látom, hogy zsidó könyvet olvas?” „Igen, jól lát-
ja, izraeli zsidó vagyok.” „Mégis hogyan tehette 
ezt vele?” És a mai napig bosszant, hogy nem vá-
laszoltam neki a fogorvosos kifogással. Milyen 
könnyen kiszabadultam volna ebből a helyzetből! 

Gersom Wald még más dolgokat is mond: „Ve-
gyük szemügyre az egészet egy keresztény ne-
veltetésben részesülő ártatlan gyerek nézőpont-
jából, akit az evangéliumok alapján neveltek. Nem 
egyszerű, ártatlan történetről van szó. Nem min-
den ember tudja megtenni, hogy egy nap felkel, 
fogat mos, megiszik egy csésze kávét, és megöli 
a mindenható Istent. Nagyon erősnek, nagyon go-
nosznak és nagyon romlottnak kell lennie ehhez 
az embernek.” 

Júdás csókja a történelem leghíresebb csókja, 
sokkal ismertebb, mint Rómeóé és Júliáé. Mint 
már mondtam, az antiszemitizmus Csernobilja. 
Idézzék csak gyorsan emlékezetükbe az utolsó va-
csorát ábrázoló híres festményeket, a reneszánsz 
előtti, a reneszánsz korabeli és a reneszánsz utá-
ni keresztény művészet köréből. A Megváltót lát-
juk, aki az asztal közepén foglal helyet, feje kö-
rül glória, magas, szálfaegyenes, jóságot sugároz, 
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isteni jóságot. Szintén látható a többi apostol, akik 
tőle balra és jobbra ülnek. A festmények nagy ré-
szén megnyerőek, jóképűek, a hajuk világos szí-
nű, határozottan európai megjelenésűek, sőt árja 
benyomást keltenek. Számos festményen azon-
ban az asztal sarkánál apró kis visszataszító 
szemita szörny fedezhető fel, a haja gyér, a sze-
me bandzsít, a füle elálló, az orra kampós, az aj-
kai vastagok, a fogai vásottak, vastag ajkain pe-
dig undort keltő mosoly játszik. És ez, hölgyeim 
és uraim, nem a Der Stürmer című náci lap, ez nem 
Goebbels. Az őseim évezredeken át ezzel éltek 
együtt. Sajnálatos módon nemzedéken át ilyenek 
voltunk mi. 

Ennek ellenére tizenhat éves koromban Hul-
da kibbucban úgy döntöttem, hogy el kell ol-
vasnom az Újszövetséget; igazi könyvmoly vol-
tam. Egyetlen zsidó iskolában sem tanítanak az 
Újszövetségről — sem külföldön, sem Izraelben, 
és véleményem szerint ez nagy szégyen. Erről a 
könyvről minden zsidó iskolában tanítani kelle-
ne. Mert zsidó könyv. Nagyszerű zsidó könyv. Én 
azonban beláttam, hogy ha nem olvasom el az 
evangéliumokat és az Újszövetség többi részét, 
soha nem fogom megérteni Bach zenéjét vagy a 
keresztény művészetet, festészetet és szobrásza-
tot. Még csak Dosztojevszkij regényeit sem fogom 
megérteni. 

Amíg tehát a többi fiú, az osztálytársaim ko-
sárlabdáztak vagy a lányok után koslattak, én, aki 
mindkét területen reménytelen eset voltam, én a 
könyvtárba mentem és vigaszra leltem Jézusnál. 
Elolvastam az evangéliumokat. Első pillantásra 
megszerettem Jézust: a szelídségét, a humorér-
zékét, csodálatos egyszerűségét, jóságát, amely 
fe lém áradt a lapokról. Szerettem Jézust. Nem ér-
tettem egyet vele, de ebben nincs semmi szokat-
lan. Ebben az országban két izraeli soha nem ért 
egyet egymással — akkor sem értett, ma sem ért 
egyet. Nem értettem egyet vele az egyetemes sze-
retettel kapcsolatban. Nem értettem egyet azzal, 
hogy az erőszak a legnagyobb rossz a világon. 

Az én könyvemben az agresszió, nem pedig az 
erőszak a legnagyobb rossz. Az erőszak az ag-
resszió szülötte. „Az agresszió minden háború 
anyja”, hogy Szaddam Husszeint idézzem, jól 
vagy rosszul. Ebben a világban nekem tehát nem 
önmagában az erőszak az ellenségem, hanem az 
agresszió. És az agressziót, igen, az agressziót oly-
kor erőszakkal kell visszaszorítanunk. Zárójel be-
zárva. 

Szerettem Jézust, de az árulásról szóló, a har-
minc ezüstről meg a csókról szóló történet fel-
dühített. Nem azért dühített fel, mert zsidó va-
gyok, mert izraeli vagyok. A bennem lévő kis de-
tektív, a kis műkedvelő nyomozó tartotta felhá-
borítónak a történetet. Először az a kérdés merült 

fel bennem: „Valójában mennyit is ért pontosan 
a történetben szereplő híres harminc ezüst?” 
Akkoriban még nem volt Google, és én még ma 
sem tudom igazán jól használni a Google-t. De a 
könyvekben nehézség nélkül ráakadtam, hogy a 
második Templom utolsó évtizedeiben a híres har-
minc ezüst nagyjából annyit ért, mint ma hatszáz 
euró. Csinos kis összeg, de egy Júdáshoz hason-
ló tehetős ember számára nem jelentett ellenáll-
hatatlan kísértést. A többi apostoltól eltérően Jú-
dás nem volt galileai származású szegény halász. 
A keresztény források tájékoztatása szerint tehetős 
júdeai földbirtokos volt. 

Miért kísértené meg, hogy áruba bocsássa az 
Urát, a mesterét, az Istenét, a tanítóját, az atyját 
— hatszáz euróért? És ha valóban annyira rom-
lott volt, hogy hatszáz euró is ellenállhatatlannak 
tűnt számára, miért akasztotta fel magát nyom-
ban azután? Képtelen voltam felfogni. Azt pedig 
még kevésbé, hogy miért adna valaki akár csak 
egy kis darab ezüstöt is Júdásnak, akár csak öt-
ven centet azért, hogy megcsókolja Jézust, s így 
felfedje a kilétét azoknak, akik a letartóztatására 
érkeztek, ha egyszer a legkevésbé sem volt szük-
ség arra, hogy valaki felfedje Jézus kilétét. Egész 
Jeruzsálemben közismert volt. Az utcasarkokon 
beszélt. Hatalmas botrányokat kavart (már meg-
bocsássanak a kifejezésért), néhány száz méter-
re innen, a Templom kapujánál, hiszen erővel fel-
borította a pénzváltók asztalait. Egy pillanatra 
megfeledkezett róla, hogy soha nem hitt az erő-
szakban, és én szeretem ezért, azért, hogy emberi. 

Egész Jeruzsálem ismerte tehát. Mire akkor a 
csók? Mire a pénz? Mire a váltság? Mire ez a ron-
da történet? Elvégre Jézus nem próbálta elfedni 
a kilétét, nem próbált kereket oldani, és nem rej-
tőzött el. Nem viselt sombrerót. Nem mondta az 
elfogására érkezőknek, hogy ő nem is Jézus, ha-
nem Donald Trump. Mire hát a csók? Mire az 
ezüstök? Dühös voltam. Évekig nem is szabadul -
tam az érzéstől. 

Smuel Asch másként gondolja. Smuel Asch az-
zal a felvetéssel áll elő, hogy Júdás soha nem is 
árulta el Jézust. A jeruzsálemi papság küldte Ga-
lileába, hogy a botrányt okozó galileai falusi után 
kémkedjen. „Mindenféle híresztelés jut a fü-
lünk be csodákról, és arról, hogy egyre több kö-
ve tője van. Menj, és nézz csak körül!” Júdás te-
hát szegényes gúnyát öltött, mezítláb kezdett jár-
ni, beállt a csoportba, és megtért. Újjászületett. 
Mélységesen hinni kezdett Jézusban, elhitte, hogy 
ő a megváltó, a Messiás és Isten fia. 

Mivel azonban evilági ember volt (a többiektől 
eltérően), azt is mondhatta Jézusnak: „Figyelj csak! 
Ha továbbra is csodákat művelsz és próféciákat 
hirdetsz Galileában, kétszáz évig is folytathatod, 
de a világ mit sem fog változni. Jeruzsálembe kell 
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menned! Első osztályú csodát kell végbevinned! 
A csodák csodáját! Mégpedig főműsoridőben! 
A pészach előtti estén, a nagy ünnepnap előtti 
pénteken, amikor több százezer zarándok árad a 
városba (zsidók, nem zsidók, római katonák, hel-
lenisták, görögök, mindenki), keresztre kell fe-
szíttetned magad! És aztán az egész város, az 
egész világ szemeláttára leszállsz a keresztről, ele-
venen és épségben, és az egész világ térdre fog bo-
rulni, és te majd egyetlen egyszerű mondatot mon-
dasz nekik: »Szeressétek egymást!« És ekkor 
kezdődik meg majd a mennyek országa. Ezután 
már nem lesz szükség csodákra. Ezután eljön majd 
a napok vége. Ez lesz majd a mennyek országa.” 

Jézus vonakodott. Félt. Félt Jeruzsálemtől. 
Már sok megváltó volt Jeruzsálemben. Minden 
második zsidó potenciális megváltó, még ma is: 
mindenkinek megvan a személyes varázsigéje az 
azonnali megváltásra. Jézus tehát vonakodott, 
még a haláltól is félt, egészen emberi módon félt 
a haláltól. És az evangéliumokban számos olyan 
hely van, ahol Jézus arról beszél, hogy nem biz-
tos magában: „Valóban én lennék az? Mi fog tör-
ténni velem? Talán nem is kellene Jeruzsálembe 
mennem!” Júdás erősködött: „Menj csak oda! Mu-
tasd meg nekik! Te halottakat támasztottál fel! Be-
tegeket gyógyítottál meg! Vízen jártál! Majd te 
megmutatod nekik. Le fogsz szállni a keresztről. 
Atyád majd leemel a keresztről, és ez lesz a világ 
megváltása.” 

Jézus és a többiek vonakodva bár, de elmen-
nek Jeruzsálembe. És Júdásnak sok szálat meg kell 
mozgatnia azért, hogy főműsoridőben történhes -
sen meg Jézus megfeszítése, mert Smuel Asch ol-
vasatában sem a rómaiak, sem a papok nem vol-
tak különösebben elragadtatva ettől a galileai pró-
fétától. „Hát még egy! Még egy istenkereső zsi-
dó, a többi zsidó mintájára!” Júdásnak sok-sok te-
lefonhívást le kellett bonyolítania, és fel kellett 
használnia a kapcsolatait, hogy a legjobb műsor -
időben rendezhesse meg a keresztre feszítést. Jé-
zus pedig a keresztre kerül, és a kereszten is ma-
rad, vére omlik a kereszten, és sír a kereszten, és 
a tömeg lassan oszlani kezd, mert nagyon meleg 
van, és mert a szabbat előtti este van, az ünnep 
előtti este. Júdás pedig a kereszt lábánál áll, és azt 
mondja: „Mutasd meg nekik! Gyerünk már! Most! 
Azon nyomban! Rögvest! Gyerünk! Itt az idő!” 

És Jézusnak ömlik a vére a szögeknél, ömlik 
a vére sebzett kezéből és lábából, majd kimond-
ja az emberiség történetének leghíresebb mon-
datát: „Ó, Istenem, miért hagytál el engem?” Eze-
ket a szavakat Smuel Asch szerint csak olyan em-
ber mondhatta ki, aki azt hitte, legalábbis az utol-

só pillanatig azt hitte, hogy igen, az Atya le fog-
ja venni a keresztről. 

Jézus tehát, az Emberfia, ahogyan az Evan-
géliumban nevezni szokta magát, Jézus meghal 
a kereszten. Júdás pedig, aki belátja, mit tett, megy, 
és felakasztja magát. Valóban ez történt, itt, a kö-
zelben, kétezer évvel ezelőtt? Nem tudom. Fog-
orvoshoz kellett mennem, nem voltam ott. De azt 
hiszem, ennek az olvasatnak sokkal több értelme 
van, mint a harminc ezüstről és a csókról szóló tör-
ténetnek. A legrosszabb történetnek, amelyet 
va laha elmeséltek. Egyetlen másik elbeszélés 
sem eredményezett annyi vérontást, pogromot, 
üldözést, inkvizíciót, diszkriminációt, gyűlöletet, 
mészárlást és tömeggyilkosságot a történelemben 
— sőt talán még holokauszthoz is vezetett. Gyen-
ge történet. Ha szerkesztő kezébe kerül, kihúzza. 
Csupa rasszista sztereotípia. 

Smuel Asch olvasatában Júdás viszont nem 
áruló. Smuel Asch olvasatában Júdás paradox mó-
don jobban hitt Jézusban, mint Jézus saját ma-
gában. Jézusnak kételyei vannak azzal kapcso-
latban, hogy Jeruzsálembe kell-e mennie és ke-
resztre kell-e feszíttetnie magát. Kételyei vannak 
és fél. Júdás nem kételkedik és nem fél. De az én 
Júdásom nem is angyal, legalábbis nem ennek az 
olvasónak a nézőpontjából. Nem szent. Nem vét-
kes az árulásban, de vétkes a fanatizmusban. Nem 
tágított attól, hogy neki azon nyomban kell a meg-
váltás. Ma kell a megváltás. A naplemente előtt. 
Azonnali megváltás. Ez a jeruzsálemiekre vall — 
akkor is, meg ma is. Nagyon veszélyes — akkor 
is, meg ma is. 

Végezetül legyen szabad újra elmondanom, 
amit a beszéd elején mondtam. Hölgyeim és ura-
im, szeretem Jézust, sőt nagyon szeretem. Számos 
tekintetben nem értek egyet vele. Ki nem állha-
tom az ezüstökről, meg a csókról, meg az isten-
gyilkosságról szóló történetet. Ki nem állhatom 
ezt a történetet. És azt hiszem, bár nem egysze-
rű ezt pont a Sion-hegyen kimondani, mégis ki-
mondom: nem hiszek a megváltásban, hanem 
megoldásokban hiszek, megoldásokban. Azt hi-
szem, Jeruzsálemnek ma, most azonnal nem 
megváltásra van szüksége. Pragmatikus, gyakor -
lati, fájdalmas megoldásokra — igen, kompro-
misszumokra. És mint már mondtam, a komp-
romisszumok soha nem teszik boldoggá az em-
bert, de ha a kompromisszumot választjuk, az 
életet választjuk a halál helyett. És ahogyan őse-
ink sok-sok évezreddel ezelőtt mondták: utevachar 
bakha’jm, „és válaszd az életet”. 

Nagyon köszönöm. 
Görföl Tibor fordítása
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