
gyobb erénye azonban a kiadvány-
nak, hogy Zalán Tibor elõszava mel-
lett a fordító, Farkas Jenõ majd� hat-
vanoldalas tanulmányát is tartal-
mazza, amely érdekes és hasznos
adalékokkal szolgál elsõsorban Az
én országom címû írás megértéséhez,
és persze Cioran további mûveit is
elhelyezi az életmûben, egészen a vi-
lághírt meghozó A bomlás kéziköny-
véig, miközben rádióinterjúkból és
kortársi kritikákból vett idézetekkel
árnyalja a szerzõrõl kialakult, meg-
ítélését tekintve még mindig nem
egységes képet.

SZALAI ZSOLT

(Fordította Farkas Jenõ, Palamart Kiadó,
Budapest, 2004, 134 oldal, ármegjelölés
nélkül)

SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY:

ÍÍrrdd  ffeell  hháázzaadd  kkaappuujjáárraa��  

A Helikon Kiadó színes és színvona-
las ismeretterjesztõ sorozatának, a
Palettának második köteteként je-
lent meg Száraz Miklós György Írd
fel házad kapujára� címû, a zsidó
történelmet és a zsidó vallást õszinte
kíváncsisággal és mély empátiával
bemutató érdekes és tartalmas mun-
kája.

Ábrahám, Izsák, Jákob és Mózes
népének istene, az alaktalan, az
ábrázolhatalan, a kimondhatatlan,

az egyetlen igazi Úr már évezredek
óta próbára teszi választott népét, a
zsidókat.

Az Ószövetség és az Újszövet-
ség szent könyveibõl, valamint az
ókori szerzõk tollából is jól ismerjük
a korabeli birodalmak határvidékén
élõ zsidóság életét, az egyiptomi
szenvedés és szabadulás, a babiloni
fogság és hazatérés, a lázadások, a
kegyetlen római hadjáratok és a
szétszóratás történeteit. (A Sala-
mon által építtetett jeruzsálemi El-
sõ Templomot a babiloniak, az újjá-
épített és kibõvített Második Temp-
lomot a rómaiak rombolták le, s
ezután már nem épült fel többé.
A Második Templom egyetlen ere-
deti maradványa a Siratófal.) A Má-
sodik Templom és Jeruzsálem pusz-
tulása után erõsödik meg a babiloni
és alexandriai, és alakul ki a kis-ázsi-
ai, galliai, hispániai és észak-afrikai
zsidó diaszpóra. A bizánci és az isz-
lám által elfoglalt területeken is vi-
szonylagos nyugalmat élveznek,
vallásukat szabadon gyakorolhatják,
és egyre inkább bekapcsolódnak a
mediterrán térség kereskedelmi éle-
tébe is. Aragónia és Kasztília keresz-
tény királyságainak egyesítése a vi-
rágzó mór kultúra felszámolása
mellett a pezsgõ sevillai, córdobai és
granadai zsidó gazdasági és szellemi
élet végét is jelentette. A szefár-
doknak nevezett spanyol zsidók egy
része visszatért Észak-Afrikába, má-
sik része továbbvándorolt a francia
(németalföldi) és német területek
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felé, míg az otthonmaradottak kény-
szerbõl kikeresztelkedett zsidókká,
marannókká lettek. A szefárd zsi-
dók nyelve a ladino, míg a németor-
szági zsidók, az askenázik nyelve a
jiddis volt. A mai Izraelben a héber-
bõl kialakuló-kialakított ivrit nyel-
vet beszélik.

A keresztény Európa gyanak-
vással és elõítéletekkel vegyes kí-
váncsisággal fogadta az elkülönülõ
és elkülönített, vallásához minden-
áron, szokásaihoz pedig kivétel nél-
kül kitartóan ragaszkodó zsidó kö-
zösségeket. A királyok és fejedel-
mek általában szívesen látták õket,
mert szükségük volt kereskedelmi,
pénzügyi és diplomáciai képessége-
ikre. (Elsõsorban persze az általuk
biztosított hatalmas összegû hite-
lekre.) Amikor aztán felvirágoztat-
ták a kereskedelmet, a keresztény ri-
válisok nyomására megfosztották
õket privilégiumaiktól, majd leg-
alapvetõbb jogaiktól is. Az eladóso-
dott, a hiteleket visszafizetni képte-
len uralkodók is szívesen szabadul-
tak meg kényelmetlenné vált
hitelezõiktõl, és politikai, társadal-
mi krízisek vagy pusztító járványok
idején a természetesen ártatlan zsi-
dókat tették meg bûnbaknak. Az
idõrõl idõre fellépõ alaptalan vérvá-
dak és zaklatások elõl a zsidóság
egyre keletebbre húzódik, de né-
hány évtizedes vagy évszázados ké-
séssel itt is a már ismert, szomorú

történet játszódik le, a végén a ke-
gyetlen és kíméletlen ukrajnai és
oroszországi pogromokkal. Hosz-
szabb távon talán csak egyedül a
monarchiában találnak otthonra,
melynek � többek között � két be-
szédes példája a zsidó vallás szétvá-
lása, és a �Szól a kakas már�� kez-
detû magyar népdal zsidó szent
énekké formálódása. (A neológ
irányzat kialakulása lényegét tekint-
ve lehetõvé teszi a zsidók számára
az európai kultúra befogadását és
az asszimilációt.)

Érdekességképpen említjük, hogy
az Arthur Koestlert is komolyan
foglalkoztató �kazárelmélet� szerint
a mai zsidóság döntõ része nem a
Szentföldrõl, hanem a keresztény bi-
zánci és az iszlám arab birodalmak
mellett önálló nagyhatalmi politiká-
ra vágyó, és ezért függetlenségének
hangsúlyozása végett a zsidó vallásra
térõ Kazár Birodalom területérõl
származik.

A gyönyörû képekkel díszített
könyvet jó kézbe venni, lapozgatni;
megismerhetjük belõle a legszebb és
legfontosabb zsidó ünnepeket, így
például a Sabbat, a Pészah, a Purim,
a Szukkot, a Hanukka és a Jóm
kippur archaikus és izgalmas szertar-
tásait, szokásait is. Tessék elolvasni.

SZELKE LÁSZLÓ

(Helikon Kiadó, Budapest, 2004, 
168 oldal, 2990 Ft)
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