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A ZSIDÓ "TÖRVÉNY"-TISZTELET
A II. vatikáni zsinat Nostra aetate kezdetű okmánya (Nyilatkozat a nem ke

resztény vallásokról) lényegét .tekíntve abból a törekvésból született, hogy az egy
ház szükségesnek látta tisztázni a zsidóság és a kereszténység egymáshoz való
viszonyát. A téma fontosságát az is mutatja, hogy abban a zsinati határozatban
is helyet kapott, ahol az egyház önmagáról ad tanítást: (Ld. mLumen gentium",
n. 16.) Azok, ... akik még nem fogadták el az evangélíumot, különféle fokoza
tokban kapcsolódnak Isten népéhez. Elsőként az a nép, amely a szövetségeket és
az ígéreteket kapta, '.és amelyből Krisztus test szerint származik (vö. Róm 9,4-5);
a kiválasztás és az atyák miatt Isten szemében igen kedves nép: ő ugyanis nem
bánja meg kegyelmi adományait és "hívó szavát (vö. Róm 11,28-29).

A zsinat "kölcsönös megismerésre" és "nagyrabecsülésre"(vö. "Nostra aetate",
4.) szólított fel zsidókat és keresztényeket, de azzal is számolt, hogy párbeszédük
a történelmi elfogultságoktól eltekintve sem mentes komoly vallási nehézségektől:

"Kétségtelen, hogya zsidó hatóságok és párthíveik Krisztus halálát követelték,
mégsem Iehet megkülönböztetés nélkül minden akkori zsidónak vagy éppen a
mai zsidóságnak rovására írni azt, amit ővele kínszenvedésekor műveltek. És ha
az egyház lett is az Isten új népe, mégsem szabad úgy szólni a zsidókról, mintha
kárhozatra szánta vagy megátkozta volna őket Isten, és mintha ez a Szentírásból
következnék" (ld. ih.).

A zsidóság és a kereszténység kapcsolatát míndig alapvetően meghatározta Jé
zus és a zsidó nép vezetői között támadt konfliktus értékelése. Többnyire az
látszott a legkézenfekvőbbnek, hogy a felek egymás magatartásán való felháboro
dottságukat, társadalmi helyzetüknek megtelelően, "úton-útfélen" kifejezésre jut
tatták. Kötben kölcsönösen elfelejtették tárgyilagos vizsgálat alá venni a válasz
tott nép és a Messiás összeütközésének tényleges indítékait. Pedig a messíanízmus'
- nemcsak Jézus elfogadása vagy elutasítása szempontjából, hanem általános
értelemben is - a zsidó-keresztény viszony meghatározója (1).

A "kereszt botránya" (IKor 1,23) botrány marad. Ha a zsinat mégis párbe
szédre szólítja fel a zsidókat és a keresztényeket; akkor nem elégedhetünk meg
néhány szokásos általánosság emlegetésével.

A TÖRVÉNY. Nincs zsidó teológia. Azaz nincs egységes tanrendszer, ami
egyértelmű eligazítást nyújthatna a zsidó vallás alapelveit illetően.

Kecskeméti Lipót, nagyváradi főrabbi 19l3-ban könyvet írt az ortodox-neológ
viszályelsimítására, ezzel a címmel: "Égy zsidó vallás van-e, több-e?" (2). Már
a cím is utal. arra, hogy itt nem egyszerűen a haladók és konzervatívok szellemi
küzdelméről van szó, mely tulajdonképpen minden eszme - vallás - történetét
végigkíséri, hanem arról, kit lehet egyáltalán zsidónak nevezni. .

. A "zsidóság, mint vallás" - írja (3) - "nem követel meg gyermekeitől semmi
konfesszíót"; majd hozzáteszi: "Credo hát nincs, de van dogma. Vannak dogmáink,
mert vallás vagyunk, de ... és ez a kanyarodó érthetetlennek tetszhetik, hanem
hogy tény, hogy senki sem bátorkodhatik a szóig, amely egyetemes érvénnyel
pontos számba veszi azokat a dogmákat." -
. Ha visszatekintünk az Úszövetség vallási világára, akkor a Szentírás lap

jain rátalálunk erre a jellegzetes vonásra, Az ószövetségi Szentírásnak nincs olyan
szava, amely hitvallásra szólít fel. A "hivés" fogalmát jelölő "emuná" jelentése:
szilárdság, megingathatatlanság, bizonyosság (vö. Kiv 17,12; Iz 33,6), amely sza
vahihetőségre (vö. Zsolt 119,38) épül és odaadó bizalmat (Ter 15,6) meg erkölcsi
szilárdságot (Oz 2,22) fejez ki (4).

Az "Úszövetség népe" egyetlen szilárd vallási alapelvet ismer: egy az lsten.
Mintha míndíg Illés döntésre kényszerítő felhívását hallanánk: "Ha az úr az
Isten, akkor őt kövessétek, ha meg Baal, akkor kövessétek azt!" (lKir 18,21).
A sorsfordító teofániákra (5) való emlékeztetés valóban az egyetlen érv a bál
ványimádás ellen. A próféták évszázadokon keresztül - minden hitvita vagy
elméleti bizonyítás nélkül - csak erre hivátkoztak. A teológia itt véget is ér;
a további szellemi erőfeszítés ott következik, ahol az egyetlen Isten és az egyetlen
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