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ZSIDÓSÁG ÉS NEMZETISÉG
Nemzetiség-e a zsidóság? A mai magyar közjogi helyzetből kiindulva

erre a kérdésre nem kapunk határozott választ. Egyrészt belügyminiszteri
engedéllyel müködnek a zsidó nemzetiséget valló cionista egyesületek,
amivel tehát a magyar köztársaság hallgatólagosan elismeri a törekvés
jogosultságát. Másrészt azonban törvényeink seholsem intézkednek olyan
értelemben, mintha a zsidóságnak kisebbségi, illetve nemzetiségi jogai vol
nának. A "magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következ
ményeinek enyhítéséről" szóló törvény pl. sehol sem beszél zsidó nem
zetiségü állampolgárokról, hanem következetesen csak izraelita vallású
vagy származású személyekről, vagy általában a "magyar zsidóság"-ról
szól. Tudtommal semmiféle törvény vagy rendelet nincs, mely a zsidóság
ról, mint különálló nemzetiségről intézkednék s olyanféle jogokat bizto
sítana neki, mint pl. az ország többi nemzetiségeinek. Nyilvánvaló, hogy
a törvényhozás úgy tesz, mintha ez a kérdés fel sem vetődött volna, vagyis
a kormányzat közjogilag az asszimiláns zsidóság álláspontján áll és nem
tekinti a zsidóságot külön nemzetiségnek, hanem csupán vallásfeleke
zetnek.

Erről az oldalról tehát különösebb felvilágosítást nem kaphatunk.
Induljunk el inkább az elvi kérdés magaslatáról, egyelőre nem törődve

a tényleges jogi helyzettel. De legelőbb is arra a kérdésre feleljünk, mi
hát a nemzetiség?

Talán az egy nyelvet beszélők összessége? Akármilyen fontos és a
legújabb korban szinte egyenesen döntő szerepe van a nyelvi egység
nek a nemzetiség kialakulásában, könnyen rájövünk arra, hogy nyelvi
alapon nem lehet a nemzetiség fogalmát meghatározni. Ezen az álláspon
ton volt pl. a nagynémet felfogás, mely minden németül beszélőt bele
akart erőltetni egy politikai államon felüli nemzet népi egységébe, hogy
aztán a szoros állami határokon túl mindenütt, ahol németül beszélő ember
van, megvesse lábát. De viszont köztudomású, hogy pl. a svájci nérnetek
se régen, se ma nem tekintik magukat német nemzetiségüeknek, hanem
svájciaknak, de a franciául beszélő belgák vagy a svájci franciák sem
veszik magukat a franciákkal azonos 'nemzetiségüeknek: nekik a külön
'államiság politikai tudata adja a belga vagy svájci nemzetiségi öntudatot.
A hollandi nyelv egészen közel áll a magát német nemzetiségünek valló
alnémet ember tájnyelvéhez és csekély kivételtől eltekintve minden hol
landi kézzel-lábbal tiltakozik az ellen, hogy őt bárki németnek tartsa.
A birodalmi német nyilván később jutott nemzetiségi öntudat birtokába,
mint il. kis hollandi nép.

Mindamellett kétségtelen, hogyanyelvegység a nemzetiségi gon
dolat legerősebb hordozója. A történelmi Magyarország bomlása pl. annak
köszönhető, hogy a csehek és tótok, hogy az erdélyi és Kárpátokon túli
románok, hogy a horvátok, bunyevácok, vendek és a balkáni délszlávok
nyelvi egységük vagy nyelvi rokonságuk segítségével nemzetiségi közös
ségtudatot alakitottak ki önmagukban a XVIII-XIX. század folyamán, de
ennek az egységtudatnak politikai következményeit a statikus történelmi
erőkkel szemben csak a XX. században tudták érvényre juttatni.

Vajjon ilyen alapon beszélhetünk-e zsidó nemzetiségről? Nem, mert
a diaszpórában élő zsidóság mindenütt az illető ország nyelvét beszéli,
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vagy Közép- és Keleteurópában a jiddist, mely köztudomás szerint egy
középfrank, tehát német nyelvjárásnak erős héber szókinccsel gyarapított
változata. De még ez a zsargon is egyes műveltségi központok szerint más
és más héber szókincset vett fel, úgy hogy még a zsargonon belül is jelen
tős eltérések mutatkoznak. Az a tény, hogy a palesztinai bevándorolt zsidó
ság nem a zsargont, hanem egy már csak igen kis szórványokban beszélt
héber nyelvből felfrissített nyelvet fogadott el nemzeti nyelvül, mutatja,
hogy nyelvnemzetiségrőla- világzsidóság esetében szó sem lehet. Ha nem
zeti nyelv van is, azt épúgy kell minden bevándorlónak meghódítania.
elfoglalnia, megszereznie, mint az új hazát. Olyasmi ez, mintha például
ma európai nemzetiséget akarnánk kialakítani az európai testvériség
híveiből, s az Egyházban és a régi tudományban használt latint fogad
nók el nemzeti nyelvül,melyet aztán az egyes nemzeteknek kellene el
sajátitaniok:. A héber a vallásos zsidóságnak épúgy egyházi nyelve, mint
az európai kereszténységnek a latin. Persze ez csak távoli analógia.

Nyelvi alapon tehát a zsidóságot nem lehet nemzetiségnek tekinteni
és igy érthető, hogya cionizmus leghevesebb ellenfelei épp a nyelvi asszí
milánsok köréből kerülnek ki, olyanokból, akik éppen anyanyelvük miatt
nem hajlandók más nemzetiséget vállalni, ahhoz ragaszkodnak és hűtlen

ségnek tekintik, hogy a nyelvben és a nyelvvel összefüggő kultúrában
kifejeződő nemzetiséget elhagyják. Ök magukat őszintén, lelkesedéssel
tekintik franciáknak, amerikainak, vagy magyarnak az után, amit az
iskolában a befogadó nemzet történelmébőlés irodalmából tanultak.

A másik szempont a nemzetközi jogi, szinte természetjoginak lehetne
nevezni. Alig lehet kétségbevonni a nemzetközi jog szempontjábólr hogy
minden ember, függetlenül anyanyelvétől, magát olyan nemzetiségünek
vallja és érezze, amilyennek neki tetszik. A nemzetiség nem előre meg
adott, illetve csak részben megadott tényeken alapul és teljes érvényt
csak a szabad beleegyezés adhat neki. Persze ez a felfogás csak a szabad
akaraton alapuló jogban vallható, szemben a liberális nemzetállam esz
méjével, mely éppen a türelmetlen, egységesítő nyelvnemzet gondolatát
erőltette a népekre. Kőzépeurópátmindenesetre eme felfogás alapján ren
dezt.ék át az első világháború után.

_Azt az elvet, hogy kiki maga dönti el, milyen nemzetiséghez tarto
zik, lehetne talán érzületi nemzetiségnek nevezni: ilyen a svájci, a belga
és -alapjában véve még az önként vallott nyelvi nemzetiség kialakítása
is erre az elvre hivatkozik az állameszme egységével ellentétben, mikor
irredenta alakjában lép fel a történeti államalakulatokkal szemben.

A modern nacionalizmus fejlődésében vannak ilyen ellentmondások
és ez éppen pl. Magyarországra és a magyarságra a legtragikusabb követ
kezményekkel járt. Mikor a magyarság a nyelvi nemzetiség elve alapján
önállóságra törekedett, ugyanakkor a területén vele együtt élő más nyelvü
népek is nyelvük birtokában másszerüségük tudatára ébredtek és köve
telték maguknak az önálló létet, hol a federalisztikus, hol az összbiro
dalmí, hol pedig végül az elszakadási gondolat jegyében. Ugyanaz az
eszme, mely a magyarság nemzeti állami kialakításának alapjául szol
gált, egyúttal önmagában hordozta a bomlás csiráját, mint ezt a világo
sabb elmék már a mult század elején előre látták. Ennek a nemzetiségi
öntudatalakulásnak elve pedig mindenkor a fent idézett jogban rejlik:
mindenkinek joga van magát ahhoz a nemzetiséghez tartozónak vallania,
amilyennek érzi magát.

Más az, hogy az államok önfenntartási okból milyen mértékben enge
dik ezt az elvet érvényesülni. Megállnak-e az iskoláztatásnál, a nyelv
szabad gyakorlatánál, vagy elmennek-e a politikai szervezkedés, az auto
nómía határáig stb. Ez már állampolitikai és nem elvi kérdés, mert a
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szabadságjogok gyakorlásának -megállapítása a mindenkori történelmi
helyzet függvénye mindaddig, mig egy univerzálisabb jog nemzetközi
szankciókkal körül nem bástyázza. .

Hogy mekkora csoportot ad ki egy ilyen érzületialapon létrejött
nemzetiség, nem lényeges. Komolyabb csoport komolyabb politikai szere
pet vívhat ki magának, a nagy szám nagyobb nemzeti öntudatot biztosít
befelé is: a nemzeti kultúra könnyebben és hamarabb kialakul.

Szerintem ez az érzületi alap az, amelyre a zsidóságnak az a része
hivatkozhat, mely magát nemzetiségnek tekinti. Nem azért lehet nein
zetiség a zsidó, mert a héber nyelvet tanulta híttanóráin, 'nem is azért,
mert esetleg származására nézve összetartozik. De nemzetiség lehet elvileg
a zsidóságnak az a csoportja, mely magát külön nemzetiségnek érzi.

A cionista zsidóság tehát érzületi nemzetiség és a nemzetiségi
állásfoglalás skálájának legszélső pontján áll, mely a túlsó végén az
asszimiláns zsidósággal kezdődik. Úgy látom, hogy a zsidóság és nemzeti
ség viszonyában is megtalál ható -a nemzeti állásfoglalásnak az az egész
lépcsőzete, amelyet pl. a magyarság és németség, vagy magyarság és
tótság viszonyában észlelhettünk az elmúlt időkben. Éppen ezért: mínt
ahogy nem vitatható el senkinek a joga, hogy magát külön nemzetiség
hez tartozónak érezze, a magyarul beszélő zsidónak megmarad az a joga
is, hogy magát magyarnak érezze és a magyarság történelmével vállaljon
továbbra is közösséget. Ilyesformán azonban a zsidóságon belül érthető

módon két teljesen ellentétes felfogás alakult ki.
Ha már most azt vizsgáljuk, milyen alapon tekinti magát a valóság

ban a cionista zsídó külön nemzetiségnek. akkor különös és más hasonló
nemzetiségi elkülönülések történetétől lényegesen eltérő jelenségekbe
ütközik tekintetürik. Mert láttuk, hogy ezt az elkülönülési, közösségi érzést
nem a nyelv és a nyelvben rejlő kulturális tartalom idézte elő, nem a
nyelven alapuló irodalom és propaganda hozta létre, mint pl. a cseh-tót
egységet. Nem is az állam, az államban való politikai együttélés, mint a
svájci köztársaságban vagy a belga királyságban.

A zsidóság nemzetiségi elkülönülésének alapja a vallási közösség
gel összeforrott történelmi mult s ennek szimboluma, Palesztina, az Igéret
földje, a távoli haza. Az érzület kialakítója és az elkülönülésre irányuló
akarat kialakítója nyilván nem a közös etnikai jelleg volt, mert hisz azt
a gondolatot, hogy a zsidóságnak más az etnikai jellege, mint a többi
európai népnek, a zsidóság más népektől, francia-német elméletíróktól
hallotta először és magától, mint számára visszatetszőt, elvetette és ma
is csak habozva fogadják el egyesek. közülük, mert ez a gondolat éppen
abban az időben bukkant fel vele szemben, amikor az európai államokban.
a beolvadás folyamata a tetőpontján állott és a liberális nemzetállami gon
dolat ilyen faji megkülönböztetéseket nem ismert el.

Ezzel szemben tény az, hogy nem a faji összetartozás, hanem a
vallásos kultúra egysége tartotta fenn a zsidóságot a diaszporában s ez
a vallásos műveltség volt egyúttal részint nagyszerű, részint sanyarú
multjának, többezeréves történetének hordozója. Akár áldásnak, akár csa
pásnak tekinti a zsidóság a mai távlatból, hogy külömbözik honfitársaitól,
egészen bizonyos, hogy ez a vallásos elkülönülés, alakította ki benne a
zsidó szellemiséget, főleg az összetartás és külömbözés érzését, me ly aztán
a XIX. században a nemzetiségi elkülönülés alapjául szolgálhatott. Itt
alig jöhet számításba, hogy a mult század második felében a vallástalan
ság terjedése folytán a zsidóság jelentékeny hányada elkerülte a zsina
gógát és hátatfordított Jehovának; többezeréves zárt kulturális együtt
lét rányomta' szellemi bélyegét a benne élő csoportra. Fizikailag meg szin
tén a zárt élettel összefüggő endogámia őrizte meg az etnikai jelleg bizo-
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nyos vonásait, bár a zsidóságban észlelhető sokféle európai tipus beütése
jelentős keveredésre mutat és megingatja a fajkutatók áltudományának
dogmáit.

Tiszta racionális, vagy empirikus alapon nem megy sehogy sem a
zsidó nemzetiség jegyeinek megállapitása. A zsidóság, mely nemzetiség
akar lenni, minden tekintetben más körülmények között teszi azt, mint
bármely más európai nép. Nem nyelvi egység, hiányzik nemzetté alakulá
sából a romantika, a francia forradalom utáni európai nagy nemzetegyé
nesülések minden fázisa. Nincs nyelvőrző parasztrétege, melyhez kapcso
lódnék a romantika nemzetmitosza. Ez a nép-nemzeti mítosz alakitotta
ugyanis ki egész Európában a nemzetiségi tudatot, ott, ahol addig nem élt
önálló államképző alakjában a nép. A bizonytalan faji jegyeket pedig a
zsidóság eleve kiküszöbölte tudatából, tehát ezek sem szerepelhetnek nem
zetiségi tudatának kialakításában. Az a zsidó, aki nyelvi és a vele össze
függő nép-nemzeti történeti mítosz alapján áll, természetszerűleg csak a
befogadó ország nyelvén teheti ezt és az asszimiláció útján a befogadó
ország nemzetiségének tagjává lesz, a zsidó nemzetiségi gondolat számára
menthetetlenül.

A zsidó nemzetiségi öntudat tehát csak a vallásos kultúrában ki
alakult hagyományokból, összetartozási tudatból és a vele összefüggő

theokratikus palesztinai állam történeti mítoszából táplálkozhat. Egy távoli
országból árad széjjel az irredenta, nem a szomszédos államokból és épp
ezért egyetlen nemzet, egyetlen állam sem tekinti veszélyes mozgalomnak
a cionizmust, kivéve az arabságot, mely a fiatalabb hóditó jogán magáénak
tekinti a zsidóság öshazáját.

Valami egészen rendkivüli mindez és mindenképen eltér mind
attól, amit nemzetiségről magunknak elképzelünk. De úgy látszik, még
mindig nem szoktuk meg, hogy minden csodálatos, ami a zsidósággal
történik. Mystére divin, olvasom egy mult évben megjelent francia könyv
ben (Yves de Montcheuil). Mintha a történelem minden tapasztalata, nor
mális jelenségkategóriái a zsidóság esetében csődöt mondanának, mintha
itt nem az emberiség közös történetéről volna szó, hanem valami rend
kivüli esetről, amelynek minden fázisa ellene mond a világtörténelem
természetes folyamatának.

De hogy ezen a vonalon tovább menjünk, előbb néhány szót kell
szólnunk a népek missziós tudatáról. A művelt európai nemzetek szel
lemi életének, nemzetiségi öntudatosodásának egyik feltétele, hogy nem
csak mitikus eredetmondákat eszelnek ki nemzeti presztizsük emelésére,
hanem bizonyos missziós feladatokkal dicsekednek s ezekben létezésük,
esetleg terjeszkedésük nyer igazolást. Az olasz civilizációs eszmény
mintha a római egyenes örököse lenne, a lengyel messzianizmus szen
vedés-gondolata sok erkölcsi erővel táplálta ezt a tragikus sorsú nem
zetet; mi magyarok meg a védőbástyagondolatot kaptuk a vatikáni huma
nizmustól d nemzeti öntudatot termékenyítő eszme gyanánt ajándékba
és makacsul hangoztattuk hosszú évszázadok folyamán, s nincs az a kis
balkáni nép, mely meg ne találná az ő maga kis civilizációs hivatását.
Végül hivatkozunk a francia missziós tudatra, mely a középkortól kezdve
a legújabb korig Isten ügyéért kűzdő katonai tábornak tekinti a francia
nemzetet - ez a gondolat főleg Jeanne d'Arc életében nyer misztikus
bizonyítékot -, de a forradalom óta újabb gondolattal, a civilizáció!
hivatás eszméjével párosul.

Mit vall már most a zsidóság az ö saját nemzeti missziójáról?
Van-e benne olyan univerzális gondolat, mint emezekben? Érec, a zsidó
ság összeszedése, nemzeti állammá, nemzetté olvasztása nyilván nem uni
verzális, hanem nagyon is partikuláris gondolat. A zsidóság missziós ön-
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igenlése halkszavú, s csak olykor halljuk, ha gyűlölködő ellenségeivel
~zemben védekezik: akkor hangoztatja, hogy hiszen ő adta Európának
a monotheizmust, ami mindenesetre a vallásos élet legmagasabb formája,
sőt emlékszem egy rabbi megható ergumentuméra, melyre az antiszemita
üldözések idején hivatkozott: bocsássanak meg egy népnek, mely mégis
a Szűz Máriát adta a kereszténységnek. Ez pontosan összevág Loyolai
Szent Ignáccal, aki életében többször kifejezte sajnálatát, hogy nem abból
a népből született, melyből a Megváltó. Mindez azonban egyéni érvelés,
nem szerepel, legalább tudtommal, a zsidóság történelmi tudatában, mely
mindig befelé fordult, arccal a saját népe felé és sohasem kifelé, az egye
temes emberiség felé.

Pedig milyen kűlönös: ha nyugati írókat olvas az ember, lépten
nyomon találkozik azzal a gondolattal, hogy a zsidó szellemet minden for
májában a messzianizmus jellemzi. Hogy értsük ezt? Ha igaz ez a tétel,
akkor ez a hivatásérzés nyilván nem a zsidó nemzetiség szolgálatában
áll, mert nem halljuk hangoztatni, hogy a zsidó nemzet ezt vagy azt a
feladatot vállalta volna az emberiség szolgálatában. A cionizmusban van
messzianizmus: megváltás, de valami tökéletlen, mert nem univerzális
és mert földi céllal, nem spirituális síkon folyik.

Erősen érzik rajta a messzianizmus modern alakja, ezzel mintha újra
le akarná rázni a zsidóság a szétszórtság állapotában élés tespedtségéti
harsonaszó, me ly összegyüjt, ébreszt. Formái azonban az univerzalizmus
új fázisában túlhaladottnak látszanak.

Ellenben annál többet hallunk a zsidó nép misztikus hivatásáról,
csakhogy egészen más oldalról, a kereszténység felől.

A zsidó nép küldetéséről szóló tétel így hangzik: a zsidóság az a .
nép, mely a világ teremtése óta a legnagyszerűbb, a világra szóló leg
nagyobb isteni küldetést kapta, de ezt a küldetést csak részben, önmagára
nézve végzetesen tökéletlenül hajtotta végre. A zsidó nemzet sorsa ehhez
a küldetéshez kapcsolódik, annak legszorosabb függvénye.

Az ókori zsidó nép saját küldetéstudata szerint is a választott nép,
Isten választott népe, melyet Isten különös atyai gondoskodással vezet
történelme folyamán, büntet bűnei miatt és egykor megvált szenvedéscítől.

Ennek a partikuláris nemzet-vallási gondolatnak a kereszténység univer
zális formulázást adott: a zsidó valóban Istentől választott nép, melyet
történelme folyamán különösképen megvéd és büntet, de csak azért, hogy
belőle szülessék a földre az egész. bűnbe esett emberiség megváltója, az
Istenember. a második isteni személy, testi alakjában. Látjuk, hogy a
partikuláris nemzeti gondolatot egy univerzális értelmezés váltotta fel:
a zsidóság igazi hivatástudata, mely csak saját használatára, saját egyé
niségének megőrzésére szólt, egy az egész emberiség, sőt a világmin
denség sorsának hordozó gondolatává lett. Ezt a hivatást utasította el magá
tól annak idején a zsidóság nagy tömege, míg az a kisebbség, mely az
új hivatást, az isteni üzenetet, az újszövetség gondolatát átvette, a keresz
tény. egyház alapítóit, első apostolaít és vértanuit adta és beleolvadt a
krisztusi Corpus mysticum nagy közösségébe. Pascal gondolatai között,
melyből vallásának nagy apológiáját készült megírni, hosszasan foglalko
zik az ótestamentom alapján annak bizonyításával, hogy "az igaz zsidók
és az igaz keresztények egy valláson vannak". A végzetes eltávoladás
es-k ekkor kezdődik, amikor a zsidó teokrácia nem fogadta el az idők

beteljesedésének tanítását, a kereszten elhangzó "Consummatum est"-et,
mcly szerint az egész ótestamentomi zsidó történelem csupán előkészület

(12: emberiség megváltásának eljövetelére. Innen keletkezett az a roppant
hiátus, az a rettenetes eltávolodás az egész emberiségre szétáradó, az
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egész emberiséget magához ölelő, Isten gyermekeivé avató kereszténység
és a tovább is zárt nemzeti életet élő zsidóság között.

Viszont nem lehet eléggé hangsúlyozni, még ma sem, keresztények
előtt, akik az. antitézis miatt hajlandók ezt feledni, hogy az egész keresz
tény' tanitás, a megváltás műve, az apostolok tanítása, tehát a keresz
ténység elterjedése, egyházzá válása, elsősorban és időben, testben és
lélekben, a pünkösdi kegyelemmel eltelt zsidóság műve: a kívülállók,
mint. a rómaiak, de maguk a Pilátussal és Pál apostollal vitatkozó zsidók,
a kereszténység megindulását egyszerű szakadásnak, eretnekségnek, illetve.
zsidó szektának tekintették. de mindenesetre a zsidóság belső ügyének.
Ebből persze az is következik, hogy ha minden nemzet tisztelettel fordul
honfoglaló ősei felé, bizonyos érzelmes kíváncsisággal olvassa ősei törté
netét, a Keresztény embernek is tulajdonképen romantikus érdeklődéssel,

a szellemi ős felé irányuló kiváncsisággal kellene fordulnia a zsidóság
felé, mely vallási gyakorlatában ma is őriz olyan ősi formákat, melyek
ből a kereszténység liturgiája táplálkozott és olyan könyveket, melyeken
az Istenember tanítása is alapul, aki maga is buzgón olvasta és magya
rázta azokat zsinagógáról zsinagógára járva és magát az ószövetségi igé
ret beteljesítőjének nevezte, ünnepélyesen tiltakozva az ellen, hogy őt

az isteni üzenet megrontójának tekintsék. S ha Krisztus könnyeket sirt
Jeruzsálem szörnyű sorsa felett, inelyet előre látott és amiatt, hogy saját
népe, melyhez maga is testben tartozott, nem követi tanítását, nem ille
nék-e a keresztény embernek is a zsidó vallás és vallói iránt is több meg
értéssel viseltetni? Legaláhb is az isteni sziv érzelmeinek egy kis hányadát
magáévá tenni? A régi magyarok, kódexirók és énekmondók, Zrínyi és
Pázmány míndezt jobban látták, mint vallástalanabb utódaik.

A megértést. persze megnehezíti, sőt sokak szemében lehetetlenné
teszi az a körülmény, hogy itt tulajdoriképen két kontinuitás-eszme áll
szemben egymással, mely ugyanarról a tőről fakadt: az egyik, a régi
bibliai könyvek alapján a zsidóság belső használatára szorulva a szét
szóródott zsidó nemzet egységben tartására szorítkozott, mintegy szellemi
gettóba utalva hitvallóit, hideg közönnyel vagy ellenszenvvel tartva el
magától a tisztátalannak érzett nem-zsidót, a másik, kiszökve a hitközség
szűk kereteiből, hozzáfogott a földkerekség meghódításához, fclszabadítva
az emberiséget az anyagi szolgaság és a halál járma alól, mindenkinek
egyenlőséget és az üdvösség lehetőségét ígérve, függetlenül minden földi
tényezőtől, időtől és tértől, a világ végezetéig. Ettől az univerzális kül
detéseszmétől maradt el a zsidóság, mikor nem fogadta el a galileai ács
nak és egy személyben Isten fiának tanítását.

,,:Bs felelvén az egész nép, mondá: Aző vére rajtunk és a mi gyer
mekeinken!" _. olvassuk Máté evangéliumában a rettenetes jelenetben,
midőn a római helytartótól Jézus megfeszítését követeli a papi rend
uszítását követő tömeg. Erre a passzusra sokszor szoktak hivatkozni,
mikor a zsidóság újabbkori szenvedéseiről szó esik. De szerintem nem
okvetlen kell Isten újra meg újra megismétlődő beavatkozására gondol-.
nunk e híres hellyel kapcsolatban, amely gondolat rideg alkalmazása
valami szívtelen, bosszúálló Isten fogalmát foglalja magában. A valóságban
az utódokat csakugyan ez a felelősséget vállaló jeruzsálemi teokrácia bün
tette meg azzal, hogy keresztre küldve az új isteni üzenet hirdetőjét, el
vágta a hivatalos nemzet előtt a felszabadulás útját és megnyitotta azt
az ürt, melyről az imént beszéltem: az új örömhír hivei és a régi tanok
gyermekei között. A többi már logikusán következett rnindébből, anélkül,
hogy különösebb isteni beavatkozásra szükség volna. A zsidóság továbbra
is együtt maradt a régi hit szellemében, várva szétszórtságában is a fel
szabadítót. Kikapcsolta magát egészen a legújabb időkig az európai tör-
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ténelem fejlődéséből, kifejlesztve önmagában a kereszténységtől még-
különböztető jegyeit. -

De a zsidóság legnagyobb tragédiája nem akkor következett be, mikor
a kereszténység erkölcstana, vagy annak maredványeképen. a fel világo
sodásban is élő természetjog tisztelete uralkodott az emberek lelkében.
A legnagyobb megpróbáltatások akkor zúdultak .a zsidóság egyetemére,
amikor egy olyan elmélet alakult ki Európában, me ly magával a keresz
ténységgel is szakitott és egy materialista elmélet logikája szerint kezdté
az embereket és népeket rangsorolni, s ugyanakkor elvetette bizonyos
alsóbbrendűnek tekintett fajtákhoz tartozók esetében az emberi személyi
ség tiszteletét, az embernek az élethez, munkához való természetes, Isten
től adott jogát.

A kereszténység megszületése óta még soha európai politikai rend
szer oly elméleteket nem hangoztatott, melyekben az általános szeretet
parancsát, a gyengéket és betegeket megillető szánalom kötelező érzését
ily nyiltan és elvszerűen megtagadták volna. Zsidóüldözések mindenkor
voltak, de államjogi. filozófiai alapon sohasem azelőtt. Az emberi ész és
erkölcs soha azelőtt ilyen mélyre nem süllyedt. S ha misztikus erőkről

beszélünk, akkor nem azt mondjuk, ami valóságos káromlás volna az
igazságos Istennel szemben, t. i. hogy Auschwitzban is Isten büntető keze
sujtotta a végelemzésben ártatlan milliókat, hanem azt, hogy a keresz
tény tanokat elvető SS-katonákban más érzékfeletti erők szelleme műkö-

.- dött nagy gyönyörüséggel, mint egy Auschwitzot megjárt és onnan ki
szabadult francia zsidó levelében olvasom: "Ha egy nap talán kételkedem
is majd abban, hogy van Isten, abban biztosan sohasem fogok kételkedni,
hogy Ordög van, mert nem tudom elhinni, hogy ez a kis senki ember
saját erejéből jutott ennyi kegyetlenségre. Láttunk ~gy nap egy Qber
sturmführert, amint földre fektetett gyerm~keket egyhónapos kortól két
évesig és sajátkezüleg zúzta széjjel koponyájukat egy fejszével. Gondo
lod, hogy ez normális dolog?" (Temps Présent, 1945 jun. '9.)

Valóban nem lehet ezeket a dolgokat tisztára az emberi erők játéké
nak nevezni. A zsidóság történetében olyan erők szinte drámájáról van
szó, amelyek a többi népek történetében sokkal kevésbbé hámozhatók ki.
Keresztény ember nem vallhatja, hogy a történelem csupán az anyagi
erők játéka. Éppen a zsidóság története, ó- és újkorban egyaránt, mintha
kiáltó bizonyiték volna arra, hogy az emberiség történetében a természet
fölötti erők beavatkozását nem lehet figyelmen kívül hagyni. Pascal
mondja: "Láthatólag olyan nép ez, mely külön teremtetett arra, hogy a
Messiásnak tanuságul szolgáljon (Iz; XLIII, XLIV. 8). Hordozza a köny
veket és szereti őket és nem érti őket". (641. Brunschwig kiadása.) "Cso
dálatos dolog az, és méltó különös figyelmünkre, hogy ezt a zsidó népet
annyi esztendő óta látjuk fennállni és hogy mindig nyomorúságban lát
juk: szükséges lévén Jézus Krisztus tanuságára és hogy fennmaradjon
bizonyítására" mondja másutt a zsidóság küldetésének gondolatáról.
Pascal a zsidóságot tanunépnek tekinti, mely az ókorban szükséges él

prófétai tanuság megőrzésére, de amely sajátos módon elzárkózott a. bir
tokába jutott nagy titok megértése elől.

A hivatástudat elemzése tehát közelebb hozott bennünket a zsidó
ság és nemzetiség' problémájának megértéséhez. Irracionális tényezők ját
szanak szerepet a zsidóság történetében s ezek figyelmen kívül hagyá
sával lehetetlen megértenünk azt a kivételes helyzetet, melyben ez a nép
vergődik a történelmi idők óta. A zsidóság nemzetiségi kérdése nem olyan, .
mint a zürjén vagy a katalán népé, még csak nem is olyan, mint a németé
vagy az olaszé. Sőt annál sokkal különb, vagy jobban mondva egészen
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másnak látszik. Ég és Föld két színpadon játszanak benne s aki csak
a földi Éreere irányozza tekintetét. végzetes tévedésbe eshet.

Ma a zsídóságnak mind jelentékenyebb tömegei indulnak el a
nemzetté válás nehéz útján. Nemcsak minden palesztinai rögöt kell azon
ban újra meghódítani, hanem a nemzeti szellem minden vetületét. Le kell
vetni a tegnap emberét, szakítani kell annyi mindennel. A szakítás ma,
Hitler és Szálasí után persze nem olyan nehéz, mint előtte volt: undorral,
keserűséggel,a kíállott rémületérzésekkel eltelve hajtja a menekülési vágy
a zsidóság tömegeit ki Európából új világ, új haza, új élet felé. De ím,
ott sincs nyugalom: újra tragikus helyzet fogadja őket: az arab világ
növekvő ellenállása, fenyegető viselkedése, a világpolitika váratlan for
dulatai. Ugyanaz a nagyhatalom, mely tegnap felállitotta az új otthont,
ma visszavonja szavát. Néhány százezer zsidó nemzetté válása világkér
déssé lesz. Palesztina a föld két félgömbjének ütközőpontjává válik.
A Sátán megint robbanásig fűti a történelem kazánját. Paloták omlanak
le, bombák robbannak. Megint nyilvánvalóan folyik az érzékfeletti tör
ténelmi erők játéka, híszen nagyobb nemzetek. sem találkoztak ennyi
különös történelmi kalanddal, akadállyal, ellentmondással nemzetté válá
suk folyamán. Pedig a zsidóság nem akar egyebet, mint békés fejlődést,

saját otthont, nem akar egyebet, mint hogy ő se legyen más, mint a
többi nép: egy számarányához szabott kis ország békésen dolgozó lakos
sága! Ámde, éppen az a bökkenő, hogy a zsidó nemzetiség nem alakul
h a t k i normális viszonyok között, mert a zsidó nem olyan nép, mint a
többi ...

Közönséges mértékkel mérve szimpatikus és jogos törekvés, hogy
egy igen eleven eszű, rítka tehetséges emberekből álló csoport le akar
rázni magáról minden gátlást, ki akarja szabadítani magát ellentmondá
sokkal terhesnek érzett helyzetéből, hogyacsoportéletnek abban a for
májában élhessen, mely minden európai népnek megadatott, még a leg
hítványabbnak is. A technikai és gazdasági berendezkedés legmodernebb
eszközeivel, tunya, dekadens ázsiai népek között egy egészen új, modern,
európai stílusú államot berendezni olyan kísérlet, melynek az emberi
haladás minden hívét elismerésre kell bírnia.

Csak éppen az a hiba, hogya zsidóság esetében mindehhez nem
elég a pénz, az ész és az akarat, hanem. a normális történelemalakító
erőkön felül kellene még valami, ami éppen a célkitűzés következtében
hiányzik a vállalkozásból: a természetfeletti erők támogatása.

Azt hiszem, Ratisbonne atyának, a Notre-Dame de Sion zsidó szár
mazású alapítójának volt igaza, amikor Sion-hegyében jelölte meg a zsidó
ság szimbolikus célpontját, de nem anyagi értelemben, hanem ahogy Szent
Pál az első jeruzsálemi hitközséghez írt levelében mondotta: "Sion hegyé
hez járultatok és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és
a sok ezernyi angyalok seregéhez, és ... a tökéletes igazak lelkeihez, és
új szövetség közvetítőjéhez. Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely job
ban szól, mint Abelé", (12, 22.)

A nagy konvertiták, legutóbb Henri Bergson, megtették a nagy tör
ténelmi kanyarulatot saját. személyükben. Ök mindenesetre megnyugod
tak a hosszú bolyongás után.
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