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Ki a katolikus?
Ki a zsidó?

A magyar katolikusok
és a zsidókérdés
E tanulmány tárgya a magyar katolikusok és a magyar zsidók vi
szonya - pontosabban: a viszony legújabbkori történelmi fejlődé

se. E tárgy kényességét (illetve érzékenységét) hangsúlyoznom nem
kell. Ezért is szükséges a tárgy pontosabb meghatározása (illetve
nehézségeinek feltárása). A 20. évszázad végén, negyvenéves kom
munista uralom után a probléma lényege: Ki a katolikus? Kik ka
tolikusok? Kénytelen vagyok egy szükségszerűleg pontatlan (és
teológiailag hiányos) meghatározással élni: olyan magyarok, akik
katolikusnak vallják magukat, és akiket katolikusoknak tekintenek.
Statisztikák szerint az ország kétharmada katolikus, de azt is tud
juk, hogy a 20. század végén Magyarországon (mint máshol is) a
hívő és gyakorló katolikusok nem többséget alkotnak, hanem ki
sebbséget. De statisztikák nem elegendők: mert a hitvallás lényege
nem mennyiség, hanem minőség.

Hasonló probléma áll fenn a másik oldalon. Vannak, akik a
"zsidókérdés" létezését tagadják, annak hitében, hogy e "kérdés"
felvetése magában antiszemitizmusra utal, ergo nulla quaestio fiat.
A "kérdés" ilyen elvetése elismerésre méltó, de valószínűleg nem
elegendő - miért? Mert sokan, akik "zsidókérdésről" beszélnek,
tulajdonképpen .zsidóproblémára" gondolnak, amelynek ilyen je
lentése valóban antiszemitizmusra utalhat. Tulajdonképpen - és
különösen Magyarországon - a .zsidókérdés" lényege más. A lé
nyeg: Ki a zsidó? Magyarországon ennek pontos meghatározása
igen nehéz, sőt, talán lehetetlen is: mert nemcsak vallási, hanem
faji, illetve demográfiai értelemben a nagyszámú zsidó származá
súaknak a magyar népbe való beolvadása - az utolsó százötven
év során - Európában valószínűleg egyedülálló. Ezért a "zsidó
ság" szó magyar demográfiai használata majdnem olyan pontat
lan, mint a "kereszténységé".

A zsidókérdés története

Történelmi
antijudaizmus

Hosszú évszázadok alatt a zsidók sorsa Magyarországon nem volt
különösen egyedülálló. A "zsidókérdés" lényege majdnem minden
hol inkább vallási volt, mint faji; ezért mintegy 1870-ig nem anti
szemitizmusról, hanem judeofóbiáról kell beszélnünk. Zsidók vol
tak, akik - a különben zsidó származású - Jézust megtagadták
és halálba üldözték. Ez a keresztény hit lényegéhez tartozott. A
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zsidóknak ilyen formájú elítélését, a nagypénteki liturgia egy be
kezdését is beleértve, a legújabb kor pápái és a II. Vatikáni zsinat
töröltek el, hangsúlyozván a Krisztus előtti és utáni zsidó és keresz
tényegyistenhitű vallások mély kapcsolatait. (Néhány évvel ezelőtt

II. János Pál pápa a római főrabbit "idősebb testvérének" szólította.)
Mint más európai országokban is, a zsidók sorsa Magyarorszá

gon néha nehezebb, néha aránylag könnyebb volt, nagyjából a
különböző uralkodók szándékaitól függött. Persze a "ki a zsidó?"
vallási és faji meghatározásai hem mindig voltak egymástól füg
getlenek: a spanyol inkvizíció például a katolizáltak vizsgálatával
foglalkozott - bár akkor és ott is a vizsgálat lényege, annak elle
nére, hogyavizsgáltak faji származásából indult ki, katolikus val
lásuk őszinteségének meghatározását célozta.

A zsidók emancipációja A világszerte szabadelvű 19. század aztán meghozta a zsidók
emancipációját (szószerinti fordítás: bilincseiktől való megszaba
dítását) - Magyarországon is, először 1849-ben, azután 1868-ban
(Kelet-Európában példaszerűen egyedülálló módon). Ugyanakkor
a 19. században láthaljuk - megint Európa-szerte - a keresz
tény egyházak, főleg a katolikus egyház szerepének csökkenését.
Itt fel kell hívnunk a figyelmet egy történelmi különösségre,
Európában a protestáns országok (Hollandia és Anglia) jártak
élen az ottani zsidók megkötöttségeinek részleges feloldásában,
már a 17. században. Ennek egyik eredője a nyugat-európai
protestantizmus kapcsolódása az Ószövetséghez (ellentétben
Lutherral, kinek judeofóbiája ismeretes). Így tehát a katolikus egy
ház még a 19. században is inkább zsidóellenes, mint a protestán
sok (bár sehol sem úgy judeofób, mint az orosz, a pravoszláv és
más keleti nemzeti egyházak). Ennek érdekes magyar megnyilvá
nulása, hogy 1848-ban és még jóval azután is magyar protestán
sok általában kevésbé voltak zsidóellenesek, mint magyar katoli
kusok. Sokan 1870 után is megjegyezték, hogy "Pest" protestáns,
zsidó és reformer, "Buda" katolikus, németes és konzervatív. Sok
zsidó származású konvertita a 19. században Magyarországon in
kább a protestáns, mint a katolikus vallásra tért át. Ez azután a
20. században nagymértékben megváltozott: az ún. népi antisze
mitizmus képviselői és szószólói között magyar protestánsok
gyakran szerepeltek, míg a kereszténységre áttért zsidók többsége
a katolikus hitet választotta.

Az antiszemitizmus Itt térünk rá az antiszemitizmus lényegére. A kifejezés pontat-
lan, hiszen a zsidók nem az egyedüli szemiták (sőt, judaizmus és
szemitizmus alig fedik egymást). De az antiszeminizmus fogal
mának jelentése alapvetően más, mint az antijudaizmusé. Német
eredetű, körülbelül 1870-ben jelenik meg a szóhasználatban, és lé
nyege már nem vallási, hanem faji: az emancipált zsidó kisebbsé
gek szerepét, jogait, sőt, jelenlétét ellenzi. Nacionalista és populis
ta áramlat szerint: a nép uralma, lényege és egészsége - fizikai
és szellemi egészsége - megköveteli, hogya zsidó származásúak
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1Ugyanakkor
figyelemreméltó, hogy

1900 után (tehát jóval a
hitleri .vészkorszak"

elött) a zsidók
számaránya majdnem

mindenhol csökken.
1950 után, a világ

történetében elöször, a
zsidók többsége már

nem Európában, hanem
a nyugati féltekén

található.

A magyar
antiszemitizmus

szerepe a nép életéből kirekesztendő. A zsidók ilyenfajta megha
tározása újfajta jelenség: nem is annyira a különélő és szemmel
látható ortodox (és valószínűleg csökkenő) zsidóság, mint inkább
az emancipált és magukat teljesjogú német, francia vagy magyar
állampolgárnak tekintő (és az antiszemiták szemében ezzel vissza
élő) zsidók, sőt, zsidó származású keresztények ellen is irányul.

Ez 1870 után válik világjelenséggé - persze országonként és
népenként változva. Lényeges eredője ennek a kelet-európai zsi
dók tömeges vándorlása és társadalmi emelkedése 1800 után. Két
évszázaddal előttünk a világ zsidóságának majd nyolcvan-kilenc
ven százaléka az akkori Orosz Birodalom keretein belül (és a 18.
század végén a Poroszországhoz és Ausztriához csatolt lengyel
területeken) élt. Nyugat felé való vándorlásuk a 19. század világ
történelméhez tartozik. 1800-ban nem (vagy alig) volt olyan ál
lam, ahol a zsidók száma egy százaléknál több lett volna. Egy év
századdal később több európai országban megnövekedett a szá
muk. A történelmi Magyarországon például körülbelül öt-hat szá
zalékra; de főleg a nagyvárosokban (Budapesten körülbelül hu
szonkettő-, Bécsben tizenhárom százalék). Talán még inkább
szembeötlő térfoglalásuk a kapitalista és szabadfoglalkozású tár
sadalmi részekben: Berlinben, Bécsben, Budapesten a zsidó keres
kedők, gyártulajdonosok, bankárok, ügyvédek, orvosok, hírlap
írók számaránya messze túlhaladja az országos lakosságon belüli
számukat. l

Magyarországon is volt persze antiszemitizmus 1870 után. A na
cionalista Függetlenségi Pártból kivált egyes képviselők (Istóczy, Ver
hovay) antiszemita pártot vezettek; de népszerűségük az 1880-as
évek után elhalványult (körülbelül a tiszaeszlári vérvád-per követ
kezményeivel egyidőben). Világnézetük és mozgalmuk azonban
megőrizte a jelentőségét a mai napig. Az akkori antiszemita párt és
az utánuk következők először a zsidókérdést látták a magyar nép
problémái közül a leglényegesebbnek. Ez az újfajta hajlam a mai napig
felbukkan a magyar politikában. Képviselői között láthattunk ko
moly gondolkodókat és fóbiás gyűlölettől indított személyeket, a
"mélymagyar" aggodalomtól az elvakult fanatizmusig terjedő válto
zatokban. (S itt megjegyzendő, hogy bár magyar katolikusok, sőt

egyházi vezetők között is voltak - s valószínűleg vannak - anti
szemiták, a legradikálisabban antiszemita egyházi személyek sem
tettek olyan kijelentést, miszerint a zsidók jelenléte a magyar nép és
a magyar katolikusok leglényegesebb problémája volna).

Itt kell megfogalmaznom tanulmányom lényegét. Zsidók vagy
zsidó származásúak szerepe vagy befolyása egy nép életében le
het fontos és megfontolásra érdemes kérdés. De ezt egy nemzet
legfontosabb és legmélyebb problémájának tekinteni és felvetni
nem csupán politikai vagy világnézeti hiba, hanem erkölcsileg is
megengedhetetlen.
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A magyar helyzet 1848 után

Azsidók
fölemelkedése

Magyarországon

2Jó részük nem
Gal íciából jött, hanem
Morvaországból, sőt,

AuszIriából is 
bizonytéka ez a magyar

szabadelvüségnek: az
akkori Európán belüli

egyetlen zsidóvándonás,
amely nem keletről

nyugatra, hanem
nyugatról keletre történI.

Magyarországon az 1848 és 1918 közötti hetven év a zsidók fel
emelkedésének kora. Ez más, a szabadelvű korszak által befolyásolt
országokra is vonatkozik, de Magyarországon valószínűleg egye
dülálló a zsidó térfoglalás minősége. Ami a mennyiséget illeti: a
zsidó tömegek akkori, főleg Galíciából jövő bevándorlása sok ma
gyart aggasztott, beleértve Széchenyi Istvánt is. Hogy az ilyen tö
meges bevándorlással szembeni ellenállás nem volt erős, ennek
több oka volt. Nem csak az akkori szabadelvűség: inkább annak
felismerése az uralkodó politikusok jó részéről, hogyamagyarrá
váló zsidókra számszerűlegis szükség van. Mert a magyar évezred
tragédiája - s nem múló tragédia ez! -, hogy a magyar nem sza
pora. Sohasem tudta a Kárpát-medencét nagy magyar többséggel
betölteni. Ennek veszélye aztán a 19. században - tehát jóval a
trianoni tragédia előtt - mutatkozik meg, amikor a nacionalizmus
és populizmus egyszerre kezdett tért hódítani a történeti Magyar
országon belül élő szlovákok, románok, szerbek, horvátok stb. kö
zött. Ugyanakkor a Magyarországra érkezett zsidók asszimilációja
rendkívül gyorsan történt.é Ennek döntő tényezője volt a magyar
nép befogadási hajlama, másrészt a zsidók magyarosodási készsé
ge. Egészen más volt a nem-zsidó többség és a zsidó kisebbség
viszonya Romániában, Lengyelországban, de még Morvaországban
és Ausztriában is: 1900 körül például a mai Ausztriában a zsidók
kilencven százaléka Bécsben lakott, míg Magyarországon a vidéken
letelepült zsidók számaránya sokkal nagyobb volt ennél. Ez is mu
tatja a néphez való alkalmazkodást, sőt beolvadást: mert megszám
lálhatatlan azon magyarok száma, akik tudtukkal (vagy sokan tud
tuk nélkül) zsidó származásúak. Törvényes vagy törvénytelen,
anyakönyvileg pontosan vagy pontatlanul jegyzett zsidó-nem zsi
dó házasságok vagyegyüttélések, nemzések a 19. században töme
gével voltak, nem csupán az anyakönyvileg jegyzett városi lakos
ság soraiban, hanem tiszántúli falvakban, tanyákon, településeken,
ahonnan aztán sokan hamarosan el is vándoroltak. Magyarorszá
gon tehát - bár ez nem, vagy alig pontosan bizonyítható - a
legalább részben zsidó származásúak száma valószínűlegnagyobb
annál, mint azt akármilyen statisztika is kimutatni képes. (Ezt már
1944-ben a magyar zsidók eltávolításával foglalkozó német szervek is
tudták.)

Ami a minőséget illeti: az asszimiláció nemcsak számszerűleg,

hanem minőségileg is majdnem egyedülálló volt Európában.
Egyik tényezője volt a már említett befogadókészség, a másik a
magyar társadalom elmaradott szerkezete: sok, főleg kereskedel
mi területen a zsidók ürességet töltöttek be. Másrészt az akkori
magyar hazafiság szabadelvűsége a már Magyarországon szüle
tett zsidókat arra késztette, hogy teljesen magyarnak érezzék ma
gukat nyelvükben, ambícióikban, és - ahogy sokan hitték -
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3Érdekes jelenség,
hogy az 1900 körüli

magyar
történettudomány három

elsőrangú képviselője:

Fraknói Vilmos,
Marczali Henrik, Angyal
Dávid zsidó konvertiták

voltak (Fraknói pedig
püspök), XIII. Leó pápa

bizalmasa döntő

szerepet játszott
1901·ben a Vatikáni

Levéltár pápai
jóváhagyásával történt

megnyitásához.

A dualizmus kora

"Keresztény
középosztály"

gondolkodásukban is. Ez már 1848-ban is jelentkezett. Ötven év
vel azután ennek egyenes következménye volt a magyar iskolák
ban tanult zsidók részvétele a magyar irodalomban, tudo
mányban és művészetekben - s nem csak olvasókként és művé

szetpártolókként, ahogyan ez más európai nagyvárosokban tör
tént. A magyar irodalom, a magyar művészet és a magyar tudo
mány története 1900 körül elválaszthatatlan a műveltebb magyar
zsidók részvételétől?

Mindezt tudnunk kell. De persze nem szabad hinnünk, hogya
kiegyezés kora, 1867 és 1918 között egyben a magyar nép töme
geinek is aranykora lett volna. A társadalmi szerkezet elmaradott
sága miatt a dualizmus kora - minden sok és maradandó ered
ménye mellett - telített volt nyomorúságokkal. Ennek volt kö
vetkezménye például a nagyméretű magyar kivándorlás. Az ak
kori nagy magyar kulturális felemelkedésnek voltak árnyoldalai
is. Ezek közé tartozott a sekélyes tömegkultúra (beleértve az újfaj
ta újságírás) elterjedése, amelyben fontos szerepet játszottak zsi
dók is. Így legkésőbb 1900 után a zsidók térfoglalása egyes terü
leteken már nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változásokat
is hozott magával. A trianoni tragédia idejében Szekfű Gyula Há
rom nemzedékében új és mélyenszántó metodológiával ostorozta a
szerinte degenerálódott "harmadik" magyar nemzedéket a szá
zadforduló táján. Részletesen foglalkozott a szerinte sajnálatos
zsidó térfoglalással (igaz, különbséget téve a régen itt lakó zsidók
és az újonnan beáramlott galíciai tömegek között). Szekfű Három
nemzedék-tézise sok mindenben alkalmazható a zsidók egy részére
is. Mert 1900 után - főleg a fiatalabb zsidó nemzedék iskolázott
jai - szembefordultak az akkori magyar társadalommal, magá
nak irányító szerepet szánva a kultúrában és - itt-ott arrogánsan
- elvetve mindent, ami konzervatív, régimódi, sőt, helyenként
vallásos volt. Mindehhez hozzájárult zsidó értelmiségiek és politi
kai ambíciókkal bíró zsidók részvételéhez az 1918-19-es Károlyi
és Kun-rezsimekben.

Ugyanekkor terjedt el az a szóhasználat, amelynek világnézeti
jelentősége sajnálatosan a mai napig fennáll. Ez volt a "keresz
tény" jelző újfajta alkalmazása 1890 után. Mint sok más ország
ban (nemcsak Kelet-, hanem Dél-Európában is) az akkori közép
osztály igen vékony réteget alkotott, eltekintve az itt-ott jelentős

német polgárságtól és az aránylag újonnan felemelkedett zsidó
családoktól. Magyarországon, főleg 1870 után a vidéki kisnemes
osztály egy része, s főleg fiatalabbjai, Budapestre és más városok
ba költöz tek: megjelent tehát egy (sokszor hibásan .xízsentrinek"
nevezett) nem zsidó és nem német középosztály. 1890 után - fő

leg Budapesten - az akkor használatos "úri középosztály" fogal
ma és jelentése lassan kicserélődött a "keresztény középosztály"
fogalmával, amelybe mind vidéki, ún. "dzsentri", mind német
polgári és kereskedőcsaládok is tartozhattak. Ez gyorsan terjedt,
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4Az. orosz nyelvben a

"keresztény" és a
"paraszt" szavak

gyökere ugyanaz. Ha
Erdélyben Trianon után

az az aránylag ritka
eset fordult elő, hogy

magyar katolikus vagy
református fiú görög

keleti román lányt vett
feleségül, akivel

Havasalföldre költöztek,
az ottani román

lakosság jó része úgy
vélte, hogy a magyar
fé~ "nem keresztény".

Görögország
Égei-tengeri szigetein a

mai napig a legtöbbnyire
velencei eredetű

katolikus temetők néha
a közönséges

szóhasználat szerint
"nem keresztény"

temetők.

úgy, hogy például evezős- és sportegyesületek alakultak kizárólag
"keresztény" tagokkal; vagy például Pesten a Koronaherceg (ma
Petőfi Sándor) utca és a vele párhuzamos Váci utca közötti kü
lönbség sokak szemében a "keresztény" és a "zsidó" korzók közti
különbséget jelentette. Az ilyesfajta társadalmi különbségtétel 
legyünk őszinték - nem természetellenes társadalmi folyamat;
létezett ez akkor sok országban, az Egyesült Államokban is. De a
"keresztény" jelző ilyenfajta "nem-zsidó" jelentése (vagy itt-ott
"nem-marxista", sőt, "nem-liberális") mindmáig kelet-európai jel
legzetesség. Még a meglehetősen antiszemita Németországban
vagy a Dreyfus-per Franciaországában sem volt a "keresztény"
jelző ilyen értelemben használatos. Viszont éppen ilyen összefüg
gésben használták (és használják talán ma is az) főleg azokban a
kelet-európai országokban, ahol nemzeti egyházak léteznek, s
ahol a "keresztény" szó nem vallási, hanem nemzeti (és gyakran
faji) hovatartozást jelent."

Ismeretes, hogy a "keresztény" jelző ilyen használata Magyar
országon a 20. század során súlyos hibákhoz (és nem csupán sé
rülésekhez) vezetett. Továbbá megjegyzendő, hogy éppen 1890
után, amikor ez a szóhasználat elterjedt, a vallásosság és a misére
járás a magyar "keresztény" (beleértve a katolikusokat) középosz
tály férfiai között csökkent (inkább, mint feleségük, lányaik és
anyáik között). Tehát a "keresztény" jelzőt nemzeti és faji értelem
ben használták éppen akkor, amikor vallási tartalma felhígult: egy
pontatlan vallásmegjelölés vált nacionalista meghatározássá. Mintha
a katolikus egyház nemzeti egyházat jelentene - s a hangsúly az
első jelzőn lenne. Ez - legalábbis szerintem - hívő katolikus
számára elfogadhatatlan. Mint a legnagyobb magyar katolikus
költő, Babits Mihály írta hitvallásában ("Örökkék ég a felhők mö
gött", 1924): "Én magyar vagyok... Én katholikus vagyok, azaz hi
szek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katholikus igaz
ságban! Másszóval: hiszek igazságban, mely túl van a politikán,
életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én egyházam nem
nemzeti egyház!"

A két világháború között

A magyar-zsidó
együttélés változé

megítélése

Az 1900 körüli magyar-zsidó együttélés minősége és eredményei
(például a magyar ipar és Budapest gyors felépítése) talán az egész
világon egyedülállóak voltak. De a bajok csírái léteztek, mégpedig
mindkét oldalon. Babits Halálfiai című regényében megrajzolta az
akkori magyar-zsidó szimbiózis tiszavirág-életű voltát. Voltak ma
gyarok, mint például Ady, akik nemcsak a zsidók jelenlétét, hanem
befolyásukat is üdvözölték (ahogy az egyes 19. századbeli állam
férfiak, mint Bismarck és Andrássy is hasznosnak látta a zsidók
jelenlétét). De voltak, akik a zsidó befolyást végzetesen károsnak
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1918-1919

Sitt megjegyzendő, hogy
az elszakton

területeken - főleg

Erdélyben - a zsidók
legnagyobb része

megmaradt magyar
érzelműnek, néha saját

kárukra is - ami
részben hazafiságuk,

részben a beléjük
ivódott magyar kultúra

javára írandó.

tartották, mint például Szabó Dezső (fajilag inkább, mint szelle
mileg) vagy Prohászka Ottokár (szellemileg inkább, mint fajilag).
Az 1894 körül alakult katolikus Néppárt, és ennek sajtóorgánumai
kimondottan antiszemita irányzatúak voltak (Magyarországon is
mételve az akkor Bécsben népszerű Lueger-féle keresztényszocia
lista pá rtot).

Az 1918-1919-es évek története katasztrofális következmények
kel járt a magyar-zsidó viszonyra. 1914 és 1918 között nem volt
számottevő különbség a magyar nem zsidók és zsidók katonai
részvételében. De legkésőbb 1917 után a háborúval, a monarchiá
val, az egész régimódi magyar társadalommal és a konzervatív
vallásossággal - főleg a katolicizmussal - gyakran hangosabban
szembenálló, főleg fiatalabb budapesti zsidó értelmiség szerepe
megnőtt; és a monarchia összeomlása látszólag nekik adott igazat.
Ennek volt következménye, hogy a Károlyi-kormányban, de főleg

az azt szégyenteljesen követő Kun Béla-rezsimben a zsidók szere
pe igen nagy volt - példa erre a kommunista népbiztosok két
harmada. Mindez köztudomású; s mindennek döntő hatása volt
az ún. Horthy-rendszer "nemzeti-keresztény" szerkezetére és vi
lágnézetére. De, mint minden általánosítás, ez sem hibátlan. A
magyar zsidók nagy része nem volt kommunista: nem szimpati
záltak Kun Béla társaságával, sőt, sokan szenvedői és üldözöttjei
is voltak az 1919-es kommünnek. Ellenben az azt követő ún. fe
hér terror végrehajtói és képviselői nem tettek különbséget kom
munista és nem kommunista zsidók között: áldozataik faja volt a
döntő, nem pedig múltjuk vagy tetteik. Ez valószínűleg arra is
mutat, hogy 1919-20-ban nem csupán a kommunizmus elleni
reakció, hanem régen elfojtott antiszemita indulatok törtek elő az
ún. keresztény középosztály egyes képviselőiből.

Mindenesetre az ún. Horthy-rendszer javára írandó, hogy a hi
vatalos antiszemitizmus ellenére sem a kormányzó, sem vezető

államférfiai nem tekintették a zsidók jelenlétét az ország legfonto
sabb problémájának. Voltak tragikusabb problémák, beleértve az
ország megcsonkítását.'

De a kurzus lényegében antiszemita volt - a zsidók szerepét
és esetleges befolyását csökkenteni kívánta: ide tartozik a numerus
elausus-törvény, a zsidók állami és közhivatali állásokból és a
hadsereg tisztikarából való kizárása és egyes hivatalos szervek
erős antiszemita propagandája. Az ilyesfajta antiszemitizmus
megnyilvánult katolikus újságokban és folyóiratokban is; úgyszin
tén az 1919-1923 között színre lépő különböző "keresztény-nem
zeti" és "keresztényszocialista" pártokban; "keresztény" - és így
kimondottan nemcsak zsidókat kizáró, hanem zsidóellenes 
ügyvédi és orvosi egyesületekben; és egyes katolikus főpapok és
papok (Prohászka, Bangha) kijelentéseiben. Ez 1920 után közép
európai jelenség volt: ugyanez volt látható - a tiszavirág-életű

kommunista uralmat nem szenvedett - Ausztriában, Lengyelor-
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A húszas évek
antiszemitizmusa

6Jelentős itt az 1920-as
évek, a magyar irodalmi

.szüstkor" másik nagy
írójának, Kosztolányi

Dezsőnek Édes Annája
(1926), ahol, Babits

egyes regényeivel
ellentétben, zsidókról szó
sem esik, de Kosztolányi
mélyenszántó körképben

ábrázolja az ún.
"keresztény" középosztály

hivatalnoki osztályának
megdöbbentő és

embertelen gyarlóságait.
A keresztények közötti

kettősség re utal e regény
tragikus másodszereplője,

a régimódi és öregedő

Mlviszter doktor, a
katolikus emberszeretet

képviselője és
megtestes~ője.

7E szót - nem
szélsőséges értelemben

- Prohászka Ottokár
használta jóval előttük.

szágban, Németországban. De 1920 után Magyarországon - mint
más európai országokban is - komoly katolikus gondolkodók és
közéleti emberek, sőt papok is hajlottak már az ún. keresz
ténydemokráciára. Olyan emberek, mint Giesswein Sándor, Emszt
Sándor, Greguss Miklós, Pethő Sándor, Gratz Gusztáv, (Babitsról
és a zsidó származású Sík Sándorról nem is beszélve) elutasítot
ták az antiszemitizmust, különösen annak közönséges formáit.
Ugyanakkor a "nemzeti" és "keresztény" szóhasználat és világné
zet egyesítése sok kárt okozott a magyar politikai és szellemi vi
lágban. A "keresztény-nem-zsidó" fogalmat a közhívatalnokság",
a tisztikar nagy része, és a papság egy része is (ebben nem látha
tunk nagy különbséget az akkori katolikus és református papság
között) elfogadta. Mindennek következményeit aztán 1944-ben
fogjuk látni.

A Bethlen-éra alatt a sebek gyógyulni kezdtek, bár túlzott vol
na behegedésükről beszélni. Mindenesetre a Horthy-rendszer
1938-ig a zsidók ipari, pénzügyi, kereskedelmi és szabadfoglalko
zású tevékenységeit csak itt-ott korlátozta. Így természetszerűleg

a zsidók és zsidó származásúak jelentős száma nagyobb jólétnek
örvendett, mint a nem zsidó lakosság tömegei. Ennek következ
ménye volt (sajnos, magyar hajlam ez is!) egyfajta radikális irigy
ség, amely az 1930-as években már elérte az ipari munkásság és
a proletariátus jórészét, a szélsőjobboldali és nyilaskeresztes moz
galom előnyére. Követőik között találjuk a zsidóság és az úri Ma
gyarország elleni gyűlölet "nemzeti és szocialista" összefonóda
sát. A nyilaskeresztek "kereszténységüket" nemigen hangsúlyoz
ták, nacionalizmusukat és "hungarizmusukat,,7 annál inkább. A
hivatalos és itt-ott mérsékeltebb "nemzeti kereszténység" azonban
nem volt elegendő ahhoz, hogyaszélsőjobboldaliakatvilágosan
és nyilvánosan ellensúlyozni tudja. Mint a nagy angol katolikus
Chesterton írta: "A gyűlölet egyesíti a tömegeket, nem a szeretet
- mert a szeretet mindig egyéni." Ennek aztán sok példáját lát
hatjuk a legtragikusabb években.

A hitleri Németország idején

8Ugyanakkor megjegy
zendő, hogy amikor Da
rányi Kálmán miniszter
elnök győri beszédében
bejelentette az I. zsidó-
törvényt, ez egy héttel

még azAnschluss, Auszt
ria német bekebelezése
és a német hatalomnak
a magyar határon való

megjelenése előlt történt.

A hitleri Németország káprázatos felemelkedése és hatalma nélkül
nem lettek volna zsidótörvények (a numerus cIausustól eltekintve)
Magyarországon." A három, és egyre radikálisabb zsidótörvényt
(1938, 1939, 1941) a németek nem követelték; de a kormányok tud
ták, hogy Hitlerrel szemben nem foglalhatnak állást minden vona
lon, főleg az ország függetIenségének megőrzése miatt. Az ország
gyűlés nagy többséggel szavazta meg a zsidótörvényeket, a katóli
kus klérus jó részének hozzájárulásával is. Az I. zsidótörvény meg
szavazása ugyanabban a hónapban (1938. május) történt, amikor
Budapesten az Eucharisztikus Kongresszus ünnepelt. Szomorú je
lenség, hogy - főleg az alsó klérus körei ből - egyes magyar ka-
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9Jelentős, hogy az
utóbbiak legbátrabb

szószólói közölt sokakat
találunk, akik

1919-20-ban a
keresztény, sőt

antiszemita irányzatot
képviselték: így pl.

Szekfű Gyula,
Bajcsy-Zsilinszky Endre,

Eckhardt Tibor stb.
Ugyanez látható

katolikus apácák,
papok, főpapok között:

például az 192G-22-ben
legitimista Schlachta
Margit, Varga Béla,

Apor Vilmos stb.

A vészkorszak

tolikus papok és szószólók antiszemita kijelentései (gyakran kü
lönbséget sem téve zsidók és zsidó származású konvertiták között)
éppen 1938-ban érték el tetőpontjukat, amely nemcsak az L zsidó
törvény, hanern Hitler legnagyobb sikereinek éve is volt. Másrész
ről a katolikus humanizmus és az európai jellegű keresz
ténydemokrácia magyar képviselőinekhangjai már itt-ott hallható
ak és olvashatóak voltak, mégpedig katolikus folyóiratokban.

1938 és 1945 között polgárháború dúlt a magyar lelkekben.
Voltak, akik a Német Birodalommal való szövetségben látták Ma
gyarország jelenét és jövőjét. Voltak, akik a Német Birodalom ha
talmában látták a legnagyobb veszélyt nemcsak Magyarország
függetlensége szempontjából. hanem erkölcsi okokból is.9 (A ma
gyar szóhasználat ezeket akkor "angolbarátoknak" nevezte - he
lyesen, mert a néhány kommunista kivételével "oroszbarátok"
Magyarországon nem voltak.) A magyar katolikusok legnagyobb
része nem szimpatizált a hitleri birodalommal; legrosszabb eset
ben elfogadták a németekkel való összetartást, főleg Szovjetorosz
ország ellen. S az ország érdeme, hogy a magyarországi - és
nagyméretű - zsidó lakosság 1944 márciusáig aránylag bizton
ságban élhetett. (Voltak ugyanakkor elítélendő események: az új
vidéki tömeggyilkosságok vagy zsidó munkaszolgálatos egységek
megtizedelése Oroszföldön.) De már 1942-ben a Kállay-kormány tu
datában volt annak, hogy a magyar zsidókkal való emberi bánás
mód az egész ország érdeke. Amikor Horthy 1943-ban meglátogatta
Hitlert, az utóbbi tiltakozott a magyar zsidók továbbra is bántatlan
jelenléte miatt, de még Hitler sem mert elpusztításokról beszélni; azt
követelte, hogy több százezer magyar zsidót deportáljanak munkára
német hadigyárakba. Ez aztán 1944-ig nem történt meg.

Ami 1944-45-ben történt, ismeretes. Tudomásom szerint a ma
gyar zsidók ezt "vészkorszaknak" nevezik. Helyesebb szó ez,
mint a "Holocaust" vagy "Soah", legalábbis magyarul - mert ez
az esztendő vészkorszak volt az egész magyarság életében is.
Tudjuk, mi történt. A németek követelésére a legszigorúbb és leg
megalázóbb rendelkezésekkel sújtottak minden zsidó származású
embert Magyarországon; aztán következett a vidéken élő teljes
magyar zsidó tömegek gettósítása és deportálása 1944 májusában
júniusában. Mindehhez az akkori Sztójay-kormány, szerveinek jó
része és a magyar csendőrség készségesen segédkezett. A magyar
nép lelkiállapotáról nehezebb konkrét adatokat találni. Egy ki
sebbség jóváhagyta, sőt, talán megelégedéssel is nyugtázta a zsi
dók megalázását és eltávolítását. Egy másik kisebbség mindezt
megdöbbenten látta, sőt, ellenezte is - ha tudta. A tömegek tom
pán (bár nem gondtalanul) voltak tanú i e tragikus eseményeknek.
Azt is tudjuk, hogy július elején, apátiáján felülkerekedve, a kor
mányzó megállította a budapesti zsidók összegyűjtését és depor
tálasát. Hatott rá nemcsak a svéd és az amerikai nyomás, hanem
talán főleg a pápa hozzá intézett levele. Ugyanakkor kezdődőben
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Életmentő katolikusok

volt a zsidók aktív védelme katolikusok és egyes főpapjaik részé
ről. Horthy eihatározásához hozzájárult az óvatos Serédi herceg
prímás sokáig halogatott döntése: a július második vasárnapján
minden magyar katolikus templomban felolvasandó pásztorlevél
elutasítja a zsidók üldözését. De kálváriájuknak nem volt vége: ok
tóber 15-én következett az utolsó borzasztó felvonás, a nyilasok ural
ma, amely újból tízezrek halálával járt.

Nézzük a katasztrófa másik oldalát. Láttuk, hogy a zsidó-ma
gyar keveredések következtében nem pontosan megállapítható,
hány zsidó származású (az ún. nürnbergi törvények értelmében
sem) ember élt Magyarországon 1944-ben - valószínűleg 900 OOO-nél
kissé több. Pontosabb (bár a háború utáni vándor1ások miatt pon
tos számokat itt sem tudunk) a magyar zsidók akkori vesztesége:
körülbelül 450 OOO ember. Tehát végeredményben a magyar zsi
dók és zsidó származásúak fele maradt életben. Ez Európában
nem volt teljesen egyedülálló, de Kelet-Európában majdnem az. Szá
mos oka volt az ilyen túlélésnek: de a legfontosabb talán mégis a
magyar emberek jószándéka. S mindez húsz év "nemzeti-keresz
tény" és antiszemita propagandája után! Itt nemcsak Horthy júliusi
eihatározásáról van szó, hanem arról, hogy a nyilasuralom alatt (sőt,

itt-ott azelőtt is) zsidók ezreit rejtegették magyar szomszédaik, isme
rőseik és barátaik. Ugyanakkor aranybetűs lapok kerültek a magyar
katolikusság történetébe: a további ezreket befogadó és megvédő

katolikus zárdák, rendházak, apátságok, templomok és ezeknek
vezetői. Emberszeretet, katolikus hit, nem pedig opportunizmus
vezette őket. Nem csupán megmentettjeik, hanem minden ma
gyar katolikus ember szemében legyen emlékük áldott (és köve
tendő).

A világháború után

10Jelentős

(és rendhagyó) e
tekintetben Pilinszky
János, a 20. század

második felének
valószínűleg

legnagyobb magyar és
legmélyebben katolikus
költője. Németországban

élte át a háború
végének borzalmait.

Harminc évvel később

így írt erről:

.Összezárva élünk
valamennyiünk

emlékével, a múlt

1945-ben a magyar zsidók vészkorszaka véget ért. A magyar katolikus
egyház és a magyar katolikusok vészkorszaka nem. Ez önmagában
újra fölszaggatta az akkor megnyílt és egyáltalán be nem hegedett
sebeket.

1945-ben a volt üldözöttek, volt üldözőik, volt megmentőik

nemigen tudták megemészteni az akkor lezárult közelmúlt ese
ményeit, emlékeit. (Sok tekintetben máig sem.)lO A megmenekült
zsidók között ez legjobb esetben keserűség, legrosszabb esetben
bosszúvágy formájában jelentkezett. A lerongyolt nem zsidó tö
megek között a megmaradt zsidókkal szembeni érzelmek széles
skálája a közömbösségtől a keserű el1enszenvvé tágult, különösen
amikor az 1945 utáni új rendszerben egyes zsidók viseltek vezető

szerepeket. E tekintetben az átmeneti 1945-48-as féldemokratikus
világban jelentős különbségek a magyar katolikus és protestáns
tömegek között nem találhatók. De hamarosan nyilvánvaló volt,
hogy az orosz hatalom által Magyarországra kényszerített kom-
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háború emlékével.
Valami rendkívül fontos

történt velünk, egyszerre
megéreztük, alkalmunk

volt megérezni, hogy
jóvátehetetlen botrányt

hagytunk magunk
mögött. S haa legszebb
jövő állna is előttünk, a

legszebb jövő is rnorális
sivataggá válnék, ha

nem éreznénk
felelősséget azért, ami

megtörténI. A szégyenért,
a szömyü szégyenért."

(Az 1970-es években
egy debreoeni

felolvasása után - nem
erről beszélt - valaki

megkérdezte:
"Ön magyar?')

111956-ban az
antiszemitizmus hiánya

és a magyar-zsidó
együttérzés még

1848-nál is nagyobb
méretü voll. (1848-ban

volt egy-egy
zsidóellenes atrocitás,

főleg németajkú
tanoncok részéról.)

munista uralom talán elsőszámú ellenségének a katolikus - ép
pen azért is, mert nemzetfeletti - egyházat és annak tömegeire
való befolyását látta. Ide tartozik Mindszenty József mártíriuma,
ugyanakkor, amikor a magyar protestáns egyházak - elismerés
reméltó kivételekkel - inkább egyezkedtek az állami rendszerrel.
Voltak, akik az új rendszer haszonélvezőit. sőt, végrehajtóit a zsi
dókban látták - többek között mert Rákosi, Gerő, Révai stb. zsi
dó születésűek voltak, de azért is, mert a hírhedt politikai rendőr

ség vezető- és tisztikarában is sok zsidó volt található. Voltak,
akik szerint a megmenekült zsidók hálátlanok voltak, közömbö
sek azzal a terrorral szemben, amely most nem őket, hanem a
magyar katolikus egyházat sújtotta. Mindkét véleménynek van
valami valóságmagva, de nagyjában mégis egy megkínzott nép
szellemében itt-ott felcsillanó torzképek. Mint 1919-ben - sőt,

még inkább annál - a megmaradt magyar zsidók nagy része nem
azonosította magát a kommunizmussal. Ezt igazolja az 1947-49-es
újabb menekülési hullám során a - Magyarország történetében el
őszöri - nagyszámú kivándorlás Izraelbe, de még inkább sok zsidó
polgár menekűlése Nyugatra; úgyszintén a Rákosi-uralom 1947 utá
ni számos zsidó foglya, deportáltja, sőt halálos áldozata is. A kom
munizmussal azonosuló zsidókat ugyanakkor egy illúzió hajtotta:
miután vallásukat elvetették, kommunistává válásuk végleg és teljesen
megszüntette zsidóságukat. (Ennek egyik következménye volt gya
kori névváltoztatásuk is.) Hogy ez illúzió volt, hamarosan látható lett:
mert nemcsak a néma antiszemiták, hanem saját főnökeik (és azoknak
moszkvai uralkodói) is zsidóknak tekintették. sőt, lenézték őket. (En
nek volt következménye Rákosi moszkvai lefokozása.)

Ugyanakkor, történelmileg visszatekintve, a magyar vészkor
szakban - pontosabban az 1947 és 1953 közötti legnehezebb esz
tendőkben - megfigyelhetünk pozitívabb jelenségeket is. Ezek
egyike az európai jellegű kereszténydemokrácia elterjedése katoli
kus értelmiségiek és a klérus bizonyos részeiben (például jezsui
ták) - nem teljesen függetlenül az 1947-ben meglepő népszerűsé

get elért Barankovics-féle kereszténydemokrata párttól. amely rö
vid ideig az akkor széthullóban lévő (és 1945-ben győztes) Kis
gazdapárt tömegeit is egyesítette. Még jelentősebb ennél, hogy a
Rákosi-terror, amely a lakosság óriási tömegeit sújtotta, 1949 után
valamiféle néma összetartozásérzetet hozott létre a nép többségé
ben. Ez vezetett aztán az 1956-os eseményekhez, az akkori példa
nélküli nemzeti egységhez. Mint máskor is, katalizátora volt en
nek a - főleg budapesti - értelmiség, melynek soraiban (leg
alább 1954 után) zsidó értelmiségiek, beleértve volt (és még itt-ott
hívő) kommunistákat, akik a némaságból kilépve egyre merészeb
ben kezdték bírálni a zsamokokat. Mindez az 1956 októberi nem
zeti felkelésbe torkollott. Ennek felemelő napjai alatt antiszemitiz
mus nem volt megfigyelhető; sőt, a forradalom leverése után ál
dozatai soraiban zsidók is szerepeltek.'!
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A Kádár-korszak

Az azután következő ún. Kádár-korszak aránylag hosszú fennállá
sa során mélyreható változásokat hozott a magyar társadalom szer
kezetében, életmódjában, sőt szellemiségében is. Ezekre e tanul
mány mérete, írója korról lévő ismereteinek hiányossága, és más
források hiányai miatt nem térhetünk ki. Talán figyelemre méltó,
hogy a rendszer első aránylagos liberalizálódása 1962-63 körül
ugyanakkor kezdődött,mint a II. Vatikáni zsinat egyes "reformjai";
úgyszintén, hogya "liberalizálódás" további menete 198D-81-ben
egybeesett II. János Pál pápa történelmi szerepével (főleg amit az
akkor a lengyelországi események mutattak).

Ugyanakkor - témánkkal kapcsolatosan - az 1989-es rend
szerváltozás előtt két fejlemény érdemel figyelmet. Az egyik az
1954-56 közötti fejlemények újabb változata: az 1989 előtti évek
ben megint értelmiségiek játszottak vezető szerepet a rendszer
kritikájában, s ezek között találunk zsidó és zsidó származású
(beleértve volt kommunista, de a kommunizmusból már teljesen
kiábrándult) hírlapírókat, tanárokat, irodalmárokat, tudósokat. A
másik az antiszemitizmus újabb feléledése, ez esetben főleg az
ún. "népi" értelmiségiek körében. A magyar antiszemitizmus tör
ténetében ez a változás mindmáig jelentős. Lényege, hogy a múlt
ban a zsidókkal szembeni idegenkedés (sőt, a velük való szembenál
lás) legerősebb tényezője gazdasági volt, tehát a zsidó lakosság jó
létével szembeni ellenszenv; a legutóbbi években fel-felbukkanó
antiszemitizmus lényege viszont értelmiségi. A már a rend
szerváltozás előtt jelentkező, és aztán terjedő újgazdag réteg, az
1867-1938-as korszakkal ellentétben nemigen áll zsidókból. Az
ún. zsidó "térfoglalás" ellenzői a zsidók, zsidó származásúak (be
leértve zsidó származású keresztényeket is) jelenlétét és befolyását
a média, a tudományos, művészeti stb. foglalkozások köreiben találják
ártalmasnak - itt egyes szószólói (sajnálatosan .rnore hungarico") va
lamilyen nemzetellenes összeesküvést kívánnak felfedezni.

Elérkeztünk tehát az utolsó tíz esztendő jelenségeinek össze
foglalásához.

A rendszerváltozás után

A kommunista rendszertőlvaló vérontás nélküli megszabadulás, a
parlamenti népképviselet, a sajtószabadság és sok egyéni szabad
ságjog újjáalakulása, a teljes vallásszabadság és az egyházak feléle
dése, a templombajárók számának lassú növekedése, az ország és
lakosai nemzetközi kapcsolatainak állandó bővülése, a tömegek kö
zömbössége a szélsőségekkel szemben nagy mértékben pozitívu
mok. A rendszerváltozás utáni tíz évben gondot okozó és negatív
jelenségek is észlelhetőek, de ezeknek taglalása nem tartozik tanul-
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12Mindez hasonlít,

legalábbis részben, az
1920 körüli "keresz1ény

pártok" egyes
képviselőinek nézeteihez.

mányunk keretébe: csupán az, ami e tekintetben a magyar katoli
kusok és magyar zsidók viszonyát érinti.

Egyes zsidó értelmiségiek szerepe a '80-as évek vége felé, de
elsősorban azután, ellenszenvet váltott ki, főleg, mint ismétlem,
nem zsidó értelmiségiek között. Eleinte elismerve a hangadó re
zsimellenes értelmiségiek úttörő szerepét 1989 előtt (mint 1956
előtt is) megjelent az a - gyanakvással gyakran telített - fé
lelem, miszerint a zsidó, zsidó származású (és zsidóbarát) értel
miségiek a magyar művészeti, szellemi és kulturális életben ma
guknak vezető szerepet, sőt, talán még monopóliumot is teremt
hetnek. Egyes zsidók meggondolatlan kijelentései itt-ott szeren
csétlenek voltak; a liberális zsidó értelmiségiek közötti, néha 1918
ra emlékeztető világnézeti kiállás t néha antikatolicizmussal is le
hetett magyarázni. Ellenszenv, sőt, néha irigység kísérte sok zsidó
értelmiségi külföldi kapcsolatait. Úgyszintén a hátterében álló vi
lágpolitikai körülmény: a magyar zsidóság aranykora az 1867 utá
ni ötven év volt, a világ zsidóságának aranykora az 1945 utáni öt
ven év - beleértve nem csupán Izrael állam megalakulását, ha
nem azt, hogya fejlettebb népek között a hitleri zsidóirtás emléke
tett minden antiszemitizmust tűrhetetlenné. S az Egyesült Álla
mok lett a világ egyedüli óriáshatalma, melynek értelmiségi és
politikai életében a zsidó jelenlét, sőt, befolyás nagymérvű.

De míg az Egyesült Államokban (főleg New Yorkban és
Washingtonban) létező ún. zsidó lobby befolyása igen jelentős,

Magyarországon ilyenfajta zsidó lobby nem létezik. Ami Magyar
országon létezik, az ma Európában majdnem egyedülálló: Fran
ciaország mellett Magyarország az egyetlen európai állam, ahol a
zsidók a lakosságnak kissé több, mint egy százalékát alkotják.
Hogy ez a jelenlét önmagában széleskörű antiszemitizmushoz ve
zetne, lehetséges, de egyáltalán nem bizonyos. A magyar antisze
mitizmus újfajta megjelenése mind értelmiségi, mind politikai vo
nalon azonban elgondolkodtató - éppen katolikusoknak.

Ami - e sorok írója szemében - aggodalomra utal, az nem
valami antiszemitizmus tömeges terjedése, hanem a "keresztény"
jelző hamis (és politikailag és világnézetileg újjáéledt) használata.
Sok jóindulatú magyar ember a "keresztény" és "nemzeti" jelzők

használatát, főleg negyvenéves tiltásuk után, örömmel vette. De
- mint minden eszme, gondolat, szóhasználat - ez is minőség,

illetve minősítés kérdése. Mert másoknak a "keresztény-nemzeti"
megjelölés újból elsősorban nem zsidót (és talán másodsorban
nem kommunistát) jelent, sőt, olyan módon, mintha megint a zsi
dók jelenléte és szerepük volna a legmélyebb magyar problémaY
Sok politikai kijelentés mélyén látható ez. Egyesek szerint tényleg
ez a leglényegesebb nemzeti kérdés; vannak politikusok és köz
írók, akik - legalább közvetve - sugallják itt-ott, hogya zsidók
nemcsak nem keresztények, hanem nem magyarok is; hogy bár
állampolgári jogaik nemigen érinthetők, de ugyanakkor a magyar
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kulturális életből kirekeszthetők és - ha lehetséges - kirekesz
tendők.

Nagy szentek mondták, hogy "aki saját magát jó keresz
ténynek mondja, az már nem jó keresztény". Maga Jézus Krisztus
is megintette a magát "jó embemek" nevező öntelt polgárt. A ka
tolikus kereszténység alapja nemcsak a felebaráti szeretet, hanem
az alázat is - s alázat a magukat "kereszténynek" kijelentő poli
tikusok között nem mindig található.

Az ún. zsidókérdésnek nincs "megoldása". Zsidók és keresz
tények maradnak a világ végéig, Jézus második eljöveteléig. Az
emberi (pontosabban: lelki) problémák nem "megoldhatók", ha
nem újragondolandók és túlélendők. A zsidókérdésnek. mint min
den kérdésnek "megoldása" nem függhet egyes előítéletek teljes
megszűnésétől. Az előítélet emberi tulajdonság: még a kisgyer
mek fejében sincs tabula rasa. Az emberi minőség - és alázat 
éppen abban áll, hogy önmagunkkal szembenézve tudunk felül
kerekedni egyes előítéleteinken: katolikusok számára a szabad
akarat tudatával és a hit segítségével. (Gondolatainkban is: mert a
szabad akarat lényege, hogy nemcsak tetteinkért és szavainkért.
hanem gondolatainkért is felelősek vagyunk.)

Elérkeztünk a magyar- és a világtörténelem olyan fejezetéhez.
ahol minden számszerű statisztikától függetlenül a hívő és gya
korló katolikusok kisebbségben vannak. Minőségileg ez nem rög
zíthető. Ennek jelentése Isten kezében nyugszik. Talán kisebbség
- de a magyarság egyetemébe és történelmébe tartozik. Oda
tartoznak a magyar érzelmű zsidók is. Ennek elismerése nemzet
közi, jogi, állampolgári és főleg politikai kategóriáknál magasabb
- és mélyebb - kötelezettség. Kétezer évvel ezelőtt a Szeritfől

dön a "kereszténykérdés" (ki és mi a keresztény?) a zsidók kérdé
se volt. Ma (talán éppen Magyarországon) a .zsidókérdés" (ki és
mi a zsidó?) keresztény kérdés is.
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