
 
„Ha én zsidó lennék, cionista lennék”. Prohászka Ottokár és a keresztény cionizmus  kérdései  Veszprémy László Bernát  
Prohászka Ottokár székesfehérvári katolikus püspök politikai és közírói pályafutása heves vitákra ad okot a történészek között, melyeknek gyökere elsősorban Prohászka antiszemitizmusa, a hazai zsidóság jog- és vagyon-biztonsága ellen tett megannyi felszólalása volt.1 A püspökkel szemben felhozott legkomolyabb kritika oka az 1919 és 1921 között megfogalmazott álláspontjai a zsidósággal kapcsolatban: köztük is elsősorban a numerus clausus törvény parlamenti vitájában elmondott beszéde, illetve az azt támogató későbbi nyilatkozatai emelkednek ki.2 Tanulmányomban Pro-hászka szóban forgó évek során született zsidósággal kapcsolatos állásfog-lalásainak egy már ismert, ám kevéssé kifejtett részletét kívánom részletei-ben és új források felhasználásával tárgyalni: nevezetesen Prohászka cionizmussal kapcsolatos nézeteit, illetve a zsidó sajtóban e körül kialakult vitákat és értékeléseket. Ez a tanulmány nem kívánja felmenteni Prohász-kát azon utólagos történészi értékelés alól, mely szerint antiszemita meg-szólalásai „szellemi környezetszennyezést” képeztek.3 Hogy Prohászka Ottokár nem a talán kézenfekvő „elvárásoknak” meg-felelően kezelte a zsidóság nemzeti mozgalmát – azaz nem utasította el azt zsigeri antiszemitizmusból –, már ismert volt a szakirodalom előtt. Fazekas Csaba történész kiemelte egy tanulmányában, hogy bár a püspöknél a cio-nizmus támogatásának gondolata jelen volt, azt nem szabad valamifajta fi-loszemitizmus, a zsidóság iránti szimpátia jeleként kezelnünk.4 Mindazon-által megannyi forrás arra látszik utalni, hogy Prohászka gondolkodásában a cionizmus gondolatkörének ismerete komoly szerepet játszott, és hogy a korabeli „érdekelt” – elsősorban zsidó vagy antiszemita – sajtó is kiemelten foglalkozott a püspöknek ezen a téren tett állásfoglalásaival. Példának oká-ért az Egyenlőség Prohászkát „a cionizmus legnagyobb apostolának” titu-lálta,5 míg a későbbi antiszemita keresztényszocialisták kiemelték Prohász-
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ka tételeit a cionizmus történelmi szerepéről és jelentőségéről.6 Alábbiak-ban kontextusba helyezés végett bemutatásra kerül a keresztény cionizmus – annak tételeivel és önellentmondásaival –, Prohászka állásfoglalásai a kérdésben, valamint a diskurzus korabeli értékelése. A politikai cionizmus fogalma elsősorban a budapesti születésű Herzl Tivadar nevéhez köthető, s alapvető tételei A zsidó állam című 1896-os munkájában olvashatóak: e szerint a zsidóság nemzetet képez, melynek asszimilációja sikertelen volt, s melynek ezért önálló hazára van szüksége lehetőleg Palesztinában.7 A cionizmus megannyi vonatkozása mellett fon-tos kiemelni, hogy ezen elvek alapvetően ellene mentek a korszak zsidóság-ról alkotott liberális nézeteinek: a zsidó nacionalizmus lázadást képviselt az „izraelita vallású magyarok” identitásával és az asszimilációval szemben.8 Francis Nicosia holokauszt-kutató okkal hívta fel tehát rá a figyelmet, hogy bár voltak korabeli keresztények, akik támogatásukról biztosították a moz-galmat, azon szavak, melyekkel ezt megtették, napjainkban antiszemita érvelésnek hangoznának.9 Ezen önellentmondásnak ékes példája Arthur James Balfour, Nagy-Britannia protestáns külügyminisztere, aki a korabeli értékelések szerint kétségkívül antiszemita meggyőződéseket táplált, ám ennek ellenére talán minden politikusnál többet tett a cionista mozgalom sikeréért 1917-es deklarációjával, melyben „nemzeti otthont” ígért a zsidó-ságnak Palesztinában.10 Valószínűleg túlzás lenne azt feltételezni – mint ahogyan azt egyes tör-ténészek teszik11 –, hogy minden, a cionizmust támogató korai keresztény megszólaló a zsidó nacionalizmus disszimiláns, liberalizmus-kritikus olda-lát értékelte volna, s így antiszemita lett volna. Ismert tény, hogy megannyi keresztény cionista hitbuzgó lelkesedésből támogatta a mozgalmat, első-sorban a protestáns korszakos teológiának arra a tételére alapozva gondo-latait, hogy a zsidó állam restaurálása a második eljövetel előfeltétele.12 Ilyen eszméket a katolikus egyház azonban nem vallott, és Izrael Vatikán 
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által való elismerésének dacára ma sem vall.13 Egyedül a zsidóság térítésé-nek igénye – melyet a korszakos teológia ma is fenntart – volt szerves része a katolicizmusnak, noha ezen a II. Vatikáni Zsinat már változtatott.14 A zsidóság megtérítésének gondolata korábban inkább még fordított előjellel jelent meg a cionizmussal kapcsolatos hazai katolikus eszmefuttatásokban: mivel a zsidóság nem tért meg, szétszóratásban kell élnie.15 Ezen alapokat tisztázva kell szemügyre vennünk, hogy mivel indokolta Prohászka Ottokár cionizmus iránti támogatását. Noha naplójában és név nélkül publikált cikkeiben már foglalkozott a zsidósággal – erősen anti-szemita hangon16 –, első összefoglaló írása a bécsi Das Neue Reich hasábja-in jelent meg 1919-ben, A zsidókérdés Magyarországon címmel.17 Ebben a cikkében politikai és teológiai érveket is megmozgat, mikor a zsidó nacio-nalizmus méltatását indokolja meg. Szintúgy fontos forrás erre nézve a numerus clausus vitájában elmondott beszéde,18 illetve interjúja, melyet 1921-ben adott a Zsidó Szemle nevű cionista orgánumnak.19 Prohászka a cionizmus kialakulását a nacionalista korszellemnek és a liberalizmus világszerte tapasztalt hitelvesztésének tulajdonította. Előbbi-ről a numerus clausus vitájában elmondott beszédében szólt: „A zsidóság fejlődése, ha egyáltalában lesz, akkor csakis a zsidó nemzeti eszme irányá-ban képzelhető […] nem tagadhatjuk, hogy a zsidóságban igenis a nemzeti eszme irányában megindult fejlődés a jövő útja […] Ez egy fejlődés, ez a géniusz fejlődési iránya.”20 A liberalizmus térvesztéséről pedig 1919-es cikkében kifejtette, hogy a „doktriner liberalizmus” tételeivel szemben az asszimiláció nem tüntette el „az antropológiai ellentétet és idegenséget” zsidó és nem zsidó között. Noha elismerte, hogy főleg a zsidó értelmiség egy része igyekszik hasonulni a többségi társadalomhoz, addig „különösen 
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az utóbbi időben a kimondottan zsidó öntudat és a zsidó közösségi érzés nagyon is kifejlődőben van”. Érdekes módon ezt nem ítélte el, hanem meg-állapította, hogy ez „indította meg a cionista mozgalmat”, mégpedig azzal a folyamattal egy időben, mikor szerinte „a magyarság […] észbekapott és felismerte a zsidóban az idegent”. Prohászka úgy vélte, hogy a zsidóság szerinte való asszimilálhatatlanságát párhuzamosan a zsidóság maga is felismerte. „Ez a felismerés megborzongatta a zsidóságot. Maga is beismer-te, hogy ő idegen, és mint ilyen, egy idegen államban nem lehet hangadó […] A zsidó idegen volt és idegen maradt és nem asszimilálódott”.21 Kéz-iratban maradt zsidótárgyú esszéjében is kiemelte, hogy a cionisták „kö-vetkezetesen” látták ezt a helyzetet.22 Állításainak bizonyítására éppen a Balfour-deklarációt idézte:  „Az antanthatalmak a zsidóságot fajnak és nemzetiségnek ismerték el és az 1850 óta elzárt Palesztina kapuit is megnyitották […] Azt a jogot is megad-ta az antant a zsidóknak, hogy az európai országokban, mint nemzeti ki-sebbség önkormányzatot szerezzenek. Ezzel a zsidóságot népjogi szem-pontból is fajnak és nemzetnek nyilvánították s ezzel a liberális asszimilációs terveknek a jövőben be is fellegzett.”  Mindehhez hozzátette, hogy a zsidóság nemzeti definícióját egyes zsidók (kimondatlanul: a cionisták) is elfogadták: „Most Izráelnek is megjött a bátorsága annak beismerésére, hogy faj, nép, nemzet — amely a maga saját útján jár és soha őszintén nem gondolt arra, hogy asszimilálódjék, hanem ellenkezőleg: a fokozatos, teljes kifejlődésre törekedett.”23 Ezen a ponton érdemes kiemelni, hogy Prohászkát vajmi kevéssé érde-kelhette jobban a Balfour-deklaráció, mint a Sykes-Picot egyezmény. Ér-deklődését nem a Közel-Kelet napi politikája, hanem az a tétel kötötte le, mely szerint a zsidóság immár „hivatalosan” is nemzetiség lenne. Nem is véletlen, hogy érvelését a Balfour-deklaráció magyar belpolitikai relevanci-ájáról 1920-ban, a numerus clausus parlamenti vitájában is megismételte – nem a tanulói kvóta, hanem a „nemzetiségi” definíció tételének erősítésé-re.24 Utóbbit erősíti Sándor Pál zsidó képviselő válasza is, melyet Prohász-kának címzett: „A különbség közöttünk egyszerűen az, hogy Prohászka t. képviselőtársam átszól [a határon túli zsidóknak], hogy legyetek jó cionis-ták, mi pedig átszólunk, hogy legyetek jó magyarok. Hogy mi hasznosabb, az-e, amit mi teszünk, vagy pedig az, amit a t. nemzetgyűlési képviselő úr proponál, azt a Nemzetgyűlés elbírálására bízom.”25 Prohászka négy nappal korábbi beszédében ugyan nem a határon túli zsidóságról szólt, Sándor Pál viszont a nacionalista szólamok ügyes, noha végül sikertelen felhasználásá-
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val terelte olyan mederbe érvelését, mely a jobboldalról támadhatatlan volt (elvégre senki sem sokallhatta a magyarság számát az utódállamokban). S noha a nemzeti definícióval Prohászka láthatóan egyetértett, érdekes szempont, hogy az egyéni identitásválasztást egyes zsidók esetében nem akarta megtagadni. Éppen Sándor Pál és zsidó képviselőtársa, Bródy Ernő esetében feltűnő ez, akik már Prohászka eredeti beszédét is gyakori bekia-bálásokkal színesítették („Soha!” „Bolondság!” „Lehetetlen utópia!”). Pro-hászka erre úgy felelt, hogy  „Sándor Pál t. képviselőtársam szavához kétség nem fér, én elhiszem, hogy ő nem cionista, és elhiszem, hogy ő nem akar cionista lenni és hogy a bu-dapesti és általában a magyarországi zsidók közül tudni sem akarnak so-kan a cionizmusról […] Az egyes ember állásfoglalásától függ, hogy ő a maga részéről megtarthatja-e teljes lojalitás alapján hűségét Magyaror-szághoz; beválhat igazán jó magyar polgárnak: de azt sohasem állíthatja, hogy a cionizmus bolondság […] Hogy azután ezzel szemben az egyesek milyen állást foglalnak el, az az ő joguk, az az ő érdemük. De az nem vál-toztat e tézisen”.26  Az egyéni döntés tiszteletben tartását tehát elfogadta, ám úgy vélte, hogy az mégis csak a korszellem, a kollektív sors alá volt rendelve: „Ez nem tőlük függ, ez egy fejlődés, ez a géniusz fejlődési iránya, és vajon az ellen mit tehet az egyes ember?”27 Míg a fentiek politikai érvek voltak, addig Prohászka teológiai érveket is használt 1919-es cikkében a cionizmus igazának bizonyítására. Ezen sorait már inkább tekinthetjük keresztény cionizmusnak, mint politikai állásfoglalásnak: „Ezek az események [ti. a Balfour-deklaráció] növelték a zsidó nemzeti öntudatot és a hívő zsidók most várakozástól eltelve nézik a dolgokat, várják mindazt, aminek el kell jönnie, hogy Mózes jövendölései beteljesedjenek […] A zsidók most Mózes és a Próféták jövendöléseinek megfelelően, nemzeti államot alkothatnak.” Mindez azonban szerinte nem elég, ugyanis a zsidóság szétszóratása, mint „nemzeti átok”, addig fennáll, amíg a zsidóság tagadja Krisztus messiási mivoltát:  „Súlyosan nehezedik a zsidó népre Isten átka, de Izrael is súlyosan nehe-zedik, mint átok és teher a keresztény népekre. A Biblia megmutatja a megoldást, még pedig Izrael első és legnagyobb prófétájának Mózesnek a szavaiban: »És ha minden átok rád száll és ha Te a szívedben azt megbá-nod és megtérsz a Te Uradhoz, ha Te az Ő szavának engedelmeskedsz, ak-kor az Úr a Te fogságodon fordít, megkönyörül rajtad és újra összegyűjt minden népek közül, ahová az Úr Téged széjjel szórt és elhoz Téged egy or-szágba, amelyet atyáid laktak és azt Te beveszed és ez Neked jót fog tenni és többen lesztek, mint az atyáid. És az Úr a Te szívedet és a Te utódaidnak szívét meg fogja sebezni, hogy szeressed a Te teljes szívedből és lelkedből az Urat és Te meg fogsz térni és a szív szavának engedelmeskedsz«.”  Végül így summázza a cionizmus és a megtérés sorrendjét: „Izráelnek újra egybe kell gyűlnie, egy nemzeti államot kell alkotnia, meg kell térnie az 
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Üdvözítőhöz, és mint külön népnek, be kell lépnie a keresztény kultúrába. Most átokban él és ameddig így él, átok lesz és nem is lehet más.”28 Utóbbi tételén egyedül 1921-es interjújában finomított – noha nem le-het figyelmen kívül hagyni, hogy ekkor kivételesen egy zsidó orgánumnak, nevezetesen a Zsidó Szemlének nyilatkozott, s így az üzenet közönségre hangolásának célja is szerepet játszhatott fogalmazásában. Prohászka ek-kor arról beszélt, hogy a teljes asszimiláció gondolatát – azaz a nemzeti és vallási hasonulást – elfogadhatónak tartja hazai téren, ám ha valaki „zsidó akar maradni”, akkor az előtt a cionizmus útját tartja egyedül járhatónak:  „Lehetetlenségnek tartom, hogy míg egy zsidó, jó zsidónak tartja magát, egyszersmind ne legyen cionista is. Mert az a megállapítás, hogy a zsidóság nem nemzetiség, hanem csak felekezet, voltaképpen abszurdum. […] Az orientális tradíció szerint […] felekezet és nemzetiség egy elválaszthatatlan egységet alkot. Nem léphet ki valaki a nélkül a zsidó nemzet kötelékéből, hogy egyúttal vallását is el ne hagyja, aminthogy nem történhetik ez meg-fordítva sem. A zsidóság előtt tehát két út van: ha zsidó akar maradni, a ci-onizmus, ha nem, akkor a föltétlen asszimiláció. Megvallom, hogy asszimi-láció alatt én itt, a vallásból való kilépést is értem, mert e nélkül csakugyan nem lenne igaz és őszinte a zsidóság asszimilációja.”29  Vajon a kivándorlást is követelte-e Prohászka azoktól a zsidóktól, akik „zsidók akarnak maradni”? Erre a kérdésre választ adott interjújában, ahol úgy fogalmazott, hogy a cionizmus  „még nem jelenti egyszersmind azt is, hogy no, most minden zsidó azonnal vándoroljon ki Palesztinába. Hová, minek? Palesztinába még házak kelle-nek, fejlődés, utak, közlekedési eszközök, élet hiányzik még onnan, szóval mindaz, ami nélkül kultúrember nem existálhat [= létezhet]. És a zsidó-ságnak, mint nemzetiségnek nem szabad elzárkóznia a magyar társadalmi élettől. A kapcsolatot mindenesetben meg kell tartanunk egymással.”30  Mindez azonban nem jelentette azt, hogy ne illette volna kritikával a sze-rinte felszínesen asszimilálódott zsidókat. Mint mondta,  „igaz viszont, hogy amennyire én a magyarországi zsidóságot ismerem, azt látom, hogy itt a magyarországi zsidók között nincs nagy talaja a múlthoz való ragaszkodásnak. Csak olyan zsidókat látok itt túlnyomólag, akiknek lelkén ferde törekvések elmosták a kontúrokat, akik nagyhangon verik a mellüket, hogy »igenis, mi jó magyarok vagyunk!« Én ezeken – bocsánat – csak nevetni tudok. Dehogy is tudják ezek a jó urak, hogy micsodák ők, dehogy is tudják. Igen, lehet asszimilálódni, ahogy tud a tót, a sváb, a szász, tudhat a zsidó is, de akkor egészen tessék asszimilálódni, és ha már a magyarsághoz csatlakoztak, tessék minden szálat elszakítani, ami a zsi-dósághoz kötötte őket. De egyszerre ezt is meg azt is?! Ezt nem lehet. Ez torz állapot, és lehetetlen állapot.”31                                                     
28  PROHÁSZKA, 1919. 
29  Ld.: Dokumentum. 
30  Uo. 
31  Uo. 
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Szavai itt meglehetősen hasonlítanak a korai cionista retorikára – mely előszeretettel írta le a „torz” és „ferde” jelzőkkel az asszimiláns zsidóságot32 –, s noha talán nem elrugaszkodott feltételezés, hogy Prohászka a cioniz-mus egyes munkáival maga is megismerkedett, mindössze Beregi Ármin magyar cionista munkáit nevezte meg konkrétan témába vágó olvasmányai között.33 Mennyire tekinthetőek Prohászka fenti nyilatkozatai egyfajta „zsidóba-rát” vagy legalábbis a zsidóságnak jót akaró véleménynek? Ahogyan Fran-cis Nicosia már rámutatott, nehéz lenne meghúzni az egyértelmű határt azon lelkes keresztények között, akiknek megmozgatta a fantáziáját a zsidó állam restaurálására, és azon antiszemiták között, akik csak „meg akartak szabadulni” a zsidóktól. Prohászka sorainak szövegkörnyezete egyértelmű-vé teszi, hogy rá is igaz lehet Charles Strozier amerikai történész ítélete, mely szerint egyes keresztény cionisták „szeretetüket fogalmazták meg a zsidó ügy [ti. a cionizmus] iránt, s közben érzéketlenül beszéltek a zsidók kipusztításáról”.34 A történész itt a „kipusztítás” kifejezést a kollektív meg-térítésre használta, mely tételt Prohászka explicite is megfogalmazta. S noha bizonyos tiszteletet Prohászka is tanúsított – például a Zsidó Szemlé-nek adott interjújában – a judaizmussal szemben,35 a numerus clausus törvény vitája során elmondott beszédében egyértelmű antiszemita kliséket vonultatott fel az ország „elzsidósodásáról”.36 Fenti nyilatkozatait csakis megannyi antiszemita cikkével, kiszólásával és beszédével szembeállítva lehet és kell értelmezni,37 már csak azért is, mert a püspök keresztény cio-nizmusának korabeli zsidó megítélése korántsem volt egyértelműen pozi-tív. Prohászka numerus clausus-ügyben tett beszédének feltételesen vagy éppen egyértelműen pozitív értékelését adta három magyar cionista újság-író, nevezetesen Schönfeld József, a Sass Irén álnéven író Kellner Irén és Simon Lajos. Schönfeld József, a lap főszerkesztője azon részét emelte ki a püspök beszédének, melyben Prohászka a zsidók kapitalizmusban való teljesítményét domborította ki, majd a főszerkesztő kijelentette, hogy „fel-tétlenül döntő súllyal bír ez a nagyértékű erkölcsi bizonyítvány a zsidókér-dés megoldásánál”, azaz a Palesztinába vándorlásnál.38 Néhány hónappal 
                                                   
32  Ld. pl.: HERZL TIVADAR: Mauschel. (1897) In: Uő: Cionista írások. Bp., 1932. 10–17. p. 
33  Prohászka-beszéd, 1920. szeptember 16. Ld. 18. sz. jegyz. 
34  STROZIER, CHARLES B.: Apocalypse. On the Psychology of Fundamentalism in 

America. Boston, 1994. 208. p. 
35  Prohászka kiemelte interjújában a „jelentős tehetségekkel, ősi nyelvvel, ősi 

tradíciókkal, több ezer éves virágzó, ősi”, „ragyogó kultúrá [val]” megáldott zsidó nép 
értékét, mely „évezredekig nyúlik vissza”, illetve „a legutolsó nagy, nemzeti 
fellángolást […] a Makkabeusok harcait [t], mely mellett eltörpül akármelyik más 
nemzet katonai hőstette”. Ld.: Dokumentum. 

36  Prohászka-beszéd, 1920. szeptember 16. Ld. 18. sz. jegyz. 
37  KARSAI LÁSZLÓ: Görények a tyúkólban. Prohászka Ottokár szélsőjobb recepciója, 

1927–1944. In: Élet és Irodalom, 2011. április 30. 17. p.; FAZEKAS CSABA: Prohászka 
Ottokár és a „hungarizmus” fogalmának genezise. In: Múltunk, 2015. 2. sz. 5–34. p.; 
UNGVÁRY KRISZTIÁN: A Horthy-rendszer mérlege. Pécs–Bp., 2012. 242. p. 

38  SCH. J. [SCHÖNFELD JÓZSEF]: Prohászka Ottokár mondta. In: Zsidó Szemle, 1920. 
szeptember 24. 3. p. A cikk esetében nem szabad megfeledkezni róla, hogy annak 
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később ismét Prohászkát idézte Schönfeld annak alátámasztására, hogy a liberalizmus „trójai falóként” működik. „Igaza van Prohászkának” – vélte Schönfeld, hozzátéve, hogy a liberális politika árát a zsidóság szokta megfi-zetni.39 Kellner Irén, a püspökkel a lap számára interjút készítő újságírónő megjegyzéseket fűzött a beszélgetéshez: ebben arról írt, hogy Prohászka „lekötelező szívélyességgel” állt rendelkezésére, és méltatta a módot, „hogy kizárólag a zsidóság érdekeinek szem előtt tartásával felelt a hozzá intézett kérdésre és éppen ő, akinek kereszténysége azt hiszem igazán vitán felül áll, mialatt a cionizmus abszolút fontosságát hangsúlyozta”. Kellner szerint Prohászka „a cionizmust elsősorban a zsidóság belső és egyéni ügyének fogta fel és lehetetlen szó nélkül elmenni Prohászkának eme finom figyel-messége mellett, annál is inkább, mert manapság ugyancsak nem vagyunk hozzászokva az ilyesmihez”.40 A legrészletesebben azonban Simon Lajos nagybányai ügyvéd és a Makkabea egykori elnöke foglalkozott a kérdéssel, vezércikket szentelve Prohászka numerus clausus-vitában mondott beszédének. Prohászka a cionizmus mellett? című, közel három oldalas írásában saját szavai szerint kész volt elismerni, hogy a numerus clausus törvényjavaslata „a zsidóság ellen irányul”, de mint hozzátette, „tartozunk azonban a tárgyilagosságnak annak a megállapításával, hogy Székesfehérvár püspöke maradandó értékű eseménnyé vált beszéde jótékonyan különbözik azoktól a beszédektől, me-lyek a nemzetgyűlésen annak előtte a zsidó kérdésben elhangzottak. Ez természetes is, ha tekintetbe vesszük a beszéd elmondójának súlyos egyé-niségét. A beszéd értékéről alkotott felfogásunkat az a disszonáns mód sem befolyásolja, ahogyan a püspök úr a zsidóság háborús katonai szolgálatát és teljesítményeit kezelte.41 Nem áll szándékunkban a püspök úr beszédének vonatkozó részével vitába szállani” – írta Simon, csupán „félreértéseket” akart „tisztázni”. Mint írta, szerinte „rosszakarattal” lehetne csak zsidóelle-nes élt „belemagyarázni” Prohászka beszédébe.42 Simon mindezt azzal folytatta, hogy amit a püspök cionizmusról mon-dott, az „a magyarországi zsidó politika történetének oly momentuma, melynek nem lehet és nem szabad nyom nélküli epizód gyanánt elmúlnia. A püspök úr x x x43 szokatlanul éles szemmel látja meg, hogy a zsidóság jövő fejlődése a cionizmus”, és „fenntartás nélkül aláírjuk azt a megállapí-tását is, hogy a fejlődésnek ezt az erejét az egyes emberek akarata, vagy ellenkező meggyőződése nem tudja más irányba fordítani”. A cionista új-ságíró azt is kiemelte, hogy „Prohászka püspök úrhoz hasonlóan” „az észak-amerikai […] keresztény politikusok” is „belátták, hogy a zsidóság 

                                                                                                               
végét a cenzúra törölte, így nem tudjuk, Schönfeld milyen nézeteket fogalmazott meg 
teljes egészében. 

39  SCHÖNFELD JÓZSEF: Hegedüstől – Vázsonyi-ig. Zsidó Szemle, 1921. január 7. 1. p. 
40  Ld.: Dokumentum. 
41  Prohászka visszatérő érve volt, hogy a zsidóság nem vett részt kellő mértékben az első 

világháborús emberveszteségben. Erről ld. alább, 68. sz. jegyz. 
42  SIMON LAJOS: Prohászka a cionizmus mellett? In: Zsidó Szemle, 1920. szeptember 24. 

1–3. p. (továbbiakban: SIMON, 1920.) 
43  Itt a korabeli cenzúra egy szót törölt. 
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természetes fejlődéséről van szó” a mozgalomban, egyértelműen a keresz-tény cionizmus nyugati jelenségéhez kötve a püspököt.44 Simon nem tudott egyetérteni viszont azzal, hogy Prohászka a cioniz-mus támogatásának érveiből levonta a numerus clausus gondolatát is. Simon szerint, ha igaz, hogy a modern magyar kultúrát a hazai zsidóság termelte ki nagy részben – s hogy ez egészségtelen lenne –, akkor éppen a cionizmus tudná ezt megváltoztatni, mert így „a zsidó értelmiség a zsidó kultúrában keresné kulturális kielégülését”. Szintúgy értetlenül fogadta Simon azt az ellentmondást, hogy Prohászka a cionizmus és a teljes asszi-miláció mellett egyaránt felemelte szavát: „Ezt az ellentétet mi sem áthi-dalni, sem megmagyarázni nem tudjuk.” Összességében azonban pozitív mérleget vont meg:  „Több pontra való ellenvéleményünk dacára is, zsidó szempontból örven-detes eseménynek tartjuk Prohászka püspök úr felszólalását, és mint ilyent üdvözöljük is. Hogy a cionizmust több ponton félreértette, annak tulajdo-nítjuk, hogy az eszme Magyarországon még új, annak dacára, hogy már a megvalósulás stádiumába jutott.”45  Egészen másképp értékelte Prohászka szereplését az asszimiláns zsidó sajtó zászlóshajója, az Egyenlőség. A lap – címében is demonstrálva – a magyar zsidóság emancipációja és nemzeti hasonulása mellett tette le a voksát, egyaránt ellenséget látva az antiszemitizmusban és a zsidó különál-lóságot, illetve végső soron teljes disszimilációt hirdető cionizmusban.46 Ilyen értelemben a cionizmus mellett felszólaló, s közben egyetemi zsidó-törvényt követelő Prohászkában a lap legsötétebb félelmei igazolódtak be. Prohászka beszédének az Egyenlőség is hosszú cikket szentelt, kifejtve, hogy az „az első irodalmi formába foglalt, áttekinthető és teljes programja a mai politikai irányzatnak”. „Amit ő mond, annak hivatalos jelleget kell tulajdonítani” – folytatta a lap.  „Az ő nyilatkozatai talán hivatalosabbak a kormánynyilatkozatoknál, mert az ő szava az uralmon lévő többség szava. Prohászka Ottokár kezében van a néphangulat irányítása. Amit ő mond, az közvéleménnyé dagad. Ő irá-nyítja ma a zsidók helyzetét Magyarországon. Prohászka programja egé-szen tiszta, semmi kétséget nem hagy. Ez a program: a zsidóknak a magya-roktól való teljes elkülönítése.”47  S noha Prohászka szóhasználatát és egyes érveit napjainkban minden-képpen antiszemitizmusként értelmeznék, az Egyenlőség is megállapította egy mondat erejéig, hogy „elismer bennünket”, „[n]em ócsárol”. A cioniz-mus méltatását azonban nem tekintette üdvözlendő gesztusnak az asszimi-
                                                   
44  Uo. 
45  Uo. 
46  Erről ld.: SCHWEITZER GÁBOR: Miért nem kellett Herzl a magyar zsidóknak? A 

politikai cionizmus kezdetei és a magyarországi zsidó közvélemény. In: Budapesti 
Negyed, 1994. 2. sz. 42–55. p. Külön az 1920-as évek elején dúló zsidó sajtócsörtére 
röviden utal: SIPOS BALÁZS: Az (ellen)propaganda. Rákosi Jenő és a keresztény 
kurzus, 1919–1942. In: Múltunk, 2005. 3. sz. 20. p., 69. sz. jegyz. 

47  Prohászka beszéde. In: Egyenlőség, 1920. szeptember 25. 3–4. p. 
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láns lap: „A zsidóság útjául pedig a külön nemzeti szervezkedést, a cioniz-mus politikáját tűzi ki. Legyetek cionisták! – tanácsolja nekünk a püspök úr.” A lap erre mindössze annyit felelt, hogy bár „bele vagyunk helyezve a zsidó nemzeti eszme bűvkörébe”, továbbra is „magyarok vagyunk”.48 Ha-sonlóan fogalmazott Heves Kornél szegedi főrabbi is, aki egy zsinagógai beszédében utalt Prohászkára: „Nagy kenettel azt prédikálja egy főpap, amit úton-útfélen gúnyos mosollyal zümmögnek a fülünkbe: »Drágalátos atyámfiai! Menjetek vissza Cionba, Palesztinába! Ott lesz csak gyöngyélet!« Köszönjük a jó tanácsot, szent atyám! De mi, kik Mózes hitvallása szerint imádjuk az Egy-élő istent, inkább […] itt [akarunk] élni”.49 Az Egyenlőség pedig a későbbiekben is rendszeresen utalt arra, hogy Prohászka és felszó-laló társai – név szerint Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter, illetve Dánér Béla fajvédő politikus – „ékesszólóan és rábeszélve tanácsol-ták, hogy legyünk… cionisták”.50 1925 augusztusában a bécsi Cionista Kongresszus idején komplett anticionista számmal jelent meg a lap, mely-ben Nem árt visszaemlékezni címmel idézte újra Haller, Dánér és Pro-hászka cionizmust támogató vagy arra hivatkozó sorait.51 Az Egyenlőség saját, elsősorban a korabeli narratívát elemző hozzáál-lása a következő volt a cionizmus antiszemiták által való idézéséhez: „Mi megértjük ezt az összhangot, mert természetes, hogy az antiszemitizmus-nak kedves a zsidók Palesztinába vándorlása, hisz ők is ezt akarják, hogy országaikban minél kevesebb zsidó legyen.”52 Heves anticionizmusában ehhez azt is hozzátette, hogy „erkölcsi pofon” Prohászka támogatása a cio-nizmus irányába, s hogy mióta ezt megtudta a zsidó közélet, „azóta a legjo-gosabb politikai idegenkedés övezi köreinkben a cionizmust”.53 A lap tény-ként kezelte, hogy egyes szép szavai ellenére „Prohászka Ottokár, a gyűlölet püspöke” „a zsidók ellen beszélt”.54 Maga Prohászka viszont így védekezett Kellner Irénnek adott interjújában:  „Én csak annyit mondhatok, hogy ha én zsidó lennék, cionista lennék […] És látja, engem antiszemitának tartanak. Miért lennék antiszemita? Van eszemben. Azért, mert a numerus clausus mellett beszéltem. Magyar és ke-resztény ember vagyok, csak természetes, hogy a magyarság és a keresz-ténység érdekeit képviselem?”55  Felmerül tehát a kérdés, hogy valóban elhitték-e a hazai cionisták Pro-hászkának, hogy nem volt antiszemita? Kiemelve a dilemmát a korai hu-szadik századi magyar zsidó sajtócsörték szűk diskurzusából: volt-e olyan zsidó politikai kör, amely a numerus clausus-vita során elmondott felszóla-
                                                   
48  Uo. 
49  HEVES KORNÉL: Versek, fohászok, beszédek. Bp., 1925. 67–68. p. Heves cionizmushoz 

való hozzáállásáról ld. még: Uo., 100–101. p. 
50  Elvégeztetett. In: Egyenlőség, 1920. szeptember 25. 1. p. (Pontozás az eredetiben.) 
51  Nem árt visszaemlékezni. In: Egyenlőség, 1925. augusztus 29. 4. p. 
52  A cionista kongresszus ügye a bécsi birodalmi gyűlésen. In: Egyenlőség, 1925. 

augusztus 15. 3. p. (A lap itt felelevenítette Prohászka beszédét.) 
53  A gyilkosok védői. In: Egyenlőség, 1924. szeptember 6. 8. p. 
54  Egyenlőség, 1921. október 29. 9. p. 
55  Ld.: Dokumentum. 
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lását követően elhitte Prohászkának, hogy nem akart ártani a zsidóknak? A válasz nem teljesen egyértelmű, ám tény, hogy a cionisták fenntartásokkal kezelték az antiszemita politikusok részéről érkező támogatást, rosszindu-latot sejtve e megnyilatkozások mögött. (Igaz, ezt az antiszemiták sokszor maguk nem is igazán rejtegették.56) Mikor az Egyenlőség a fenti Prohász-ka-interjúra azt reagálta, hogy a hazai cionisták „Herzl álmait” „a leghír-hedtebb antiszemitákkal karöltve egyengetik”,57 a Zsidó Szemle „hamis” hírnek nevezte, hogy „mi cionisták az antiszemitákkal fegyverbarátságra léptünk”, és inkább a liberalizmust okolta a kialakult helyzetért, melynek vélt bukását a lap saját állítása szerint egyszerűen, érzelemmentes hangon mutatta be.58 A cionista hetilap korábban reagált arra, hogy Haller István miniszter Simon Lajos cionista könyvéből szemlézett, és Dánér Béla a cionizmust a hazai zsidók figyelmébe ajánló beszédét is kritizálta. Utóbbira annyit felelt, hogy nem kell őket invitálni, hiszen mennek maguktól is Palesztinába59, előbbire pedig maga Simon Lajos hosszas választ adott: „A kérdés a követ-kező: diffamáló-e a cionista mozgalomra az a körülmény, hogy egy anti-szemita miniszter a szervezet által kiadott műből idéz és ugyancsak kevéssé                                                    
56  A keresztényszocialista Kádár Lehel például nemzetellenes bűnökkel vádolta a 

magyar zsidóságot, miközben azt is kijelentette, hogy „nem vagyunk ellenségei a 
cionizmusnak, sőt, mint becsületes és nyílt nemzetiségi hitvallást csak helyeselni 
tudjuk”. KÁDÁR LEHEL: Felekezet vagy nemzetiség? In: Szózat, 1922. november 12. 2. 
p. S noha tárgyalt időszakunknál későbbi források, mégis szemléletesek Lendvai 
István keresztényszocialista cikkíró és költő véleményei a két háború közti 
„keresztény cionizmus” kérdésében. Lendvai 1928-ban arról írt Elijahu Ben-Zion 
Sadinsky cionista munkáit idézve, hogy azok tárgya az „örök zsidókérdés”. „Ő tehát 
tudja, amit a mi liberálisaink még mindig nem tudnak, hogy a zsidókérdés igenis 
van”. „Liberális magyar testvéreinkkel szemben nagy elégtétellel iktatjuk ide Sadinsky 
[…] kijelentéseit: […] »A zsidók, mint nép, be nem olvaszthatóak […] nem 
asszimilálhatóak«.” „Nincs elég vastag betű, amelyekkel ennek a zsidónak ezeket a 
kijelentéseit gyöngeszemű magyar testvéreink recehártyái elé döbbenteni szeretnénk. 
Mindazt, amit boldogult Istóczy Győzőék prófétai ihlettel […] hirdettek, mindazt, 
amit miatt minket […] kiirtottak a magyar közéletből, szóról-szóra beismeri egy […] 
zsidó […] Ha nem hitték el Istóczynak […] miért nem hiszik el liberális magyarjaink 
legalább [neki]?” Ld.: LENDVAI ISTVÁN: Önvallomások minden államiság halálos 
ellenségéről. In: Előőrs, 1928. június 24. 14–15. p. Lendvai itt a következő munkát 
idézi: SADINSKY, ELIJAHU BEN-ZION: Die nationalie Sozietät. Beitrag zur Lösung der 
Judenfrage im Zusammenhang mit dem allgemeinen nationalen Problem. 
Heidelberg, 1918. Szintúgy jellemező a Keresztényszocialista Kerületi Szakszervezetek 
Elnökségének 1935. július 23-i hírlevele, melynek Hogyan lettünk mi is cionistákká? 
volt a címe, s amely így kommentálta a zsidó kivándorlás hírét: „Szerencsés utat a 
hosszú vendégeskedés után! Legyen nektek könnyű a jó arab palesztinai föld, mert a 
magyar földet fél évszázadig elég könnyen bitoroltátok! Íme, mégis csak a 
cionistáknak van igaza! Így lettünk mi cionistákká!” (A hírlevél Lendvai István családi 
hagyatékában, másolat a szerző birtokában.) E jelenséget összefoglalta: GYURGYÁK 
JÁNOS: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Bp., 2011. 413–415. 
p. 

57  Látogatás Torquemadánál. In: Egyenlőség, 1921. február 19. 2–3. p. 
58  Szemle. In: Zsidó Szemle, 1921. február 25. 7. p. 
59  Menjetek Palesztinába! In: Zsidó Szemle, 1920. szeptember 10. 13. p. 
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zsidóbarát nemzetgyűlés az idézeteknek tapsol?” Véleménye szerint, ha Haller István könyvéből azt a következtetés vonta le, hogy a zsidóság önálló nemzet, „úgy semmi okunk sincs szégyenkezni és örvendünk, hogy az illet-ékes körök a megértés útján haladnak”. Ha viszont a nemzetgyűlés a jog-fosztást készült megindokolni az idézéssel, akkor a „félem a görögöket” kezdetű mondást ajánlotta olvasói elé Simon.60 Későbbi cikkében ugyanő egyértelművé tette, hogy „legtávolabb áll természetesen tőlünk, hogy zsidó ifjainknak az egyetemről való kirekesztésébe megnyugodjunk vagy beletö-rődjünk”.61 Mindez illeszkedik a Prohászka a cionizmus mellett? című cikkében leírtakba, melyben kifejtette, hogy a külön nemzeti identitás megvallása nem lehet az állampolgári jogok megvonásának oka – legalábbis egy ideális helyzetben. Ugyanitt azt kérte zsidó olvasóitól, hogy a cionizmus ügyében a budapesti születésű Max Nordau véleményét tartsák például irányadónak, ne pedig a fajvédők kiszólásait.62 Kellner Irén zárszava Prohászka-interjújához azonban már megértőbb volt: „Eddig tartott Prohászka Otto-kár nyilatkozata, melyhez úgy hiszem, nem kell kommentár. Legfeljebb csak annyit fűzhetünk még hozzá, hogy azokban a bizonyos, nagyon mell-veregető, zsidóvallású egyéneken mi nem nevetünk. Mi szégyelljük magun-kat értük!”63 Naivitással ugyanőt nem lehetne vádolni ez esetben, hiszen korábban Friedrich István volt miniszterelnököt szólaltatta meg, aki szint-úgy a cionizmust támogató nyilatkozatot tett. Az ő szavainál azonban Kell-ner megállapította, hogy „a cionizmussal szemben tanúsított szimpátiájá-nak oka az antiszemitizmus”.64 Végső soron azonban Schönfeld József fogalmazta meg legjobban a cionisták hozzáállását a zsidó nacionalizmus ürügyén antiszemita politikát megvalósító közszereplőkhöz. A Zsidó Szem-le főszerkesztője Gömbös Gyula 1921-es cionizmust támogató cikkére65 reagálva ironikusan felelte, hogy azt „örömmel fogadjuk”, de „figyelmez-tetni kívánjuk a képviselő urat, hogy a cionizmus nem az antiszemitákat, hanem a zsidó nép jövőjét szolgáló mozgalom”.66 Szalay László korábban érdekes tanulmányt közölt Prohászka zsidó sajtóban megjelent nekrológjairól. Tény, hogy az Egyenlőség a püspök nekrológjában nem említette meg Prohászka antiszemitizmusát, s a cionis-
                                                   
60  SIMON LAJOS: Néhány egyszerű igazság. In: Zsidó Szemle, 1920. május 14. 2–3. p. 

Simon könyvét korábban Turi Béla pappolitikus is „melegen ajánlotta”, kifejtve, hogy 
„nem ismerek zsidó-írta munkát, mely oly tiszta meglátással állapítaná meg a zsidó 
lélek alkatának különbözőségét a keresztény népek lelkével szemben”. TURI BÉLA: A 
zsidóság lelki alkata. In: Nemzeti Újság, 1919. december 7. 1–3. p. Korábbi releváns 
nézeteihez: TURI BÉLA: A zsidók útja. Ágoston Péter könyve. In: Alkotmány, 1917. 
április 8. 1–4. p. Turi nézeteire reagál: Nemzetgyűlés és zsidóság. In: Zsidó Szemle, 
1920. március 5. 7–8. p. 

61  S. L.: Az egyetemi zsidókérdés. In: Zsidó Szemle, 1920. szeptember 7. 1–2. p. 
62  SIMON, 1920. 
63  Ld.: Dokumentum. 
64  SASS IRÉN: Friedrich István nyilatkozata a cionizmusról. In: Zsidó Szemle, 1921. 

január 7. 4. p. 
65  Gömbös Gyula vezércikke: Szózat, 1920. december 31. 1. p. 
66  SCHÖNFELD JÓZSEF: Válasz Gömbös Gyula nemzetgyűlési képviselő úrnak. In: Zsidó 

Szemle, 1921. január 28. 1–3. p. 
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ta sajtó is méltatta életútját.67 Ehhez külön adalék lehet, hogy az Egyenlő-ség – mely a századfordulót követően, de különösen Szabolcsi Miksa halála és az „ellenforradalom” között markánsan „progresszív” álláspontot képvi-selt – korábban baloldali gazdasági nézetei és társadalmi igazságért való felszólalásai miatt méltatta Prohászkát, megannyi cikkben dicsérve a püs-pök „modern”, „liberális” és „haladó” szellemét.68 Ezek a cikkek 1918-tól a fokozatos meglepődésből váltanak át nyílt támadásba,69 s dacára néhány, Prohászka utolsó éveiben vagy halála után megjelent pozitív cikknek,70 a 
                                                   
67  SZALAY LÁSZLÓ: Zsidó sajtóorgánumok Prohászka-nekrológjából. In: Prohászka-

tanulmányok, 2012–2015. Szerk.: Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2015. 302–319. 
p., küln. 306., 314–315., 319. p. 

68  Két semleges korai cikkért ld.: ZEMPLÉNI ÁRPÁD: Pápista szocializmus. In: 
Egyenlőség, 1897. január 17. 5–6. p.; Keresztény és katolikus társadalmi politika. In: 
Uo., 1901. november 10. 4. p. A hangnem innentől dicsérő a lap hasábjain: A pécsi 
kongresszus. In: Uo., 1907. október 13. 1. p.; MEZEY SÁNDOR: Prohászka püspök. In: 
Uo., 1910. október 23. 2–3. p.; Glosszák a hétről. In: Uo., 1910. november 13. 3. p.; 
BOTOND: Zsidók és rendőrök. In: Uo., 1911. január 22. 3. p.; HEVESI SIMON: Hit és 
tudomány. In: Uo., 1911. augusztus 20. 3–5. p.; KISS ARNOLD: Prohászka püspök 
tanítása. In: Uo., 1912. november 17. 21. p. Kiemelkedően pozitív Kiss Arnold rabbi 
értékelése, miszerint minden szépen szónokló fiatal rabbi „zsidó Prohászka szerepre 
vágyik”, illetve egy 1916-os (!) cikk, mely szerint Prohászka „világosság a 
sötétségben”, mert „jól esik hallani,” hogy „üti azokat, akik a zsidókat ütik”. Ld.: KISS 
ARNOLD: Emlékezések. In: Uo., 1911. december 3. 3. p. (melléklet); Glosszák a hétről. 
In: Egyenlőség, 1916. december 16. 4. p. 

69  Az elforduláshoz ld.: MEZEY SÁNDOR: Levél Prohászka Ottokárnak. In: Egyenlőség, 
1918. június 1. 1. p.; STEINHERZ JAKAB: A legújabb keresztes hadjárat. In: Uo., 1918. 
július 6. 8. p.; MEZEI ERNŐ: Próféta vagy demagóg? In: Uo., 1918. július 13. 1. p.; Levél 
a Szerkesztőhöz. In: Uo., 1918. július 20. 6. p.; VÁZSONYI VILMOS: Elég volt! In: Uo., 
1918. szeptember 5. 1. p.; BALLAGI ERNŐ: A méreg. In: Uo., 1918. szeptember 23. 6. p.; 
MEZEI ERNŐ: Hungarizmus? Megjegyzések az új magyar inkvizíciós hadjárathoz. In: 
Uo., 1918. október 5. 1–4. p.; Hevesi Simon válaszol Prohászkának. In: Uo., 1922. 
október 14. 6. p. Jól megfigyelhető az Egyenlőség fokozatos támadásba lendülése a 
következő két cikken, mely először még azt feltételezi, hogy az egyébként jóindulatú 
Prohászka csupán félretájékozódott a zsidóság ügyében, később azonban már a 
nyelvezetét is „haladóból” „középkorivá” minősíti. Ld.: Jól megy Szatmár vármegye 
zsidó tisztviselőinek. In: Uo., 1921. június 25. 11. p.; Prohászka Ottokár exportálja az 
antiszemitizmust. In: Uo., 1921. szeptember 17. 5. A csalódás érzését Prohászkával 
kapcsolatban szintúgy élesen mutatja meg egy 1921. februári cikk, mely még 
emlékezett „azokra az időkre, mikor zsidó írók, tudósok és újságírók tömjénezték 
körül és hódoltak” a püspöknek, illetve Szatmári Mór egy évvel későbbi írása, mely 
így kezdte sorait: „Jóságos teremtő Isten! Micsoda óriási különbség van aközt a 
Prohászka Ottokár püspök közt, aki a háborúban elesett Zuboly hírlapírótársam 
temetésén ott a kerepesi temetőben, főpapi ornátusban, igazi emberszeretettől 
áthatott, fenséges felekezeti türelmesség szellemétől sugárzó gyászbeszédet mondott, 
meg aközt a Prohászka Ottokár püspök közt, aki most az Ébredőket frissebb 
tevékenységre buzdítja, s arra oktatja őket, hogy »az erőszaknak is vannak néha 
történelmi feladatai«.” Ld.: Andrássy az antiszemiták élén. In: Uo., 1921. február 26. 
1. p.; SZATMÁRI MÓR: Ottokár püspök tanításai. In: Uo., 1922. szeptember 9. 5. p. 

70  A lap megünnepelte a tényt, hogy Prohászka 1926-ban egysoros köszönőlevélben 
kívánta „Isten áldását” Lebovits József rabbira, aki hitéleti lexikonnal lepte meg őt. – 
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lap végül is arra jutott, hogy helyesen ítélte meg a püspököt, mikor anti-szemitának titulálta.71 A lap hasábjain a püspök megítélése tehát összessé-gében nem változott pozitív irányba keresztény cionista nyilatkozatai után – igaz, egy deklaráltan anticionista laptól ilyet nem is lehetett várni. Ám fontos kiemelni, hogy végső soron a Zsidó Szemle sem mutat más képet. Prohászka interjúját követően a püspök megjelenései a lap hasábjain szinte kizárólag negatívak. A lap még korábban – 1920 szeptemberében – kritizálta Prohászkát, igaz, pont azért, mert egy nyilatkozatában az asszimi-lációra hívta fel a zsidóságot. Székesfehérvár püspökével Csernoch János állította szembe a Zsidó Szemle, mivel utóbbi a zsidó vallás gyakorlására buzdította a hazai zsidókat.72 Később – 1922 októberében és novemberé-ben – azonban már csak támadta a püspököt. Fald fel felebarátodat cím-mel vezércikkben kritizálta Prohászka tételét, miszerint a felebaráti szere-tet elsősorban önszeretetre való felhívás lett volna,73 ugyanebben a számban még egy élcelődést szentelt a püspöknek,74 majd egy hónappal később tömören mondott ítéletet Prohászka azon védekezése felett, hogy ő nem antiszemitizmust, hanem „filokrisztianizmust” gyakorol: „Az ered-mény ugyanaz. Anti vagy filo: a vége: üsd a zsidót!”75 Összegzésként elmondható, hogy Prohászka Ottokár zsidóellenességé-nek dacára kimondott érdeklődéssel és szimpátiával viszonyult a cioniz-mushoz. 1919-es – egyébként antiszemita – esszéjében a keresztény cio-nizmus alapvető tételeit fogalmazta meg: a zsidóságnak nemzeti államot kell formálnia Palesztinában és meg kell térnie. Magára tekintve kijelentet-te, hogy egyetért a mozgalommal, melyet „következetesnek” tartott, s hogy ha zsidónak született volna, maga is cionista lenne. Már ismert, egyoldalú nyilatkozatainak tekintetében érdekes látni, hogy egy zsidó lapnak adott interjújában képes volt hosszasan méltatni a zsidó tradíciót. Eközben azt is tagadta, hogy antiszemita lett volna. Mindez azonban nem változtat 1920 szeptemberi parlamenti szónoklatának zsidóellenes élén, illetve azon, hogy a korabeli asszimiláns zsidó közvélemény egyértelműen a „gyűlölet püspö-keként” kezelte őt. 
                                                                                                               

Prohászka püspök Lebovits főrabbihoz. In: Egyenlőség, 1926. július 10. 7. p. Röviddel 
halála után Fodor Mór zsidóbarátként értelmezhető megnyilvánulásait gyűjtötte – 
szerény – csokorba. FODOR MÓR: Prohászka Ottokár életéből. In: Uo., 1927. április 9. 
4. p. Sándor Pál pedig 1932-ben támadta a kitérőket azzal – a valószínűleg téves 
állítással –, hogy „köztudomású volt, hogy Prohászka Ottokár a kitért zsidókat 
jellemtelen embereknek nevezte”. SÁNDOR PÁL: Miért nem térített Csernoch, 
Prohászka és Balthazár? In: Uo., 1932. január 16. 4. p. 

71  A lap cikket közölt Prohászka naplója kiadásának alkalmából. Ebben arról írt, hogy 
„mi [korábban] Prohászka Ottokárt az antiszemitizmus vezérének állítottuk oda […] 
Így élt bennünk az ő képe, így láttuk őt a zsidóellenes politika vezető harcosának. 
Most, hogy megjelentek Prohászka Ottokár legőszintébb vallomásai, intim 
feljegyzései: naplójának tükrében meglátjuk, hogy az a kép, melyet róla alkottunk és 
hirdettünk: hű és pontos Megnyugodtunk […] nem voltunk igazságtalanok Prohászka 
Ottokárral szemben”. – Prohászka. In: Egyenlőség, 1929. október 5. 18. p. 

72  Prohászka és Csernoch. In: Zsidó Szemle, 1920. szeptember 24. 9. p. 
73  Fald fel felebarátodat! In: Zsidó Szemle, 1922. október 13. 1. p. 
74  Cicero, Prohászka és Hevesi. In: Zsidó Szemle, 1922. október 13. 3. p. 
75  Anti és filo. In: Zsidó Szemle, 1922. november 24. 1. p. 
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A cionista mozgalom orgánuma – a Zsidó Szemle – először némi nyi-tottsággal fogadta Prohászka állásfoglalásait, majd látva azok valódi tar-talmát, hárítani igyekezte a nem kívánt barátságot. Prohászka cionista-barát szövegeiből – illetve antiszemita cikkeiből – látható, hogy a püspök a zsidóellenes intézkedések alapjául akarta használni a cionizmust, nem törődve azzal, hogy a mozgalom önkéntes alapon akarta megszervezni a zsidók kivándorlását, s dacára annak, hogy az egyéni döntés kritériumát 1920-as beszédében és 1921-es interjújában maga is elfogadta. Nehéz lenne nem egyetérteni a Zsidó Szemle summázatával, miszerint „az eredmény ugyanaz”, vagyis „üsd a zsidót!” A lap talán kevesebb teret szentelt a püs-pök támadásának, ez azonban a cionista mozgalom diaszpóra-politikájának is betudható, mely tiltotta a nem-zsidó államok belügyeiben való állásfog-lalást.76 A Prohászkához való cionista viszonyt – ahogyan arra Simon Lajos írása is utalt – inkább a reálpolitika jellemezte. A Múlt és Jövő cionista folyóirat sem éppen naivitásáról tett bizonyságot, mikor így írt Prohász-káról 1918-ban:  „Prohászka püspök kikelt a zsidók ellen. Mindamellett nincs okunk, hogy kikeljünk Prohászka ellen. Elvégre, ha Prohászka nem szeret bennünket, arról mi nem tehetünk. Sőt talán ő sem tehet. Nem szeretjük egymást és punktum.”77   DOKUMENTUM78  Mielőtt befejezném riport-sorozatomat,79 mely keresztény politikusoknak a cionizmusról való véleményét foglalja magába, végezetül hadd álljon még itt Prohászka Ottokár nyilatkozata is. A parlamentben volt alkalmam a püspök úrral beszélni, aki lekötelező szívélyességgel, ülés közben szakított időt szá-momra. Nagyjelentőségű nyilatkozatában különös figyelmet érdemel az a mód, hogy kizárólag a zsidóság érdekeinek szem előtt tartásával felelt a hozzá inté-zett kérdésre és éppen ő, akinek kereszténysége azt hiszem igazán vitán felül áll, mialatt a cionizmus abszolút fontosságát hangsúlyozta, egy szóval sem említette a kereszténység vagy pláne a magyarság eminens érdekét a kérdéssel kapcsolatban. Ő a cionizmust elsősorban a zsidóság belső és egyéni ügyének fogta fel és lehetetlen szó nélkül elmenni Prohászkának eme finom figyelmes-sége mellett, annál is inkább, mert manapság ugyancsak nem vagyunk hozzá-szokva az ilyesmihez. A püspök úr különben szóról-szóra a következőket mondotta: „Lehetetlenségnek tartom, hogy míg egy zsidó, jó zsidónak tartja magát, egyszersmind ne legyen cionista is. Mert az a megállapítás, hogy a zsidóság 
                                                   
76  Ezt a korabeli hozzáállást remekül írta le a Zsidó Szemle címlapján közölt felhívás 

1921. október 28-án, IV. Károly második visszatérési kísérletekor. A lap arra intette „a 
zsidókat”, hogy maradjanak „politikailag semlegesek”, ugyanis a királykérdésben „a 
magyar nemzet dönt”. 

77  Tollhegyről. In: Múlt és Jövő, 1918. 272. p. 
78  SASS IRÉN: Prohászka Ottokár nyilatkozata a cionizmusról. In: Zsidó Szemle, 1921. 

február 11. 2–3. p. 
79  Korábbi nyilatkozatokért ld.: Rupper Rezső (1920. december 10.), Friedrich István 

(1921. január 7.). 
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nem nemzetiség, hanem csak felekezet, voltaképpen abszurdum. A zsidó, ad-dig, míg bármely címen zsidónak vallja magát, még a legnyugatibb viszonyok között sem vetkőzhet ki őszintén orientális80 tradícióiból. Az orientális tradíció szerint pedig felekezet és nemzetiség egy elválaszthatatlan egységet alkot. Nem léphet ki valaki a nélkül a zsidó nemzet kötelékéből, hogy egyúttal vallását is el ne hagyja, aminthogy nem történhetik ez megfordítva sem. A zsidóság előtt tehát két út van: ha zsidó akar maradni, a cionizmus, ha nem, akkor a föltétlen asszimiláció. Megvallom, hogy asszimiláció alatt én itt, a vallásból való kilépést is értem, mert e nélkül csakugyan nem lenne igaz és őszinte a zsidóság asszimi-lációja.” „De kérdem most már, mi szüksége van rá a zsidóságnak, hogy ősi kultúrá-ját cserbenhagyja? Adva van egy nép, jelentős tehetségekkel, ősi nyelvvel, ősi tradíciókkal több ezer éves virágzó, ősi kultúrával, mely kultúra a római legyő-zetés után kettétört, hogy helyet adjon a hosszú elnyomatásnak. Az elnyomatás alatt megindultak ugyan bizonyos mozgalmak a zsidóság kebelében, ilyen volt például a német-zsidó renaissance81 is, mely leginkább német filozófusok emlő-jén táplálkozott, de ezek nem voltak igaz megmozdulások. A zsidóságnak be kellett látnia, hogy ezek tévedések, kisiklások voltak és nem vezettek érdemle-ges eredményekig.” „Most azonban másként áll a helyzet és lehetetlennek tartom, hogy a zsi-dók föl ne eszméljenek, és rá ne ismerjenek az igaz útra. Egy nép, mely ragyogó kultúrája évezredekig nyúlik vissza – itt kitérek egy pillanatra és el fogok me-sélni egy történetkét, melyet mindig nagy élvezettel olvasok el, valahányszor a Királyok Könyvét a kezembe veszem, és amely történetke foliánsoknál82 éke-sebben beszél a zsidó kultúra nagyszerűségéről. »Illés próféta vándorlásai köz-ben többször átment egy bizonyos helységen« – a nevére nem emlékszem –, »és mindig ugyanannál a házaspárnál szállott meg éjszakára. A házaspár nagy tiszteletben tartotta a prófétát és igyekezett tiszteletét Isten emberével szemben minél jobban kimutatni. Egy napon, hogy a próféta már többször meghált a házukban, az asszony így szólt az urához: ’Te, ez az ember Isten embere, illő volna, hogy több tisztelettel lássuk vendégül házunknál. Rendezzünk be neki egy szobát, állítsunk be neki egy fekvőhelyet, tegyünk mellé egy mécsest és egy korsó vizet.’«83 Hol voltak az akkori népek, négyezer évvel ezelőtt, még ettől a felfogástól?! Hiszen mi még ma sem tudunk másképpen gondoskodni egy em-berről, ha nagyon meg akarjuk tisztelni?! Tehát, egy nép, amely ilyen múltra tekinthet vissza, amelynek olyan tradíciói voltak, mint hogy csak a legutolsó nagy, nemzeti fellángolást említsem, a Makkabeusok harcai, mely mellett el-törpül akármelyik más nemzet katonai hőstette, lehetetlen, hogy egész szívvel ne csüggjön múltján és ne ragadjon meg minden alkalmat, mely rekonstruálá-sához hozzásegíti”. „Igaz viszont, hogy amennyire én a magyarországi zsidóságot ismerem, azt látom, hogy itt a magyarországi zsidók között nincs nagy talaja a múlthoz való ragaszkodásnak. Csak olyan zsidókat látok itt túlnyomólag, akiknek lelkén ferde törekvések elmosták a kontúrokat, akik nagyhangon verik a mellüket, hogy »igenis, mi jó magyarok vagyunk!« Én ezeken – bocsánat – csak nevetni tudok. Dehogy is tudják ezek a jó urak, hogy micsodák ők, dehogy is tudják. Igen, lehet asszimilálódni, ahogy tud a tót, a sváb, a szász, tudhat a zsidó is, de 
                                                   
80  Értsd: keleti. 
81  A németországi zsidó vallási felvilágosulásra utal. 
82  Talán a Talmudra utal, mely fóliánsok szerint van felosztva. 
83  2Kir. 4,8–10. 
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akkor egészen tessék asszimilálódni, és ha már a magyarsághoz csatlakoztak, tessék minden szálat elszakítani, ami a zsidósághoz kötötte őket. De egyszerre ezt is meg azt is?! Ezt nem lehet. Ez torz állapot, és lehetetlen állapot.” „Én csak annyit mondhatok, hogy ha én zsidó lennék, cionista lennék. Mi szüksége van rá a zsidóságnak, hogy saját kultúráját, mely van olyan érdemes, mint bármely más művelt nemzeté, idegennel cserélje fel? És most? Mikor a versailles-i konferencia megad rá minden módot és lehetőséget, hogy a zsidó-ság nemzeti közössége új életre éledjen? S amint nálunk s a külföldön is, nem fog helyreállni az országok békéje, míg minden nemzetiség autonómiát nem kap, miért akarna épp a zsidóság, mely mögött annyi keserű tapasztalat áll, lemondani erről az előnyről?” Prohászka Ottokár nevetett. „És látja, engem antiszemitának tartanak. Miért lennék antiszemita? Van eszemben. Azért, mert a numerus clausus mellett beszéltem. Magyar és keresz-tény ember vagyok, csak természetes, hogy a magyarság és a kereszténység érdekeit képviselem?” „A zsidóságnak most megadják a módot a teljes szabadsághoz. Pótolhatat-lan mulasztás volna a zsidóság részéről, ha ezt az alkalmat elmulasztaná. Az a körülmény, hogy a zsidóság hivatalosan is nemzetiségnek jelenti ki magát, még nem jelenti egyszersmind azt is, hogy no, most minden zsidó azonnal vándorol-jon ki Palesztinába. Hová, minek? Palesztinába még házak kellenek, fejlődés, utak, közlekedési eszközök, élet hiányzik még onnan, szóval mindaz, ami nélkül kultúrember nem existálhat.84 És a zsidóságnak, mint nemzetiségnek nem szabad elzárkóznia a magyar társadalmi élettől. A kapcsolatot mindenesetben meg kell tartanunk egymással.” Eddig tartott Prohászka Ottokár nyilatkozata, melyhez úgy hiszem, nem kell kommentár. Legfeljebb csak annyit fűzhetünk még hozzá, hogy azokban a bizonyos, nagyon mellveregető, zsidóvallású egyéneken mi nem nevetünk. Mi szégyelljük magunkat értük! Sass Irén85   

                                                   
84  Értsd: létezhet. 
85  Bokor Józsefné Kellner Irén (1898–1944): Közel 20 ifjúsági munka szerzője, ezek 
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