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tárgykörbe kanyarodna. A türelmetlenség keresztények részéről éppoly 
nagyfokú, mint a zsidókéról. Sőt a zsidókéról tán még nagyobb; nemcsak 
a fejükkel gondolkodnak, de vérmérsékletükkel, ösztönükkel, bőrükkel, 
ami nem csodálható, mert tudjuk, van ország, ahol a kérdés valóban a bő
rükre megy. Elfogultak, az első pár szó után néha olyan érzékenységről 
tesznek tanúságot, amely tulajdonképpen lehetetlenné is teszi a vitát.

Eltölthettél tíz évet vagy akár egy életet azzal, hogy a magyarságot, akár 
nép, akár fajta mivoltában hibáiért ostoroztad, sértegetted, átkoztad, 
mindez csipetnyi jogot sem ad arra, hogy a zsidóság esetleges fogyatékos
ságaira csak távolról is célozhass. A láthatatlan tömeg, amelyről azt hit
ted, már szétfolyt az ország testében, egyszerre eleven egységbe ugrik, s 
minden egyede úgy feszül feléd, mint a tüskésdisznó lándzsái. Ha vélet
lenül zsidó vagy, az egység kitaszít magából, megbélyegez és megfojt. 
Vond kétségbe, hogy harmadrangú írójuk elsőrangú -  megszűnik a kri
tika szabadsága. írj szatírát a divatos vallási áramlatokról, s említsd meg 
benne, hogy a Duna homokján heverő szép zsidónők is el fognak kár
hozni -  ha az éle mindenütt elsült, ezen a ponton csütörtököt mond: a ke
resztények hallgatnak, de a miskolci ügyvéd neje tajtékozó levélben mond
ja le a lapot. Húszat teszek egy ellen, hogy amit eddig leírtam, kínos feszé- 
lyezettséget okoz, és tízet egy ellen, hogy sokak lelkében már ez is bizonyí
ték szerzőnk zsidógyűlölete mellett. Aki ezt feltételezi, nézzen még egyszer 
leikébe, aztán még egyszer e sorokba; a fogadást elvesztette.

Az ember magatartása a nemzettel vagy fajtával szemben, amelybe be
leszületett, az lehet, ami a családjával szemben: azt bírálja legelőször. 
Hogy valamilyen közösséghez tartozol, azt csak abból kívánom megtudni, 
hogy felfeded hibáit és fogyatékosságait, melyeket annál jobban kell is
merned, minél közelebb vagy hozzá: s mindezt azért, hogy ezt a közössé
get fölemeld az emberiesség olyan magaslatára, melyről Platón álmo
dott. . .  Ezt a javítást csak te végezheted el, te, aki a közösség tagja vagy, 
mert az idegen szava, a kívülről jövő, már támadás, és harcot kavar.

Nem állíthatjuk, hogy a zsidóság ezt a belső bírálatot elvégezte. Véde
keznie kellett -  mondják - , annyit támadták. Sajnos, a védekezéssel sem 
hárította el a támadásokat, s így mégiscsak fennmarad az első módszer 
jogosultsága, a könyörtelen önismereté.



Erre vállalkozott Pap Károly. Vitairata, melyre halotti csend lesz a fele
let, tükörnek készült. Először a zsidók felé; aztán a magyarok felé. A tü
kör mindkettőjük arcán legelőször az ősök vonásait mutatja meg. Majd 
azt az álombéli arcot, amelyet a sors rendeléséből mindegyik szeretne ki
alakítani. A hajdani primitív fajták álma a végtelen nép volt, a világbiro
dalom. Akiknek álma idővel beteljesedik, azok megszűnnek külön fajták 
lenni, magasabbra lépnek vagy szétszóródnak. A be nem teljesedett jákobi 
álom válik Igévé.

Pap Károly végigkíséri a zsidóságot álma kudarcain. Művészi tömör
séggel érzékelteti útját az első, az egyiptomi asszimilációs kísérlettől egész 
a magyarig. A zsidó isten Egyiptomban száll le népe leikébe: rabszolgák 
közé száll, föl szabadulást ígér és egyenlőséget követel. Jahve -  mondja 
Pap -  elsősorban az ember helyzetét jelenti az emberrel szemben: azt, ami 
a rabszolgának volt fontos, s ami fontos lesz majd a földön, míg rabszol
gák lesznek. Más népek isteneinek és hőseinek tragédiái az ember remény
telen küzdelmét ábrázolják a természettel, az isteni erőkkel szemben. 
„A zsidó tragédia az ember reménytelen küzdelme az emberrel. És önma
gával szemben.” Ez a rabszolgaságba leszállt isten mindvégig otthon érzi 
magát a rabszolgaságban, népének szolgaosztályát tüzeli, és az egész népet 
bátran vezeti vissza a megtartó szolgaságba, mikor az álom újra s újra 
kudarccal végződik. Róma leigázza Jeruzsálemet, de a zsidóság már meg
edződött a szétszóródásra is: hazája nem egy földrész, hanem egy könyv, 
egy gondolat, melynek árnyalataira az egész éppoly büszke lehet, akár egy 
ország hegy-völgyeire. De a haza nemcsak megtartó eszmény, hanem ter
mény és földi biztonság is. A fegyvertelen, földtelen zsidóság az idegenben 
így nyomul a vagyon, méghozzá a mozdítható vagyon: az arany után. 
Az egymással versengő népek területeket szakítanak el egymástól, a kö
zépkori zsidóság, amely eszmevilágában éppolyan külön nép, mint a többi, 
a földnél is jövedelmezőbb pénzt szívja magához. Júdea már rég nem isten, 
hanem kalmárok országa volt, mikor felbomlott. A zsidóságnak az a tör
meléke, mely nem olvadt fel a nagy álom jézusi teljesedésében, csak 
„Európa Júdeiában telepedhetett le, az állandó kavargások és bomlások 
országaiban”. így jutottak Magyarországra is és itt döntő szerephez.

Nagyjából ez Pap Károly eszmemenete. Szemlélete, mint látjuk, nem az



a materiális, mely állítólag a zsidó észjárásra jellemző. Szigorúan faji ala
pon áll ő, és a zsidóságot egységes tömbnek veszi. A magyarságot meg- 
csonkítottsága, évszázados vérkeveredése ellenére ugyancsak annak tartja. 
Egy nép, melyet Európába szolgának hajtottak, s egy másik, mely itteni 
szereplését azzal kezdi, hogy legértékesebb részét az idegenek kedvéért 
kiirtja és századokon át irtani fogja: mi jó következik, ha azok egymáshoz 
kényszerülnek?

Az emancipáció nemcsak a felszabadító rétegektől kíván áldozatot, ha
nem a felszabadulttól is. Az előbbitől kiváltságai feledését, az utóbbitól 
a sebek feledését. A második a nehezebb.

A zsidóság akkor sem lassítja azt az érvényesülési sebességet, melybe 
a századok hajtották, amikor az egyenlőség napja felvirrad. A fajok 
egyenjogosultságában képtelen meghozni az áldozatot, hogy faji külön
állásáról lemondjon. A német, a szláv vagy görögkeleti s evangélikus ido
mul az új egységhez, a zsidóság nem oldódik. Ennek is megvan az oka. 
Valamennyi európai faj közül ő visel legkirívóbb jegyeket. Zsidó szárma
zású barátom tüzetesen kel ki a fajvédelem ellen, amit helyeslek is, mert 
én is csak embervédelmet ismerek; megsértődik, amikor leakasztom és 
elébe tartom a tükröt. Van faj, melyet jobban védtek, mint a tied? A faj
védelmi jelszavaktól hangos országban egyetlen fajt lehet öt lépésről meg
ismerni, s az a zsidóság. A magyarok csak hírből tudják, hogy magyarok.

De lehet-e két egymással keveredő nép viszonyát csak faji alapon meg
ítélni, ahogy Pap Károly teszi? Nyilván nem.

Ha csak a fajtát nézem, igazat kell adnom Pap Károlynak, aki a ma
gyart is, zsidót is tragikus zsákutcában látja. Igazat kell adnom, mikor a 
szerepet ostorozza, amelyet a zsidóság mint faj játszott a magyarságban. 
De a jövő megítélésében, a kérdés megoldásában csak az emberi, a leg
magasabb emberi szempontokat követhetem. Vállalom a közhelyet.

Nem hiszek, mert semmi adatom rá, a zsidóság szellemi fölényében. 
A vagyonszerzés nem ilyen tulajdonság bizonyítéka. Egész másé. Nem 
hiszem, hogy a zsidóság vezető szerepe a magyar gazdasági életben vagy 
az újabb kori magyar kultúra szervezésében a magyarság tehetetlenségé
nek tükre. Nem hiszem, hogy ha nincs zsidóság, nincs magyar ipar, újság
írás vagy forradalom. Könnyen meglehet, hogy sokkal különb van, ha tán 
valamivel később is.



A zsidóságot a magyarság nem mint nemzetet vagy fajt fogadta magába, 
hanem mint egyéneket. Ez volt a hallgatólagos alku, és ez a kulcsa a meg
oldásnak. Ezt a kulcsot csak a zsidók forgathatják, mégpedig mindnyájan 
külön-külön. Már el is kezdték azzal, hogy magyarul beszélnek, azzal, 
hogy tradíciójuk inkább magyar, mint zsidó.

Magyar a világon körülbelül kilencmillió lehet. Zsidót a statisztika 
tizennégy-tizenötmilliót mutat fel. A valóságban tehát legalább kétszer 
annyian vannak. Számra is hatalmas, gazdag nép, melyben egyetlen anal
fabéta sincs. Ilyen nagy népbó'l félmilliót oly kicsiny és meggyengített nép, 
mint a magyar, csak akkor fogadhat magába, ha ez a hatalmas tömeg meg
tagad minden kapcsolatot a régi közösséggel, és tökéletesen vállalja az új 
sorsot. Ha ezt nem teszi, a határokon belül vagy nemzeti kisebbségbe kell 
vonulnia, ami számára újfajta gettót jelent, vagy vándorol tovább. Két- 
laki életet nem élhet, az bizonyos.

Pap Károly a gettót tanácsolja. Cionban nem hisz. Tehát vagy a gettó, 
vagy a kipusztulás. A történelem nem tréfál, a zsidókérdés valóban ma így 
tevődik fel. A vallási összetartó kapocs megszűnt, ki várja ma még a Mes
siást? De a választás mégsem oly kegyetlen. Az egyénekre szakadozott, 
nyelvét vesztett faj csak fajta mivoltában szűnik meg. Egyéneinek már 
csak a helyet kell vállalniok, úgy, ahogy a hely megköveteli.

Pap Károly a gettót tanácsolja, de nem hiszi, hogy tanácsát megfogad
ják. Az asszimiláció, mely nem azt kívánja, hogy hagyj ott egy közösséget 
egy másik kedvéért, hanem azt, hogy azonosulj tökéletesen azzal a közös
séggel, melybe eddig is számítottad magad, szintén nem fog megértő fü
lekre találni. A zsidók beolvadására a zsidók éppúgy elhúzzák az arcukat, 
mint a keresztények. Más út még sincs, a történelem is ezt készíti. Az azo
nos társadalmi rétegű zsidók és keresztények máris közelebb állnak egy
máshoz, mint ugyanannak a fajnak más és más társadalmi rétegezésű tag
jai. Az osztályokat összeszorító erő fent és lent egyformán egymáshoz pré
sek a különböző származású embereket. Helyeselhetjük vagy kárhoztat
hatjuk : ellene vajmi keveset tehetünk. Ez az erő számlálja meg a zsidóság 
napjait. Aki az egyént nézi, az nem kesereghet miatta. S aki mégis kesereg, 
az a faj mellett tesz hitet, ha pedig ezt teszi, úgy vállalnia kell a fajták közti 
harcot is és annak következményeit. De aki az egyént nézi, annak számot



kell vetnie az új helyzettel, s vállalnia kell itt Magyarországon a magyar 
nyelvi közösség sorsát. Dacolnia kell az elfogultsággal, mely árulónak 
akarja bélyegezni, mivel otthagyta a közösséget, melybe csak az üldözés 
kényszeríthette, és dacolnia kell a gyanúval, mely a másik oldalról is bizal
matlanul nézi. Mindez megalázó, de ez az új sors felé vezető út hídvámja 
és lelki próbája.

A magyar zsidóság, amelynek helyzete a világ valamennyi országának 
zsidóságáétól lényegesen elüt, a beolvadást vallja. De ugyanakkor ellenzi 
is. Ha költőért kell lelkesedni, a magyar zsidók nem a jiddis költőkért, 
még csak nem is Heinéért, hanem Aranyért és Petőfiért lelkesednek. Még 
olyan jellegzetes magyar faji ügyben is, mint származásunk felderítése, a 
legelsők sorában munkálkodtak. Kit ismerhetünk el Kőrösi-Csoma szel
lemi ivadékának? Vámbéryt. Munkácsi Bernátról az az adoma járja, hogy 
minden vogult személyesen ismert. Mért a Jenyiszej vidékére vonta a vá
gya, mért nem a Holt-tenger mellé? Van ennél erősebb bizonyíték az azo
nosulás hite mellett? Ezrével tudnék ehhez hasonlót felsorolni. De leg
alább ugyanannyit, amely az ellenkezés mellett szól, kezdve azon, hogy 
a zsidóság árulónak és gyávának bélyegzi nemcsak a kitérteket, de azokat 
is, akik lelkileg kilépve a szűk körből, megtagadják azzal az érdek- s a 
harci közösséget, és végezve, hogy gyakran még a kitértek is minden prob
lémát csak zsidó szempontból ítélnek meg. Úgynevezett haladó szellemű, 
zsidó származású gondolkodóink között jó párat ismerek, akiknek szel
leme elsősorban csak egy alacsony, faji cui prodest alapon működik. Meg
lehet véleményünk az efféle szellem szabadságáról. Mi köti őket, hogy 
nem tudnak felszabadulni, felemelkedni? Nyilván sok minden. A fajt 
semmi sem tartja meg különbül, mint a kiközösítés. De éppen ezek nem 
akarják vállalni a kiközösítettek sorsát. Hát akkor?

Ha egy helyzetet már választottál, a másikról le kell mondanod. Népek 
versengésében kétfelé nem nyújthatod ki a kezed sem segítségért, sem ha
szonért. Élhetsz közösség nélkül, ha elég nagy szellem vagy, de két közös
ségbe senki sem tartozhat, legkevésbé egy nép. A zsidókérdésre a magyar 
táj visszhangja már megadta a választ. Sajnos, az ige nem azzal válik 
testté, hogy kimondják; hanem ha meghozzák neki az áldozatot. Mind
azok, akiknek szólt.

Illyés Gyula



Nem itt a helye tűnődni rajta, mi az oka, hogy a magyar zsidóságot még 
a fenyegető halálveszedelem sem tudja eszmélésre riasztani. Sajtója ma 
sem tud mást, mint lelkesíteni a hitközségek nagyjai iránt, vagy meddőn 
nyöszörögni az antiszemitizmus miatt, amely a zsidókat zsidóknak nevezi. 
Pap Károly vitairata bátor és független lélek megszólalása. Éppoly távol 
van a „közhasznú tevékenységet folytató” vezérek tömjénezésétől, mint 
attól az örökös, unalmas védekezéstől, amelynek önérzetes szólamai mö
gött rendszerint oly lakájlélek húzódik meg. Magas elvi alapon áll, s népét 
inkább vádolja, mintsem védi vagy éppen dicséri. Ami igazában csak azt 
jelenti, hogy az az új zsidó öntudat, amely Pap Károlyban él, már van 
olyan erős, hogy az önkritikát is elbírja. De kegyetlensége népe iránti 
féltő, mély szeretetből fakad. A zsidó apák nemzedékének mindennél fon
tosabb volt, hogyan vélekedik róluk a környezetük. A fiúknak fontosabb 
a látszatnál, hogy valóban föléemelkedjenek önmaguknak. Ez az oka, 
hogy az apák felszisszennek az önkritikára, amely fiaiknak természetes 
mozdulata. Pap Károly füzetében egy új zsidó nemzedék önmagáról való 
tudata vergődik a napvilág felé.

Az író vitairatnak nevezi könyvét, mely legnagyobb részében történet
filozófiát tartalmaz. De e történetfilozófiának különös módszere van. 
Hasonlít a keleti álom fejtéshez. A históriát ösztönösen az egyes ember 
életével azonosnak képzeli el s ezzel értelmezi. Egy nép éppúgy nem vál
tozik Pap Károly szerint az évezredek folyamán, mint az egyes ember. 
Éppolyan egységes szervezet is. Ugyanolyan folyamatok is mennek végbe 
benne. Pap Károlyt talán a benne élő művész kényszeríti, hogy úgy írja 
le a zsidóság ezredéves történetét, mintha egy ember életrajzát írná. így 
ugyanis egyszerű képeket kap roppant összetett folyamatok helyett. Ké
peket, amelyek egyszersmind azt is elárulják, mi a kérdéses folyamat je
lentősége a szervezet szempontjából.

Nem vagyok oly tudományos szellem, hogy visszautasítsam a meta
forákat a tudományos egzaktság nevében. Azt hiszem, egy-egy kép segít
ségével igenis nemcsak gyorsabban, de mélyebben és helyesebben is lá
tunk bele történelmi folyamatok lényegébe, mint adatot adatra halmozó



gondos disszertációk révén. Pap Károly könyvének első harmada például, 
az a rész, amely a zsidók egyiptomi rabszolgaságát, Mózes tragédiáját, 
az Egyiptomból való szökést, Jehovának, a vagyonközösséget követelő 
pásztoristennek megszületését s ennek az istenfelfogásnak további hatá
sait magyarázza, monumentális művészi freskó, mely az érett és rokon 
lelkű megértés meggyőző erejével hat. Mikor a rang és műveltség magasán 
álló Mózes megtudja páriaszármazását, és szembeszáll a műveltségben 
hozzá hasonlókkal, s odaáll elnyomott vérei mellé, akiktől pedig szelle
mében oly messzire került, valóban méltó párja az ödipuszi tragédiának. 
Az a fejtegetés is szép és igaz, hogy a zsidónak nem szabad felednie Je- 
hovát, aki kivezette őt a szolgaság földjéről s nem tűri a társadalmi kü
lönbségeket. E lapokon megszűnik az időtávolság, a fáraók kortársainkká 
válnak, Mózes sorsa egy örök zsidó sors jelképévé. De innen kezdve bi
zonytalan a gondolat vezetése. Ezután is felcsillan egy-egy kitűnő megál
lapítás, de a fejtegetés biztosságát át nem gondokság s ötletszerűség váltja 
fel. Pap Károly főmotívuma, hogy a zsidó öngyilkos nép. Lehet, hogy 
igaza van, lehet, hogy nincs, nem tudok vitatkozni vele, mert arról, hogy 
mit ért öngyilkosságon, mi hajtja ebbe a zsidóságot és mi ennek a további 
jelentősége, meglehetősen ellentétes nyilatkozatokat olvasunk könyve lap
jain. Egy helyen azt írja, hogy Babilonban a zsidóság újra átéli születése 
élményét, az ottani rabszolgaság idején Jahve újból megerősödik benne, 
később már állandóan úgy beszél a babilóniai száműzetésről, mint a zsi
dóság első öngyilkosságáról. Néha úgy emlegeti Babilont, mint a pusztu
lás helyét, mely, legalább részben, megtisztította Izraelt, máskor azt írja, 
hogy ez a halálos álom kora volt, s hogy az öngyilkosság demoralizál. 
A második öngyilkosság kora a középkori gettó. Hogy miért az, homály
ban marad. Miért követ el a zsidóság folytonosan öngyilkosságokat? 
Nincs más magyarázat, mint hogy az „öngyilkosság ősi démonai” kény
szerítik erre. Még az sem egészen bizonyos, mi az öngyilkosság értéke, 
illetve kára. Egyszer azt írja, hogy a nép erői javát az öngyilkosság után 
a félelem foglalja el, „élete szüntelen önáltatás, önzés, leplezgetés maga és 
mások előtt, önbecézés, s a legkisebb csapás tízszeres súllyal esik rá”, 
máskor már azt mondja, hogy az öngyilkosság szükséges állomása a zsi
dóság fejlődésének, s csak utána „képes látni az életet a maga hamvassá-



gában és teljességében”. Tudom, az ostobaság legkönnyebb győzelme lát
szólagos ellentmondásokra mutatni rá abban, amit nem ért. De ostobaság 
az is, prófétai mélységűnek tartani minden homályt, mihelyt kellő hatá
rozottsággal lép fel. Engem az olcsó diadalmaskodástól nemcsak Pap 
Károly iránt érzett becsülésem tart vissza, hanem az is, hogy őszintén saj
nálom a kísérlet kudarcát, sajnálom, hogy az író nem szánta rá a kellő 
erőfeszítést gondolatai tisztázására.

A mai teendőkkel Pap Károly kurtán végez. Az emancipációról könyve 
legmerészebb és legkegyellenebb lapjain -  egy nemzeti folyamatot hirtelen 
szociális mérlegre téve -  kifejti, hogy erkölcstelen volt: abban állt, hogy 
a zsidó vezető rétegek tömjénzéssel és gazdasági munkájukkal kiszolgál
ták a magyar úri osztályt, amely cserébe szabad zsákmányt engedélyezett 
nekik az elnyomottak fölött; a radikális unokák pedig nem tehették jóvá 
bűneiket, mert erejük erkölcstelen frigy eredménye volt. Egyébként ter
mészetesen az asszimiláció is „halálos álom”, a cionizmus is. Emez, Pap 
Károly szerint, csak országot akar szerezni a zsidó népnek, földről és 
nyelvről gondoskodik, arról már nem, hogy a kiköltözőkben közösségi 
érzés is éljen. Mit kell tehát tenni? Vállalni, „megannyi szenvedés, nélkü
lözés árán”, nyíltan és egyenesen a zsidó sorsot, a nemzeti kisebbség hely
zetét. Szépen mondja: „Az önként vállalt szenvedés megtisztít, megerő
sít. A mások által rákényszerített meggyaláz.” De itt Pap Károly egy sehol 
nem létező cionizmus fölött tört pálcát (mert a mozgalomnak igazán ala
pos nem ismerésére vall azt képzelni, hogy nem egyéb holmi palesztinai 
kivándorlási ügynökségnél), hogy aztán maga oly programot tűzzön ki, 
amelyet épp a cionizmus igyekszik megvalósítani, de a zsidóság társadal
mi és lelki helyzetének sokkal gondosabb és finomabb megvizsgálása alap
ján és jobban átgondolt eszközökkel, mint ő. Én is úgy érzem, mint Pap 
Károly: még a felőrlődés vagy kitaszíttatás fájdalma is jobb, „mint a régi 
dörgölődzés, csúszás-mászás, képmutatás fizetett kéje”, s azt vallom, hogy 
a zsidóság egészségesebbé válásának és erkölcsi megújhodásának első fel
tétele egy új nagy lelki vizsgálat és belső-külső őszinteség. Azt is tudom, 
hogy ez őszinteség kellemetlen következményeit csak az képes vállalni, 
„aki felismerte és vállalta a maga zsidó közösségérzését”. De nemzeti ki
sebbséggé válni? Pap Károly ezt az életbevágó követelést csak úgy odaveti.



Fejtegetése e ponton sokkal elnagyoltabb, semhogy látni lehetne, betű 
szerint gondolja-e, amit mond. Azt gondolja-e például, hogy a magyar 
zsidó csecsemőket ezentúl héberre kell tanítani, s a magyar zsidó költők
nek a jövőben héberül kell írniok? Ha így gondolja, kár, hogy nem fejtette 
ki ezt „nyíltan és egyenesen”. De lehet, hogy Pap Károly csak az asszi
miláció hazugságai iránt érthető utálatában, elsietett buzgalommal vetette 
magát az uralkodó felfogás antitézisébe. De a zsidó külön népiség dolga 
nem olyan egyszerű! Éppoly beteg egyoldalúság volna ez, mint az az asz- 
szimiláció, mely kötelességének vélte elfojtani a zsidó érzéseket. Nem 
akarom ezúttal a magam álláspontját részletesen kifejteni, jelzésére legyen 
szabad röviden egy régi mondatomat idéznem: Zsidó a vérem, magyar 
a bőröm és ember vagyok. Akárhogy is, az bizonyos, hogy a hivatalos 
zsidóság jelszavai korántsem az utolsó szó e kérdés tisztázására.
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