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MESSIANIZMUS, BALOLDALISÄG, ZSIDÓSÁG*

Eléggé elterjedt vélemény, hogy a húszas évek kommunista marxistáinak 
gondolkodása erősen messianisztikus volt. De vajon nem minden forradalom 
hatóereje a világ megváltásának gondolata? A húszas évek elején szinte minden 
forradalmi célú mozgalomban, vágyakban és gondolkodásmódokban ott a 
messianizmus: abban, ahogy a forradalmat várták és gondolták és remélték. A 
világforradalomban megváltó erőt láttak és hittek: főként Közép- és Kelet- 
Európábán. Ez talán azoknál a baloldali zsidó értelmiségieknél volt a legerő
sebb, akik a kommunizmushoz csatalkoztak. Példa lehetne Ernst Bloch, Walter 
Benjamin vagy Lukács György -  hogy olyanokat említsek, akik szintén zsidók 
voltak.

Lehet, hogy éppen a messianizmus fordította őket a kommunizmushoz? 
Akár igaz ez, akár nem, annyi biztos, hogy szerepet játszott benne.

Benjamin számára a messianizmus különösen fontos eszme volt. Minden bal
oldali kommunista értelmiségi között ő tesz talán a legtisztábban hitet a 
messianizmus mellett. Sok-sok írására lehet hivatkozni. Az élete végén lejegy
zett Tört énét filozófiai tézisek azt is bizonyítja, hogy ez a hit mindvégig eleven 
volt számára, és nem is mellékesen. íme a XVII. tézis két mondata: ,,A törté
nelmi materialista egyesegyedül ott ragadja meg a történelem tárgyát, ahol az 
mint monász áll elébe. Ebben a struktúrában felismeri a történés messianisz
tikus megállításának jelét, más szóval, egy forradalmi esélyt az elnyomott 
múltért való harcban.”1

Innét indulni a megértés keresésére, távolról sem jelenti, hogy ebben is fo
gunk magyarázatra lelni. Hogy a messianizmusnak volt szerepe, az több mint 
valószínű, de éppen azt kell tudni, hogy milyen. S ehhez kell az általánosabb 
körültekintés. Amely akkor jó, ha elég széles. Aztán meg messianizmus nem 
csak a zsidó vallásban van. Hanem a keresztény vallásban is középpont. És a 
két messianizmus nem azonbs tartalmú. Tehát a különbségeiket is számba 
kell venni. Csupán sajátosan zsidó messianisztikus vonások lennének a forradal
miban? Csak ha igen, csak akkor lehet folytonosságról beszélni. De meglehet, 
hogy a különbségek fontosabbak.

1 .

A zsidó messianizmus jól összefogott jellemzését adja Gerschom Scholem, 
érdemes rá bíznunk magunkat. De kell is rá hivatkozni, mert senki olyan szo
ros szellemi kapcsolatban, barátságban nem volt Benjáminnál, mint ő. És
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Benjamin Scholem által formálta véleményeit a zsidóságról: ezért is elenged
hetetlen a segítsége.

Scholem jellemzését a messianizmus világi valóságával kezdi: „A zsidóság 
minden formájában és megjelenési módjában mindig ragaszkodott a megváltás 
olyan fogalmához, amely szerint az nyilvánosan megy végbe, a történelem 
színterén és a közösség közegében, röviden, amely döntő módon a látható 
világban megy végbe, s amely ilyen megjelenés nélkül nem is gondolható el. 2

A megváltás átalakítja az egész világot: minden megváltozik, az ember vi
lága éppúgy, mint a természet. Annyira fontos ez, hogy sok legendában ez a 
megváltás kritériuma. Ha nincs látható változás, akkor a megváltás nem történ
hetett meg. A Messiás eljövetelét hirdetőkkel újra és újra szembeszegezték 
,dia eljött volna már a Messiás — bárhol is jelent volna meg —, azt itt, a mi vá
roskánkban is látni lehetne éppúgy, mint mindenütt a földön”.

Ahhoz, hogy a megváltás világbeli jelensége a világ megváltoztatását jelenti, 
szétválaszthatatlanul hozzátartozik, hogy a világ megváltoztatását csak a 
Messiás hozhatja el.

A zsidó messianizmuson belüli különbségeket, ezek egy részét, Scholem 
az Apokalipszisnek juttatott szerep szerint (is) csoportosítja. Van ahol hát
térbe szorul, de bármennyire halványulna el az Apokalipszis gondolata, még
sem hiányzik soha. Mint Scholem mondja: „A zsidó messianizmus eredetében 
és lényegében, és ezt egyáltalán nem lehet eléggé hangsúlyozni, katasztrófa
elmélet. Ez az elmélet a történelmi jelenből a messiási jövőbe való átmenetben 
a forradalmi, a felforgató elemet hangsúlyozza. 3

Nemcsak a katasztrófaszemlélet súlya szerint vannak különbségek. Ha
nem a katasztrófa és megváltás közötti viszony logikájában is. A klasszikus 
az, hogy a Messiás jötte „váltja k i” — első fázisként — amazt. A másik válto
zatban a szenvedés a kiindulás: amikor túllépi a tűrés minden határát, akkor 
van itt az idő. Benne van a jelenbéli katasztrófában, abban, ahogy ez a jelen 
már előjáték. Ami mögött egyszerű lélektani tény áll: a remény és az elvisel- 
hetetlenség egymással kölcsönösségben szoktak lenni. Az egyik erősíti a má
sikat.

A Talmud tudja a kétféle felfogás lehetőségét: „Továbbá írva van: «Ideje, 
hogy az Ur cselekedjék; megrontották a te törvényedet.» Rabba mondotta: 
Az írásnak ezt a versét lehet az előmondatról az utómondatra menve magya
rázni, és lehet az utómondatról az előmondatra menve magyarázni. Lehet az 
előmondatról az utómondatra menve magyarázni: «Ideje, hogy az Ur csele
kedjék» mert «megrontották a te törvényedet». Lehet az utómondatról az 
előmondatra átmenve magyarázni: «megrontották a te törvényedet» Miért? 
Mert «ideje hogy az Ur cselekedjék». 4

Az is lényeges, hogy a zsidó messianizmus soha és semmilyen formában 
nem gondol egyedi megváltásra. Az csak kollektiven történhet: a nép egészét,
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az emberiséget, a világot érinti.
Ezekben kétségkívül vannak kapcsolatok a társadalmi messianizmussal. 

És lehetne másokat is említeni, de ezek vannak leginkább jelen a messianisz- 
tikus forradalomszemléletében is. Viszont a különbségek is nagyok. Méghozzá 
igen fontos vonatkozásokban. Mert a Messiás eljövetele vonatkozik ugyan a 
történelemre és az emberiségre, de egyáltalán nem a történelem és az emberi 
cselekvések következménye: Ellenkezőleg: azokat megszüntető, kívülről jövő 
esemény. Ilyen értelemben írta éppen Benjamin: „Csak maga a Messiás végez 
be minden történelmi történést, éspedig abban az értelemben, hogy előbb 
annak a messiásira való vonatkozását maga váltja meg, végzi be és teremti. 
Ezért semmi történelmi nem vonatkoztathatja magát a Messiásra. Ezért Isten 
birodalma nem a történelmi mozgás telosza. 5

A zsidó messianizmus alaptétele, hogy a Messiás „kívülről jön’ , és eljöttére 
emberi cselekedet nem lehet hatással. Mint Scholem mondja -  és fogalmazásá
ról bevallja, hogy az kiélezett —. ,Jebírhatja-e az ember saját jövőjét? És az 
apokaliptikus válasz erre: nem.”6 Ez a tiszta remény messianizmusa, amely 
a reménynek eszményi tisztaságát akarja megtartani. Még a lehetőségtől is ha
tározottan elválaszt. Annyira, hogy az előrelátás lehetőségét is eljárja, és min
denfajta tudásbeli előrenyúlást. Benjamin szavaival: Mint ismeretes, a zsidók
nak meg volt tilta, hogy a jövő után kutassanak. 7 Ez a remény tiszta vára
kozás: a jövő minden pillanata „kicsiny kapu amelyen át beléphet a Messiás ’.8

A zsidó messianizmus nem érthető azonban a hit másik pillérétől elszakít
va. Ez a pillér a kinyilatkozás, a Tóra. És ez a megváltásért való cselekvés 
számára is elképzelhetővé tesz egy kiskaput. Az ember annyit tehet a megvál
tás érdekében, hogy életével betölti a Törvényt. Mint Buber mondja: „Földi 
létének egészét isten felé fordítani s aztán ezt minden pillalatban feltárni és 
lezajlani hagyni: ennyi az ember ténykedése a megváltásban.’9 Ez azonban 
minden: fenntartja a ,jogot a megváltásra. Vagyis a jogot a tiszta reményre. 
Minden cselekvés, ami ennél több lenne, az idegen a zsidó messianizmustól.

Kétségtelen, hogy e messianizmusban állandó kísértés is van. „De az ember
ben lakozó legjobbnak az ember jövőjére való kivetítése, mint ez épp a zsidó 
messianizmus utópikus elemeiben hatalmasan megmutatkozik, magában hord
ja a cselekvésre való kísértést, a beteljesítésre való felhívást. ”10 Feszültség 
tehát ez a hit. De csak olyan feloldást ismer, amely nem cselekvés. Olyannyi
ra így van, hogy: „Az aktivizmus a zsidóság körében, amelyből pedig szárma
zik, éppen a történelem megválthatatlan világa és a messiási megváltás közötti 
radikális különbség tudata által . . . egyedi és különösen erőtlen marad.”11 A 
zsidó történelem kevés cselekvő messianizmus formát ismer, és egyáltalában 
nincs olyan, amely világi közös cselekvésben akarná isten birodalmát a fölö
dön megvalósítani.

A kísértést azonban nem lehet mindig és állandóan legyőzni. így hát újra 
meg újra hirdették, hogy a Messiás eljött. De csak kétszer eresztett ez a hit
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gyökereket, súlyos válságot nyitva mindkétszer. Az egyik esetben a zsidóság 
mintegy kilökte magából a mozgalmat. Ebből lett a kereszténység. A másik 
esetben Szabbataj Cwi (1626—1676) nevében is történt hasonló: amennyiben 
voltak kitérések és amennyiben ez a hit kitértek között erősen hatott. De a 
zsidóságon belül is nagy volt a hatása — súlyos küzdelembe került és időbe 
telt, míg a szabbatianizmust le tudták végül győzni.

A szabbatianizmus egyik különlegessége Szabbataj Cwi mohamedán hitre 
való áttérésében van. Mert nem ennek ellenére, hanem éppen ezt teologizálva 
bontakozott ki az eretnekség. Már ez is mutathatja: a nem zsidó világhoz való 
viszony problémái is kibuggyantak ebben a mozgalomban. Annál is inkább 
volt ez így, mert ez a viszony a messianizmusban kétértelmű, sőt belső ellent
mondást jelent. A zsidó hit az egész világ megváltását hirdeti, ugyanakkor 
a kinyilatkoztatás csak a kiválasztott népé. A megváltás elsődleges alapja ezért 
a zsidó nép volt és kellett legyen. Az egyik odalon egyetemességet hirdet, 
a másikon kicsi, részleges társadalmi közösségbe záródást. Mi több, az egye
temességet a részleges által hirdeti eljövendőnek. Ennek az általánosabb ellent
mondásnak konkrétabb formája a kitüntetett nép általi egyetemes megváltás 
gondolata. Az ennek megfelelő felsőbbrendűség-tudat kétségkívül hasznos volt 
a száműzetésben: erő a környezettől való elhatárolódásban és a szenvedések 
viselésében. Mégis: a nemzeti messianizmus nem kicsi gőg, és ennek is meg vol
tak a következményei. A következményekre gondolva nem szabad azonban 
(talán a legfontosabbat) elfelejteni. Azt, hogy a messianizmus magábazárkó- 
zása egyben gátolta azt is, hogy az egyetemesség elve más népekkel szemben 
agresszívvá, hódítóvá és leigázóvá lehessen. Elvi szinten nézve: a kiválasztott
ság burkolt és rejtett, de nem kevésbé valóságos módon ellentéte, tagadása az 
egyetemességnek. Ezért az idők folyamán a megváltás gondolatában mindin
kább uralkodó lett a száműzetésből való kivezetés reménye, a templom újra- 
felépítésének hite. Az egyetemesség pedig csak abban van jelen, hogy más 
népek is a Tóra hitére fognak térni. Mindenképpen a részleges „általánosí
tása ez: nem is vezet valóban egyetemeshez. Az ellentét feloldhatatlan.

A keresztény messianizmus sokban rokon a zsidóval, hiszen abból bonta
kozott ki. De más is, mert az említett alap-ellentmondásokat feloldotta, vagy 
legalábbis átformálta őket.

Az egyetemesség és a részlegesség ellentétét az utóbbiról való lemondás ál
tal szüntette meg. Benne van ez az írás jellegében már. Az Ujtestamentum 
nem olyan konkrét törvényrendszer, mint a Tóra. Amint meg is van fogal
mazva az apokrif Mária szerint való Szent Evangéliumban'. „És nem adtam 
törvényt miként a Törvényhozó, hogy kötésben ne fogjon titeket.” Az új hit 
ezért mindenki számára nyitott lehetett. Egy eleve adott társadalmi közös
ség kiválasztott szerepe híján az egyetemesen érvényes megváltás valóban 
mindenkire vonatkozhat. Részben ezért is válik egyénivé. Ugyanakkor át 
is tevődik a szellem világába. Egyáltalán: ez a messianizmus kiválasztja magát
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a történelmi-társadalmi világból. Lehetett egyéni: spirituálisként, belsőként
— a lélekre irányuló és csak abban lezajló folyamatok nevében.

Mindez egyben az érte való cselekvés vágya, és a várakozó remény feszült
ségét is áthidalja. De más módon, mint tette a zsidó messianizmus — az ellent
mondás is más lévén. A zsidó várakozással szemben: a keresztény számára a 
Messiás már megjelent a világban. Ami azt is jelenti, hogy mindig jelen is van 
benne: mint Isten és mint Megváltó. Sokkal több ez, mint a puszta remény: 
lehetőség. Csak az embertől, az egyéntől függ: felhasználja a Jézus eljötté által 
kínált lehetőséget, vagy nem. így viszont a lehetőség léte kötelességgé is teszi a 
vele való élést. Hogy ez nem lesz világi aktivizmus, az azért van, mert a megvál
tás értelmében való cselekvés csak egyéni lehet, és még inkább azért, mert a 
megváltás spirituális lévén a cselekvés is csak belső-lelki lehet. Nem irányulhat 
a világra.

Ennek megvan azonban a visszája is. Mert ha gátolja is a világra irányuló 
cselekvést, az egyénre irányulót nemhogy gátolná, hanem éppen erre össz
pontosítja, a lehetőségekkel együtt, az igényeket is. Az egyetemesség elvileg 
minden egyénre kiterjeszti őket. Hogy ebben a formában az egyetemesség 
mint törekvés már agresszívvé, hódítóvá és leigázóvá válhasson. Mégpedig egye
temesen azzá, vagyis mindenkire: hívőkre és nem hívőkre egyaránt kiterjessze 
magát. Az utóbbi a hódító megtérítésének nyithat kapukat. Az előbbi pedig 
az orthodoxia nevében válhat agresszívvé: ha a Megváltó már eljött, akkor csak 
az eszerint való hit fogadható el.

Végül, de nem utolsó sorban az aktivizmus ellen véd az egyház is. Legalábbis 
a világra irányuló ellen, és ennek is megvan a visszája. Mert az egyház — az 
egyetemesség nevében — maga válik az aktivizmus keretévé. Ez pedig hozzá
járul a vallás hódító, intoleráns és agresszív jellegéhez. Ez úgy köti meg az ak- 
tivizmust, hogy az általa való korlátozás megvalósítás is egyben.

Másrészt az egyház Krisztus embervoltát -  mint időben létező időtlenséget
— láthatóvá és közvetlen hit-valósággá teszi. Földi valósággá teszi, ami benne, 
az egyházban cselekvést jelent: az egyház mint a hívek összessége történelmi
társadalmi valóság. Benne tehát a Megváltó társadalmi léttel bír. Minthogy az 
ember az egyház által részese a megváltásnak, ez a megváltás benne van a tár
sadalomban és a történelemben. Ami nemcsak állandósítja a kísértést és a fe
szültséget, hanem azt ki is élezi. Természetes lesz az egyház valósága és a 
megváltás eszméje közötti összehasonlítás.

Vegyük ehhez hozzá, hogy a megváltás bármennyire is egyedi-spirituális 
cselekvésre korlátozódó, az óhatatlanul és mindig erkölcsi valóság: erkölcsi 
követelményeket állít. Ezzel az erkölcs által a legspirituálisabb a messianiz
mus is világi lesz.

A védekezési formák tehát kétértelműek. És így nem is tudnak hosszú 
távon hatékonyak lenni. A keresztény messianizmus ezért nyitás is az akti
vizmus számára. Viszont ebben is megvan a kettőség: az aktivista mozgalmak
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sokáig megmaradhattak keresztényinek, ilyennek hitték is magukat. Éppen 
így és ezért követelték az egyházzal szemben az új létformákat. A különböző 
millenarista mozgalmak végül a Megváltó második eljöttének hirdetésével 
hidalták át a követelmény és a gyarlóság tudatának ellentmondását — a remény 
megújított hirdetésével.

Ezek az aktivista mozgalmak azokból a lehetőségekből élnek, amelyek kí
sértésként a zsidó messianizmust is feszítik. De mások, mint a zsidó hiten be
lüliek: az említett kettősségek miatt. Messzebb mehetnek a hiten belül, mint 
amennyire bármelyik zsidó messianizmus mehetett. Hiszen a zsidó messianiz
musból eredő aktivizmus eleve szakítást jelentett az igaz-hittel. Szabadabban 
azért tudott kibontakozni, mert rákényszerült erre.Érthető,ha a zsidó messia
nizmusból kialakuló aktivizmusok — a szabbatianizmus elsősorban — igen 
messzi konklúziókig jutottak el.

E messianisztikus mozgalmak előlegezték a megváltás abszolút szabadságát, 
megfogalmazták a sors feletti uralkodás vágyának messianisztikus formáját is. 
Az a cselekedet, amely meggyorsítja vagy hozza a megváltást, csak a megváltá
son mérhető. Társadalmi és morális, de vallási törvényszerűségei is csak ehhez 
mérve értékelhetők, nem pedig a megváltás előtti világ törvényei szerint. A 
megváltatlan világ erkölcsrendjét a megváltás nevében át lehet és át kell hágni, 
azokat meg kell szüntetni.

Rokon volt ezzel a szabbatianizmusnak az a másik gondolatmenete, hogy a 
Megváltónak és a megváltó tettnek alá kell merülnie a világban, tehát annak go
noszságában. Hogy belülről „gyűjtse össze az isteni szikrákat”, állítsa helyre az 
isteni rendet. A gonosz cselekedet a megváltás eszköze, ez adja erejét: a gonosz 
világ ellen éppen a gonosz hatalmával és eszközeivel akartak győzni.

Ilyen végletes formákig a keresztény messianizmusnak még a millenáris for
mái sem juthattak el. A keresztényi hiten belül kötötte őket, hogy Jézusban 
a Messiást már eljöttnek hitték.

Az, ahogy a kereszténység a zsidó messianizmus másik alapellentmondását 
megoldotta, szintén átalakította a messianizmust. Annyira, hogy innét van az 
egyik alapvető különbség a zsidó és a keresztény messianizmus között. Mert ha 
a kereszténység valóban lemond a részlegességről — az egyetemes nevében és 
érdekében —, ez nem azt jelenti, hogy közvetítés ne lenne. Ellenkezőleg, na
gy onis van: ez a közvetítés az egyház.

Az egyház olyan intézmény, amely mintegy letéteményese lévén a megvál
tásnak, e szerint kell a hívők világát rendezze. És így valójában közvetít a hí
vők világa és a Megváltó között. Ezzel a messianizmus gondolat- és hitvilágában 
nemcsak a szeretet általi közvetítés van jelen, hanem a tekintély is és a konkrét 
szervezet formája is. Maga a messianizmus is hierarchikussá válhatott, kiélezett 
formában pedig autokratikus lehetett. A hívő és a megváltás közé kapcsolódott 
letéteményes szervezet, ha szentesítő szerepet játszik, alá is rendeli magának a 
hívő egyént. A megváltás jellegével összhangban.
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így tudja ugyan fékezni az aktivizmust, de ennek az az ára, hogy hatalom
ként cselekszik: világi módra. És még így sem tudja az aktivizmus lassú, de biz
tos kibontakozását megállítani. Végül úrrá is válnak a keresztény messianizmu
son: a polgári messianizmus formájában véve át annak szinte teljes örökségét.

A laikus gondolkodás magát mindenben a vallási ellentétének látja. Való
ban létezik ellentét, de nem mindenben, és nem is olyan végletes. Sok a rokon
ság, és a legnagyobb talán az emberi világhoz való viszonyban, annak felfogási 
módjaiban van.

Vágy és valóság között mindig ott a remény. És ez mindig arról szól, hogy 
a valóság egyszer még megfelelhet a vágyaknak, és meg is fog felelni. Miért ne 
lenne így, hisz emberi mind a kettő? És lehet a beteljesítést Istenre bízni, de 
azt az ember magára is vállalhatja. Mindkét esetben a remény és valóság taga
dását teszi: teljes megszüntetését akarja, amit csak egyszeriből hisz megvaló
síthatónak. A messianizmus ennek a reménynek vallási formája és érvelése. 
Ha így van, akkor az ember vallás nélkül is teremthet magának hasonló hitet. 
A vallásos és a világi: ugyanaz a törekvés, ugyanazzal szemben. Közvetítéssel 
vagy anélkül: mindkét esetben ugyanarról van szó. A vallásban hívőnek ez ad
ja a remény természetes szentesítését. Ha nem hívő, akkor világi módon szen
tesíti reményét. De az ember így is úgy is abszolút reményt fogalmaz meg, 
és mindig hitként éli azt.

A polgári társadalom a vallást úgy tudta visszaszorítani, hogy mindazt, 
amit ezelőtt a vallás rendezett, más rendezi most — a maga módján. A klasszi
kus vallások egy újratermelő és megállapodott társadalmat fogtak össze és 
egyensúlyoztak ki. Az újratermelő megállapodottság szerint a remény külön
vált a cselekvéstől. Állandó mozgásban levő, mert bővülő újratermelésű tár
sadalomban az emberi törekvések perspektívái viszont mások. Ebben közpon
ti a haladás gondolata lett. A progresszivizmusnak akárhány változata le
gyen is, közös az alapjuk. Olyan ideológia: ez, amely általános eszmei össze
gezés, vagyis minden értelmezés kerete. Ez az ideológia mint aktivizmus lesz 
ekkor az — addig a vallási messianizmus által összefogott és rendezett — emberi 
törekvések érvényes formája. •

Minden forradalom tisztító viharként apokalipszis és megváltás egyszerre. 
A szabadság pillanata ez az egyén világában is: így lehet hitbeli mozgatója az 
„eseményeknek” . Természetes, ha a világi messianizmus klasszikus modellje 
a francia forradalom lett. Mert ebben teljesedett ki mindez először, méghozzá 
mindjárt a legátfogóbb módon, a legsokrétűbben. Általa a messianizmus tel
jesen új lendületet is kapott.

Közvetlen elvei szerint a francia forradalom az egyetemesség nevében lé
pett fel: „az” embert felszabadító viharnak hitték. Társadalmi valóságának 
annyiban felelt ez meg, amennyiben az osztálytartalom benne láthatta magát 
általános emberinek. Kétarcúság ez persze, és eszerint volt világi: az apoka-
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lipszis egyszerre elszabaduló vihar és tudatosan csinált terror (Robespierre- 
re mondták, hogy a „véres Messiás”).

A francia forradalom ugyanakkor a messianizmus nemzeti formáját is hoz
ta -  de még inkább implicit módon, mintsem világosan megfogalmazva. Az 
egyetemes még elfedte a nemzeti valóságot — mert befelé fordult inkább: 
szavakban. Példát mégis ez adott és így lehetett legközvetlenebb a német 
nemzeti gondolatban. Abban, ahogy Fichte beszélt a német nemzet messia- 
nisztikus elhivatottságáról. Mert szerinte a német nép lényegiségében van 
„az emberi nem romlás mélységéből való megváltásának minden rémé- 
nye. Hogy aztan a nemzeti messianizmus egyik legtisztább példáját Mickie- 
wicz adja. Ő így írt: „És a lengyel nemzetet halálnak adták és sírjába helyez
ték; és a királyok így kiáltottak fel «megöltük a szabadságot». De ez őrült 
kiáltás volt . . . Mert a lengyel nemzet nem halott, teste a sírboltban nyugszik 
és lelke alászállott a földről, vagyis a politikai életből, az alvilágba . . .  Hogy ta
núságot tegyen szenvedéseiről . . .  És a harmadik napon a lélek vissza kell tér
jen testéhez, és a nemzet fel fog támadni és fel fog minden európai népet 
szabadítani a rabságból . . .  13 „És miként a Krisztus feltámadása után az 
egész földön megszűntek a véres kataklizmák, hasonlóképpen a lengyel nem
zet feltámadáskor a kereszténységben meg fog minden háború szűnni.”14

Erre az eszmerendszerre, gondolatmenetre jellegzetes példa az orosz messia
nizmus is, úgy, ahogy azt Dosztojevszkij fogalmazta meg Puskinról szóló beszé
dében. Ebben mondja, hogy a későbbi oroszok megértik: „igazi orosznak len
ni egyet jelent majd azzal, hogy igyekezzenek immár végérvényesen békét te 
remteni Európa ellentmondásai között, hogy megmutassák Európának a to 
vábbvezető utat egyetemes emberi és mindent egyesítő szellemünkben . . .  és 
végső soron hogy talán kimondják a döntő szót a nagy közös összhang érde
kében, és kivívják minden nemzet végleges beleegyezését a krisztusi evangé
liumi parancs nevében. ’ És ugyanitt felteszi a kérdést „Mi lennénk arra hivatva, 
hogy az emberiségnek kinyilatkoztassuk az új igét?’ Válasza pedig az, hogy 
igen, mert „e koldus földet rab képében járja be Krisztus áldást osztva”.15

Az utolsó idézett rész elég világosan mutatja, hogy ez a világi és világra 
irányuló messianizmus szellemében mélyen keresztényi is volt. Azok a formái, 
amelyek szakítanak minden keresztényi móddal, azok is alapjukban hason
lóak: mert a keresztény messianizmus végfejlődésének eredményei. Ugyan
akkor van rokonság a zsidóval is. Abban, hogy az egyetemes jelleget egy nem
zet közvetíti, hogy egy nemzetet a többi fölé helyez, a nemzeti kiválasztott
ság hitében. De nem abban, hogy a világ megváltását Istenre bízná: éppen ezt 
vállalja ugyanis a nemzetre. Az viszont, hogy a saját nemzetet így iktatja isten 
és az emberiség közé, az óhatatlanul megtöri a messianizmus tisztaságát. Csak 
ez nem derül ki addig, amíg ez a messianista hit elnyomott nemzetben létezik. 
Amíg az az üldöztetések elleni védekezés (hatékony) formája. A „tisztátalan - 
ság ’ akkor derül ki, amikor megszűnik az üldöztetés, amikor az üldözöttből
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üldöző lesz.
A nemzeti messianizmus ellentmondó jellege különben igen gyorsan nyil

vánvaló lett -  a nemzetek ellentéteiben minden egyetemesség tarthatatlan 
—: nemzeti eszme Európa-szerte éppen Napóleon és a francia „egyetemesség” 
ellen kezdett szilárdulni. Hamar létre is jö tt olyan világi messianizmus, amely 
az egyetemes emberit vette (célként) elsődleges alapul — hasonló feloldást 
adva, mint valaha tette volt a keresztényi. Ez a messianizmus eszkatalógiá- 
ját az osztályra építette. Erre bízta a harmonikus, tökéletes világ megvaló
sítását, vagyis a megváltást. Ez is részleges valóságra hivatkozott, de olyanra, 
amely minden társadalomban létezik — vagy kialakulóban levőnek tekinthető, 
így lehetséges maradt az általánoshoz való átmenet is. Továbbá a megváltást 
olyan osztályra bízta, amely a társadalommal való ellentét által volt társadal
mon belüli, tehát egyszerre vehette azt társadalminak és nem-társadalminak. 
Vehette osztálynak, amelyet a világ teljességgel tagadott, vehette a tiszta meg- 
fosztottság világának és így megtehette a tiszta negáció alapjának. A társada
lombeli ellentétét az egész társadalomnak mint olyannak a tagadására emel
hette. Ezért az olyan osztály lehetett számára, amely megváltásra kell kény
szerüljön. Ez a prófécia a keresztényi messianizmussal rokon, hiszen a meg
váltó osztály szerepe Krisztus kettős lényegiségéhez hasonlít. Annál is in
kább, mert ez a kettősség teszi a messiási szerepet lehetővé, ez az elhivatott
ság záloga. A próféciában az ehhez kapcsolódó várakozás is több mint re
mény, sőt a lehetőségnél is több: kötelesség. A cselekvés kötelességében olvad 
össze aktivitás és az, hogy a megváltás kényszerűen fog eljönni. Ez a megvál
tás is apokaliptikus: a világforradalom tisztító vihara által fog megtörténni. 
Ez utóbbi gondolat azonban a XIX. században még nem jut igazi szerephez.

Egészében véve nemcsak az igaz, hogy a XIX. századi világi messianizmus a 
keresztényiből nőtt ki, hanem az is, hogy az osztályjellegű változat inkább a 
keresztényi formát veszi át, mintsem a zsidót. Ezt viszi szinte a végső konk
lúzióig -  az emberivé formálás által. Az osztály-messianizmus így oldja fel 
— az egyetemességet erősítve — a keresztény messianizmus azon ellentmon
dását, amely az egyetemes és az egyéni közt feszült. Végül koherensebbé te
szi a messianisztikus elképzeléseket és racionálisabbá az egész gondolatrend
szert. Részben azzal teszi ezt, hogy minden nem-racionális elemet formailag 
kikapcsol belőle: hogy a végső nem-racionálisat, az abszolút megoldást a rela
tivitások világában is elérhetőnek hirdesse.

Annak a világnak, amelyre a gyors változások és az ellentétek éleződő 
mozgása volt a jellemző és amely gondolkodásában a haladást tette minden
nek központjává, ez a messianizmus igencsak megfelelt. Természetesen tudta 
tehát az emberekben élő messianisztikus törekvéseket és vágyakat összefog- 
nis és rendezni.

Lehet megfordítva is érvelni, — vagyis a messianisztikus vágyak és remények 
létéből kiindulva. Mert ez is jogos és amilyen mértékben a nyomorúságok-
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ban a remény, (hogy fenntarthassa magát) végletessé éleződött, olyan mér
tékben lett az messianisztikus. És amilyen mértékben ez társadalmi rétegeket 
— értelmiségieket, munkásokat, bárkit — átfogott, olyan mértékben formálta 
a messianizmus szerint át a mozgalmak eszmevilágát. Társadalmi mozgalmak
ba olvadt bele: módosítva azokat, teret teremtve a végletes vágyak logikájának.

2 .

Az első világháború előtt a szocialista gondolat és a marxizmus hatása zsi
dók között talán Oroszországban a legnagyobb. Legerősebb szervezetük, a 
„Bund” , zsidó is és szociáldemokrata is. A század első éveiben pedig mind
inkább szocialista lesz. A Habsburg Galíciában már más volt a szellem, ahogy 
más volt az emancipáció lehetősége is. Amilyen rossz a zsidók helyzete Orosz
országban volt, reményük csak a radikálisabb demokratizmusban lehetett. És 
o tt a szociáldemokrácia volt akkoriban a demokratizmust legradikálisabban 
akaró mozgalom. Ez hozhatott tehát a zsidók számára is (a XIX. század eszme
világa szerinti) emancipációt.

A XIX. század szelleme: az emberek hittek abban, hogy a tudomány és a 
demokratikus harcok civilizáltabbá, mind jobbá teszik a világot. Hitték, hogy 
minden megoldható türelmes küzdelem által. Hitték, hogy Európa a kultúra 
világa és a kultűrnemzeteké. És ügy látszott, a világ valóban ilyen. Bár 
sokan -  lelkűk mélyén -  érezték a visszafojtott feszültségeket. A visszatekintő 
szem bizonyságot lát erre az akkori irodalomban. Sok minden ebből fel is tört: 
elégedetlenség és lázongások sok-sok formában. Meglehet e nyugtalanságok
tól voltak olyan vidámak 1914-ben az első katonavonatok.

Aki aztán négy éven át megélte a háborút, annak nem lehetett kultúrem- 
berekről-, nemzetekről-, államokról és civilizált Európáról beszélni. Minden
napi félelemben és gyilkolásban vérbefásult minden érzelem és lélek: szétrom
bolta az emberekben, ami hit, remény és szeretet volt — mindent ami értelem 
volt. A háború teljessé váló irracionalitását értelmesen megválaszolni nem 
(hanem csak irracionálisán) lehetett. A téboly mindennapjából senki sem me
nekülhetett, mégkevésbé attól a tébolytól, ami már ő benne volt.

A mélységek mélyén csak értelemelleni remény élhetett. Fölösen volt vi
szont méretlen düh és gyűlölet: mindenki és mm den ellen, ami ezt „hozta 
és aki ezt „csinálta” . És ezért nem azt gondolták, hogy „valaminek történ
nie kell”, hanem azt, hogy valamit tenni kell. Szétvetni a világot, amely alá- 
valóan megbukott minden fronton. Az apokalipszis valóságában csak ehhez 
mért megoldást lehetett elgondolni. Mindenki maga is apokalipszis-lovag lett: 
fegyverekkel a kézben és az ölés magasiskolájával a lélekben. Mi sem termé
szetesebb mint beteljesíteni az apokalipszist, a végéig elvinni azt: végítéletet
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tartani a világ fölött. Mindenki Messiás lehetett és akart lenni.
A világ lett irracionális a háborúval és a háborúban: a megváltó világi te tt 

ezzel szemben az értelem követelménye volt. Az, hogy az lehetett, annak még 
sok oka volt. Ezek egyikét érdemes még említeni.

Amikor a halál állandó lehetőség és valóság — és anyagi módon az: a fegy
verek szeszélyében — akkor az idő széthull az emberben. A pillanatot éli állan
dóan. Csak az esetlegesnek van összekapcsoló láncolata. A jövő pedig meg- 
foghatatlanná válik: gyakorlatilag elképzelhetetlen. Eszerint van a gondolko
dás és a lét: megszűnik előrelátás és tervezés, értelmes elképzelés. Csak a vágy 
van az életre. Azutánra pedig legfeljebb ködösen: a leszámolás. De mindig az 
érzelmek uralkodnak -  az értelmekben is.

A tisztító vihar: ez is pillanat — de amelyben minden megváltozhat.
Racionális fogalmazásban: ha a haladás hazugság, ha a civilizáció és egyál

talán minden az, akkor radikálisan át kell gyúrni a világot. Legyen hát forra
dalom. Ebben szinte végletes a tagadás: az egész világra érvényes az emberte
lenség, a bűn meg a gonoszság elleni tagadás.

Mindez pedig történt az általános nyomorúság ölelésében: ez fogta át az 
embereket, akik maguk nem járták meg a poklokat.

A kettő együtt: a hátország nyomora és a front gyilkolása, két lázadás 
egymást erősitő találkozása volt. Az egyik adta az erőt, a társadalmi realitás 
alapján — a másik az általánosító értelmet. A kettőből született a messianiz
mus mint társadalmi hit és törekvés. A nyomorgók lázadása adott erőt a re
ménynek és a remény e valóságossága adta a lázadáshoz az elméletet. Ahogyan 
a háború létrehozta a világkritikát, az inkább morális volt. És ebben az álta
lánosságban nem is lehetett más. De volt még egyszerűbben: a bosszú, a visz- 
szafizetés vágya. A hátországbeliek nyomorúságaikat osztályjellegű igazság
talanságokként élték és a társadalmi rendszer ellentmondásai kínáltak nekik 
magyarázatot. Ez által vált a morális tagadás és a bosszúvágy társadalom el
leni lázadássá. Amikor nyomorúság osztály tartalmakban ismerte fel magát, 
akkor lehetővé vált a cselekvés is. A gondolkodó emberek számára pedig a 
„csatlakozás” . Értelmiségiek morális okokból vállalták az elnyomottakat és 
a bennük érzett társadalmi erő vezette őket az alárendelődéshez. Bennük lá t
ták a romboló erőt, amely az apokalipszist végig tudja vinni. Hogy abból vé
gül mint megváltók emelkedhessenek ki.

Ez a „lelkiállapot és ez a lázadás talált egymásra akkor a kommunista 
mozgalombeli messianizmusban, teremtve módot önmaga megfogalmazására 
és megvalósítására. Semmi nem volt ebben eszköz, hiszen minden hit volt. A 
világtörténelem láthatóvá lett testével, a megváltó erőkkel való misztikus 
unió hite volt minden.

Nemigen volt mindez tudatos. A tudat még ájult volt a háborútól, még 
csak a hitek útjai lehettek szabadok. A tudatnak csak igénye volt meg — a hit 
tehát a tudatosság ruháját öltötte magára. Részben megszokásból tette, rész-
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ben pedig biztosításként, részben tiszta reményként. A háború alatt széthullt 
tudat-rendszerekből csak váz és cím maradt meg. A hit kellett öntudattá váljék, 
a vallási magatartás lett politikává és egyházszerűek lettek a szervezetek.

Legalábbis sokak számára: akiknél még éltek, vagy a katasztrófában újjá
éledtek a régi magatartástípusok. Azok amelyek korábban hitben, vallásban és 
egyházban szerveződtek volt össze. Ekkor ezek öntudat, politika és szervezet 
módján rendeződtek.

Sokaknál — parasztoknál, munkásoknál, értelmiségieknél — ezekben a for
mákban alakította ki magát a társadalmi eszmélésük. Vagyis ennek rendszere
ződése nem racionalizálódás módján történt, hanem inkább mitikus formában. 
így szerveződött milliók társadalmi élményanyaga, tapasztalata. Idomítva az 
elméleti gondolkodást is. Viszonylagos valóság és abszolút hit sajátosan ke
veredtek: az abszolútomot a transzcendensből áthozták a világba — és nemcsak 
a jövőre gondolva, hanem a jelenre is. Az óhajtott jövő így lett számukra 
egyszerre meghatározott és meghatározatlan. Gondolkodásuk pedig nem az 
ésszerűség szerint változott, hanem a hit logikája szerint. Kifejtett és tétele
zett tartalmak, elméletek és személetek mind eszerint módosultak, és a szöveg
beli racionalitások mögött is a hit logikája határozta meg a mozgásokat. Ezért 
tehette a messianizmus, hogy formai módon a racionalitás szerint fogalmazza 
meg magát, noha egész világában a mítosz uralkodott.

A háború, az új XX. század a zsidókra is rákényszerítette magát. De a kelet
európai zsidók világát másként változtatta meg, -  annyiban, amennyiben 
különbözött a háborúzó nemzetekétől. A hadszíntér a keleti zsidóság szinte 
minden falván-városán átvonult. Világháború: a szemléletmód tágabb kell 
legyen, hogy fel lehessen fogni, hogy tudjon vele birkózni az ember tudata. 
A világról van szó és mindenkiről. Az elszigeteltség sehol sem akkora és olyan 
mint régebben volt: a már azelőtt is bomlani kezdő életformákat mégjobban 
megtépte a háború. Még o tt is, ahol hagyományos módon gondolkodtak a 
háborúról, o tt is szélesebbé vált minden és az általánosítás felé szorított a tör
ténelem. Azoknak, akik korábban az emberiséget a zsidóság közvetítésében 
gondolták, a háború által maga az emberiség jelent meg. Mert csak részben 
hihették, hogy helyzetük és szenvedéseik oka egyetlen nép, vagy nemzet, 
vagy hit volna. Sokan -  akik választ akartak -  általánosabb értést igényel
tek.

Az osztály szemlélet, mint a nemzetek véres farsangjával szemben álló át
fogó érv, így sok felvilágosult zsidó számára még vonzóbbá lett.

A zsidók helyzete egyben minden más népétől különbözött: ők minden 
nacionalizmustól egyaránt szenvedtek, ők a nemzeti szellem minden válto
zatát megszenvedték. Majd mindenikben találkoztak az antiszemitizmussal 
— ebből tapasztalhatták meg a nemzeti eszményeket közvetlenül: életük árán. 
Bármilyen lett légyen is a nacionalizmus: orosz, vagy lengyel, ukrán vagy fran-
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cia, német vagy román: azt a zsidók megszenvedték. Nem mindig élesebben 
mint más elnyomott népek körülöttük, de általánosabban. Ennek tudata 
többnyire lappangó maradt, de ekként mégis gyakoribb volt,mint vélni lehet
ne — sejtésként néha, gyakran úgy, hogy a régi gondolkodásmódot feszítette, 
nyugtalanította. Azoknál persze, akik még nem vállalták ezt vagy azt a nemze
tet törekvéseivel, esetleg éppen elnyomó gyakorlatával együtt. Talán könnyebb 
lehetett nekik ezért a háború barbárságait általánosabbnak látni és ebből morá
lis tanulságokat vonni le. Könnyebben, de nem kevesebb elkeseredéssel, mint 
mások.

A messianisztikus érzelmek, hitek meglehet gyorsabban is újultak fel zsidók 
között mint másoknál. Mert a keresztény környezetből jövőknél erősebb volt 
a laicizálódás, a vallási gondolkodástól való eltávolodás. De meg: a keresztények 
vallási hite régen nem olyan mélyen átélt mint zsidóké: hosszú eszmei és tár
sadalmi fejlődés eredményeként szinte mindenütt csökkent az ilyen érzések 
súlya. A zsidó vallásosság pedig Európában keleten volt a legmélyebb. A 
messianizmus gondolata is elevenebb volt itt. És közel volt sok zsidó értelmi
ségi gondolkodásához. Még akkor is, ha általában világi is lett a szellemi életük. 
Annyira eltávolodtak a vallástól, hogy a messianisztikus vágyak és törekvések 
már nem vallási formákban éltek, de annyira nem, hogy a messianizmus ne 
lett volna mégis természetes gondolat. A kommunisztikus messianizmushoz, 
a kommunista mozgalomban terjedő messianizmushoz való csatlakozást köny- 
nyen vehették ezért folytatásának. Vagyis érezhették általánosabb egyetemessé 
tevő formának: a mindenkire való kiterjesztésben. Egy addig fékezett belső 
dinamika szabaddá válhatott: a zsidó messianizmus feszültségének feloldása is 
lett ez az új messianizmus. A megnyíló aktivizmus lehetősége mellett más is 
fontos volt. A megváltás világra való áttétele megoldhatta a Megváltó zsi
dóságbeli megjelenésében lévő ellentmondást is. Azt az ellentmondást, amely 
a kiválasztottság és mindenki megváltásának eszméje között feszült. Történt 
ez egy új közvetítésben, amelyben a kiválasztottság már nem egy nép,hanem a 
mozgalom jellemzője lett. így a feloldás a kiválasztottság tudatának és érzésé
nek érvényesülésében történhetett.

Sokrétűek ennek összefüggései és többé-kevésbé rejtettek. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a zsidó az üldöztetések és kizártság hosszú-hosszú állapo
tára felsőbbségtudattal válaszolt — és a messianizmus zsidó formája ennek 
a válaszérzésnek is kiteljesedése volt. Azzal pedig, hogy a kiválasztottság érzé
se vallásiból és nemzetiből társadalmivá lett, ez a zsidók helyzetének értel
mezéséhez is új lehetőségét kínált. Talán még fontosabbak voltak az érzések: 
a tőkés világ által kirekesztett és tagadottnak tekintett osztályhoz hasonlónak 
érezhették saját helyzetüket. Mint zsidók, ők is ki voltak zárva a társadalom
ból, létükben is a tiszta tagadottság viszonyát feltételezhették. Elég a zsidó 
messianizmust ebben a szellemben átértelmezni — vagy inkább át-érezni -
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ahhoz, hogy párhuzamosság bukkanjon fel. így aztán az osztályjellegű messia
nizmusban saját helyzetüknek megfelelő — de áttett formájú — kifejeződést 
láthattak. A helyzetérzés ugyanaz lehetett, hiszen csak tárgya változott meg 
számukra. Minthogy ezzel álláspontjuk elvesztette zsidó tartalmát, az áttétel 
akkor lehetett a leghatékonyabb, amikor nem tudatosodott. Ekkor érezhették 
magukat „otthon” az új látásmódban, és érezhették az új hitben nekik meg
felelő megoldást. Nem elszakadás lett az új messianizmus, hanem kiszabadulás.

Az új messianizmus más szempontból is kiteljesedés lehetett. Zsidók között 
mindig erős volt a szolidaritás érzése. A szegények segítése sem csak jótékony
ság volt — egyéneknek szóló, a lélek megnyugtatására —, hanem a közösség 
tagjainak segítése. Korlátozott körben emberi követelmény volt a szolidaritás
-  bármennyire bomlófélben lett légyen is már. Alapja a közvetlen közösség, 
háttere pedig a zsidó nép — vallásban konkretizált — tudata volt. A bomlás 
nyomán a közvetlen emberi gyengült leginkább: az általános — elvontként
-  inkább élt. Annyira mindenesetre, hogy a közösségérzést elviként létez- 
tesse még. Ez a szolidaritás mint elv újul meg — és válik sokak számára egye
temes alapelvvé — a marxizmusban. Hogy elvontságában kapjon sajátos for
mát -  hatványozottat — a messianizmus által. A marxizmus egyik forrását 
és alapját jelentő morális tartalom ebben közel lehetett sok zsidó értelmi
séghez. Mi több, a messianisztikus remény visszatérést kínált ahhoz a kö
zösségi léthez, amelynek mindinkább csak emléke volt eleven, de valósága
-  még részleges formájában, sőt még a gettó szerintiben is -  felismerhetet- 
lenné változott a helyi tekintélyek ölelésében. Ha ugyan nem hullott teljesen 
szét.

Ezek az összefüggések a zsidók számára nem annyira szemléletük és 
értékeik folytatását adta, hanem inkább megújulást láttak benne. Annak elle
nére, hogy nem voltak csak és sajátosan zsidó értékek és zsidó szemlélet.

Zsidók is, akárcsak keresztények, ezeket az eszméket a vallási szemlélet
ből való kibontakozás alapján formálták ki. Ezért lehettek azok általánosak: 
mint a társadalmi igazságosság követelése. Amit pedig általánosként hirdettek, 
az közössé is válhatott: sajátjuknak érezvén úgy, hogy azt, ami benne sajátjuk, 
azt általánosnak fogták fel.

Van azonban olyasmi is, ami az általános szociális magatartást a zsidóként 
érzett problémához kapcsolta — méghozzá igen sajátos módon. A kommunis
ta marxizmus éles antiklerikalizmusa és ateizmusa.

A vallástól való elszakadás mindig a vallás nevében kezdődik. Többnyire 
úgy, hogy elvi érveket ad az egyház ellen. Az antiklerikalizmus pedig már gya
korlati folyamat. A vallás körüli társadalmi harcok valójában egyházi -  vagy 
egyház elleni — küzdelmek. Minden felvilágosuló szemlélet hajtóereje a vallás 
felett uralkodó egyházi rendszerrel szembeni erős ellenérzés. A papok iránti 
ellenszenv talán a legközvetlenebb vallásellenes erő, amely az ateizmusban
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alapozza meg magát elvileg. A marxizmus ateizmusa -  a keresztényi világ 
terméke lévén — antiklerikalizmusában elsősorban keresztényellenes. így for
málódott ki ennek az ateizmusnak a jellege. És a kereszténység tagadása a 
militáns gyakorlatban is éreztette hatását. Hogy is lehetne másként, ha ezzel 
a vallással állt (Európában) szemben?

A zsidók is szembenálltak a kereszténységgel, de ez egy vallás védelme 
volt -  és főleg elzárkózást jelentett. A zsidó vallástól elszakadó ember a mar
xizmusban olyan formát talált, amellyel úgy tagadhatta meg vallását, „egy
házát” , hogy ugyanakkor közvetlenül és élesen elhatárolta magát a keresztény
ségtől. Sőt, lehetett akár keresztényellenes is. Ennek pedig igen nagy a lélek
tani jelentősége. Mert aki így fordult szembe saját hitével, annak ez a hiteha- 
gyás nem jelentette a keresztény világba való áttérést. Hiszen tettét a keresz
tény világtól való elhatárolódás alapján tette. El tudta a zsidók számára a leg
súlyosabb bűnnek, az áttérésnek az ódiumát hárítani.

Hi tehagy ás ez, mely nem áttérés, mégcsak nem is közeledés egy más — bár
mely másik — valláshoz. A beolvadás éles elutasításának is fel lehetett fogni, 
implicit elítélésnek. így is érezték a legtöbben: sok marxista zsidó ellenszenv
vel nézte a kikeresztelkedetteket -  Walter Benjamin is így érzett-gondolkodott.

Hogy a kommunista marxizmushoz való csatlakozást az asszimilálódással 
való szembefordulásnak lehetett érezni, abban a valláshoz való viszony csak 
az egyik lehetőség. Talán nem is a legfontosabb.

Érdemes meggondolni, hogy szegény zsidók ritkábban asszimilálódtak, 
hanem főleg a sikeres üzletemberek tették — legalábbis a XIX. század során. 
Az utat azok nyitották, akik kereskedelmi és ipari tőkét szerveztek, akik he
lyet teremtettek maguknak a tőkés gazdaság világában. A tapasztalatok sze
rint, amiket évszázadok alatt gyűjtöttek — a keresztények zsidótörvényeinek 
kényszeréből. Jómódú vagy gazdag zsidó családok integrálódnak a gazdasági 
életbe: ők bontják ki a szellemi és a vallási asszimilációt is.

Az integrálódás alapjait az veti meg, hogy az emancipáció körülményei 
között egy család vagyonosodása szinte magától -  a helyzet súlya által -  emeli 
ki őket zsidó közösségükből. Gyakori aztán, hogy a második generáció, leg
alább részben, visszatér kulturális, alkotó munkához. Az integrálódás második 
lépcsője a kultúrában történt. Gyakran lesz ebből generációs ellentét a szülők 
óhajtotta pálya elutasításával — ami akár az integrálódás elleni lázadásba 
fordulhat. Akkor is, ha ez az önállósulás főrészt az asszimiláció által vált le
hetővé. Mert a gazdasági integrálódás egyúttal kulturális változás is: általa 
a családi viszonyok is megváltoztak. A vallástól való távolodás, a felvilágo- 
sultság is lazította a korábban igen szilárd családi kapcsolatokat. így válik 
szabaddá az út a generációs konfliktusok számára is. A tőkés gazdaságbeli 
tevékenységgel szembeni lázadás lehetett a kulturális alkotás pályája: Walter 
Benjamin számára is. Maradhatott minden ennyiben: vagyis aszerint a zsidó 
értékrend szerint való életben, amely a szellemi tevékenységet mindig is több-
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re tartotta mint a gazdaságit -  legalább elvileg, de többnyire gyakorlatban is. 
Mindez pedig nemcsak morális, hanem szociális követelmények alapján is tö r
ténhetett, legalább kiegészülhetett ilyenekkel is, és akkor az nemcsak egy 
konkrét pálya, hanem az integrálódás gazdasági szellemének megtagadása volt. 
Antikapitalizmus: ez a marxizmusban — és az első világháború után a kommu
nista marxizmusban — találta meg elvi megfogalmazódását és érvrendszerét, 
így lehetett a marxizmus a szülők szemléletének és életmódjának tagadása, a 
szülők által elfogadott világ elleni lázadás. Sőt ebben szélesedett ki a tagadás 
maximálisan, hiszen annak az egész világnak a globális megszüntetését h ir
dette, amelybe az asszimilálódók sikerrel berendezkedtek, és még jobban be
rendezkedni óhajtottak.

Az integrálódás ilyen elutasítása különösen az első világháborút követő 
években vált még radikálisabbá. Nemcsak a gazdasági életformát tagadták meg, 
hanem az egész polgári kultúrát. Az első világháború tanulságai miatt. Martin 
Buber így jellemezte 1918 őszén az európai polgári világot: „Politika . . .  amely 
ott, ahol a humanitás álarcát veszi fel, a hatalomnak a hatalom kiszélesítésére 
történő felhasználását érti, . . . hazugság, amely ott, ahol szocialisztikus maga
tartást ölt, a semmire tekintettel nem levő profitot érti . . . egy magát még 
mindig kultúrának nevezhető civilizáció, amely jól rendezett nyilvános hazug
ságot jelent.” Ennek értelmében ad Buber célt: mondván, hogy minden attól 
függ, vajon „sikerülni fog-e Palesztinát a nyugati politika uralkodó módszerétől, 
a nyugati gazdaság uralkodó rendszerétől, a nyugati kultúra uralkodó életfor
máitól mentesnek megtartani. 16

Ez a szöveg azért is fontos, mert mutatja, hogy bár a kommunista marxiz
mus lehetett ennek a magatartásnak legmegfelelőbb eszmei kiteljesedése és 
megalapozása, nem ez volt az egyetlen forma, amelyben ilyen általános taga
dás megfogalmazódott.

A cionizmus és a kommunista marxizmus közötti különbség nem is ebben, 
hanem a nemzeti valósághoz és szemlélethez való viszonyukban volt. Még akkor 
is, ha itt is volt hasonlóság. Szinte kézenfekvő ez, hiszen az asszimiláció nem
csak vallási, sőt többnyire éppen nem vallási volt. Minden beolvadás a kör
nyező társadalom összefogó eszmerendszeréhez való csatlakozásban találja 
meg betetőzését. Ez az eszmerendszer pedig nemzeti volt. Ezért az asszimiláció 
végül is a nemzeti szemlélet vállalásához vezetett — de mindenképpen a kör
nyező kultúra befogadásához. A cionizmus is és a kommunista marxizmus is 
egyaránt elutasította a nemzetbe való beolvadást, illetve a nemzeti eszmerend
szer átvételét. Hogy a kettő — más-más eszmék szelleméből — legyen ellen
tétben egymással.

A kommunista marxizmus abban az időben ugyanis éppen a társadalmi 
összegzés nemzeti formáival szemben az osztályszemlélet szerint való össze
fogást akarta. A nemzeti tudatot és nemzeti szemléletet burzsoának tekintve 
határozottan támadták azt: az összemberi egység megvalósítása nevében. E
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cél elérésének eszközét az osztályharcban látták, a felszabadító társadalmi 
cselekvésben. Ennek jegyében állt a nemzeti szemlélettel való éles szembe
fordulás: minden nemzeti tagadása. És ez konkrétan nemcsak a környező 
nemzettel szemben volt radikális, hanem a zsidóságot is tagadta mint nem
zetet. A zsidó nemzet gondolatával az összemberiben való általános egyesülés 
távlatát állította szembe. Ami egyrészt a zsidóságnak mint olyannak, más
részt az asszimilációnak mint környezethez való alkalmazkodásnak is tagadá
sa volt. Mi több, radikális formájában — részben eltérve, részben folytatva 
a szocialista, szociáldemokrata marxizmust, amely általában az asszimiláció 
mellett érvelt — egyszerűen „levette napirendről ’ a „zsidókérdést”. A meg
szüntetés perspektíváját áttette a jelenbe, és közvetlen-azonnali megoldás
ként kínálta magát.

Konzekvens álláspont és elvi szemlélet szerint volt így. A szocialista marxis
ták meglehetősen bizonytalanul és vegyes módon foglalkoztak a zsidóság kér
déseivel, de általában tagadták a zsidóság nemzet voltát. Néha mégis tettek en
gedményeket: így a kulturális autonómia elismerésével. A kommunista marxiz
mus legradikálisabb változata sokkal következetesebb volt: a zsidóságot 
legfeljebb vallásként ismerte el. A vallás meghaladása viszont így a nemzeti 
szemléletre való átmenet minden formáját kizárta. Talán a legtisztább meg
fogalmazás 1903-ból való: „A külön zsidó nép eszméje, amely tudományos 
szempontból teljesen tarthatatlan, politikai jelentőségét tekintve reakciós. 
Ennek megcáfolhatatlan gyakorlati bizonyítékai a legújabb kor történelmé
nek és a mai politikai életnek a közismert tényei. 17 Legkonzekvensebb ez, 
mert a zsidóságtól még a nép jellegét is elvitatja. Ha a zsidóság a valláson kí
vül tulajdonképpen nincs, akkor minden reá való hivatkozás csak vagy illúzió, 
vagy burzsoá ámítás, vagy a kettő együtt.

Az a zsidó aki erre az elvre tért át, ezzel a hittel egyszeriből megszabadult 
mindentől, ami nyomasztotta, amitől — zsidó lévén -  félt. Ezért tagadta meg 
zsidó voltát: és ezt így nem pusztán a vallás szintjén tette. Hanem a néphez 
tartozás minden szálát elszakította. Saját zsidóságának megtagadása ebben a 
formában megy el a legmesszebb: ebben lehet teljes. Önmagának ilyen tagadása 
csak egy általános tagadás, minden a nemzeti jelleg tagadásának részeként lehet
séges.

A zsidóság elhagyása szinte visszamenő hatályú lehet így. Legalább abban, 
hogy az áttérő saját múltját teljesen „megszüntette . A jelent tekintve ez 
a hit azt követelte, hogy minden közösséget megszakítson saját népével. A hon
talanság világába való átlépést: az emberiség nevében.

Bármilyen következményei lettek volna is a kötelékek ilyen széttépésének 
társadalmi szinten vagyis a zsidó népre nézve - ,  az aktus mindig egyéni ak
tus volt. Ekként valósult meg, de általános eszmei indoklásba, eszmékbe öltöz
tetve. És ez az indoklás legalább olyan fontos volt az egyén számára, mint a ki
lépés, mert így tudta önmagának indokolni, önmagával elfogadtatni, hogy ki-
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lép a közösségéből. Értelmiségieknél ez a társadalmi-kulturális kötöttségek 
belső szétrombolását jelentette. Ebben közvetlenül is osztályelvű volt: az 
osztály nevében való átállás fedte el az etnikumhoz való tartozás megtagadását.

Osztályának és a népi közösségnek megtagadása együtt és kölcsönösen tel
jesíthették ki egymást. És így lehetett az átalakulás radikálisabb, mint bárki 
másnál, nem zsidóknál. Minden szál széttépése: ez egymagában a szabadulás 
érzése. Különösen, ha mögötte a világból való kizártság és egy szűk körbe való 
bezártság, az állandóan fenyegetett-kiszolgáltatott lét állt. Eggyé lenni az egye
temességgel, az emberiség egészével: a megváltás érzése lehetett. És a teljes meg
tisztuló megújulásé, akkor amikor az önmagának belső megtagadásával járt 
együtt. Hitbeli átalakulás módjára történt a folyamat.

És belehelyezkedés volt: egy megnyíló, a történelem Törvénye által szen
tesített biztonsága. Meg a mozgalom szilárd kereteibe.

Kétségkívül ellentétes érzések fonódtak össze. De ez nem akadály volt, ha
nem erősítés. Mítoszban megoldható ellentét volt, amely (ezért) mítosszá tette 
önmagát, és mítosszá lett az emberek hitéből.

Sokhelyütt észrevehető ez a mítosz, de legtisztábban o tt, ahol az egyéni 
átalakulás egyúttal belső harc volt a ,gonosz” ellen. Ennek pedig a „kispolgári” 
volt a jelképe: ez az, amit minden erővel, mindenki ki kellett tépjen önmagából. 
A kispolgári nem szociológiai valóság volt, és nem társadalmi magatartás, ha
nem mindennek összegezése, amit ki kellett vetni. Hogy így megfogalmazód
jék az egyéni megváltás által a bűnöktől való megtisztulás vágya. A bűnbeesés 
újabb veszélyei ellen való harc is meg kellett legyen: a kispolgárság megújuló 
hajtásait folyamatosan kell kitépdesni. Sohasem lehet biztonság, hiszen a bűn
ről és gonoszról van szó. Csak ha van amire rábízza magát az egyén. A bűntudat 
alapján fenntartott önmegváltás szerint az új közösséghez való tartozás adha
tott ilyen segítő támaszt. A közösség a biztonság, ennek megtestesülése pedig 
a szervezet.

A megváltás, a messianizmus nemcsak összemberi és társadalmi, hanem egyé
ni célú törekvés is volt. És ez utóbbi adott az általános számára létbeli bizton
ságot, ugyanúgy, ahogy ez az általános adott elvi alapot az egyénihez. Hogy 
legyen a messianizmus a mindennapi lét gerince: természetesen a hit mértéke 
szerint.

Ebben az eszkatológiában nemcsak az általános apokalipszisnek volt meg 
a helye, hanem az egyéninek is. Maga a megtisztulás is apokalipszis jellegű. 
Ezért történhet meg az legkönnyebben a forradalom „megváltó viharában”. 
De az egyéni sors minden katasztrófája is apokalipszisnek vehető: következés
képpen megváltás alkalmának és stációnak. Passió-út a feltámadás felé.
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* Részlet a szerző Hogyan lehet valaki Európában zsidó. Walter Benjamin c. tanulmá
nyából. A tanulmány egésze a Magvető Könyvkiadónál megjelenés alatt áll.
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