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KERDESEK ES TAVLATOK

Szellemi téren a közeli magyar múltnak általánosságban is egyik
legnagyobb, társadalmi kihatásaiban pedig legvégzetesebb fogyatékos-
ságát abban kell látnunk, hogy történetírásunk nem tükrözte híven a
nemzeti lét valóságát s nem egy vonatkozásban szándékosan kendőzte

el az értékelésnek azokat a változott szempontjaít, amelyeket a,z em
beri haladás szükséqszerűen magával hozott. Hivatalos történelmünket
meg, ahogy azt az iskolában elő kellett adni, ferdítéseí és tudatos el
hallgatásai míatt éppenséggel közvetlen felelősség terheli azért, hogy
közvéleményünk áldozatul esett a két világháború között egy lelküsme
rétlen publícísztíkánsk. A maqyar történetírásnak és -oktatásnak tehát
minden körűlmények között gyökeresen meg kell újhodnía ahhoz, hogy
hivatását követve, a magYéllrság számára "az élet mestere" lehessen.
Különös érdekűnek találhatjuk igya Forum- májusi számában Andtes
Erzsébet tanulmányát ("A magyar történetírás néhány problémája").
amellyel a szerző a Magyar Történelmi Társulat elnöki székét foq-
laita el. I I

Andics Erzsébet természetesen a marxízmus-lenínízmus álláspont
járól bírál és tűz ki feladatokat az új magyar történetírás elé. Krítíkaí
fejtegetéseiben sok elismeréssel scól a Történelmi Társulat munkájának
első, a kiegyezéstől a jelen század elejéig tartott szakaszáról, amely
hatalmas anyaggyüjtést végzett. Annál élesebben rója meg a második
szakaszt, amelyben a hivatalos tudomány "egészen durván és leplezet
lenül, eqészen közvetlenül és kézzelfoghatóan kiszolgálta a fejlődéssei

egyre nyíltabban szembehelyezkedő, a magyar nemzet széles tömegeível
lassan minden kapcsolatát elveszítö magyar uralkodóosztályokat" . Ez
a történetírás még a nyugati polgári történetírás alapvető tételeit sem
fogadta el - kivéve pl. Grünwald Béla és Acsády Ignác, részben
Márk.lJ· Sándor munkáít, - hanem alapvetőerr feudális és klerikális ma
radt. Kiszakította míndezzel a magyar történelmi fejlődést az általános
európai fejlődésből, [ellemzönek mondja Andícs, hogy az Arpádok kora
ma is a magyar történelem leginkább feldolgozott fejezete, míg, a ké
sőbbi korszakok. különösen a legújabb kor Ieldolqozása hihetetlen hé
zaqokat mutat. Kiemeli azt is, hogy alig akad még egy ország, amely
nek történelmi irodalmában olyan óriási helyet foglalnának el az egy~

háztörténelmi. különősen a katolikus egyháztörténelmi munkák, mint
nálunk. utána pedig a főúri nemzetséqekkel foglalkozó családtörténeti
monoqráfíák. Ezzel szemben a konkrét hiányosságokra példaként em
Iíti fel Andícs, hogy történetíróink nem foqlalkoztak Dózsa György
parasztforradalmával és nem tárták fel az ősszefűqqést a jobbágyság
nak lSH-ben bekövetkezett röqhőzkötése és az ország függetienségé
nek elvesztése között, nem tértek ki a Bécsből kiinduló gyarmatosító
politika igazi hátterére, nem vizsgálták felül a Martinovich-ügy Freknoi
féle beállítását, nem fedték fel az 1867 után érvényesülő dualista poli-

1 Irodalmi, társadalomtudomány! és krltlkal folyóirat. Szerkeszti Vértes György.
Szerkesz töblznttság : Darvas József, Lukács György, Ortutau Gyula.



tíka nagybirtokmeIlitö osztályjelleqét s Trianont is az 1918--19-es forra
dalrnak bűnének tulajdonították.

Ám még történetírásunknak ebben a második szakaszában is 
fejti ki Andles - az igazi mélypontot 1919 után értük el, amikor már
magát <li haladás .gondolatát is nyiltan megtagadták, mint "liberális
seocíalísta" tévhitet. Ekkor lépett fel - úgynwnd - az a történelmi
iskola, amely már egészen a reakció, a történelmi fejlődés útján való
visszafordulás mellett szállt síkra. A középkort, a Ieduálís társadalmi
viszonyokat és intézményeket állitották pl.edesztá1ra, a Habsburg-ural
mat magasztalták s a fűggetlenségi törekvéseket "irreális", "romantikus"
aspírácíóknak nyilvánították. "A magyar nép sorsa - írja Andics 
azt bizonyította, hogy ha idejekorán számoltunk volna fel a feudaliz
mussal és tértünk volna rá a polgári fejlődés útjára, akkor sok. bajtól
megmenekült volna az ország. A hivatalos magyar történetírás ezzel
szemben azt hangsúlyozta, hogy túlságosan messze ment Magyarország
a polgári fejlődés' utján, hogya túltengő polgári szabadságok vollak a
bajok okai, az, hogy Magyarország 1867 után túlságosan liberális or
szág lett," Utal Andics arra is, hogy akkori történetíróink rendületle
nül a német orientációt tüntették fel egyetlen lehetséqes útként a ma
gyarság előtt, nem szóltak a szomscédos, főkép szláv népekkel való
baráti kapcsolatok szükséqesséqéröl, elhanyagolható mennyíséqnek, vagy
ellenségesen tekintették a 'magyar munkásosztályt, nem ismerték fel a
szovjet állam létezésének és hatalmának jelentöségét sem.

A. magyar történetírás tehát - szűri le Andics a következtetést 
s mindenekelött az ellenforradalmi korszak történetírása. nem állta ki
az élet próbáját. Szekfű Gyula, akit Andics "az utolsó évtizedek ma
gy.ar történetírásának leqmaqasabb szinvonalon mozgó és legnagyobb
formátumú müvclöjének" nevez, míndenesetre érezte és érzékeltette is
ezt, menekülést és megnyugvást azonban annak az "evilági szemlélet
nek" elejtésében ajánlott,. "amely a történet értelmét kízárólaq .a halálon
innen keresi". (Ezek az idézőjeles részek Szekfűtől valók.) Ez pedig
- mondja Andics - már a történetírás csődjével egyértelmű. mert
"ha a történetíró számára nem marad más hátra. a történelmi események
megmagyarázására, mint a hit, hogya túlvilág kiegyenlíti a dolgokat,
ezt joggal tekinthetjük úgy, mint objektív beismerését annak, hogy a
tudománya csődöt mondott".

Andics Erzsébet maga is számol azzal, hogy egyesek "talán túl
szigorúnak és túl elesnek" fogják találni krítlkáját. Annak ellenére,
hogy a lényegben nincs köztünk különbség - mutatják bevezető so
raink is, - valahogy tényleg úgy érezzük, hogy éppen a marxizmus
szemszöqéböl nézve Andics a kelleténél mcsszebbre ment a történet
írásnak. az adott társadalmi viszonyoktól való függetlenítésében, mert
különben az érdemi elitélések javarészét inkább maga akor, mint a
történetírás és az egyes történetírók felé fordítaná. Mer~ hogy a tör
ténetíró helyzete semmi körülmények között sem egyszerű, utalhatunk
Nógrádi László ismertetésére a Huszadik Század! április-c-májusi szá-

1 T'ársardalomtudornányí és politikai sz ernle. Szerkeszti CséCSI! Imre.
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mában arról a krítíkáról, amelyben a Vaprószü Isztorii szovjet folyó
irat vezércikke részesitette legutóbb magának a Szovjet Tudományos
Akadémiának történeti intezetét. Egyebek mellett megállapítja a szov
jet folyóírat. hogy az íntézet "nem fordítottt kellő gondot a manapság
legfontosabb problémák feldolgozására". És az elmarasztalt magyar
történetírók egyéni mentségéül is Idézhetjük a szovjet belső krítíkából:
"Amíg a parasztság történetével egész sereg kutató foglalkozik és
gyakran tartanak megbeszéléseket ebben az ügyben, a Szovjetunió pr~
Ietaríátusának a történetéves alig 3-4 ember foglalkozik s ezek sem
működnek együtt rendszeresen. A,z intézet nem adott ki komolyabb
munkákat a szovjet társadalom történetéröl, sem a külföldí államok
történetéről az imperializmus korszakában." Sőt még ezt is olvassuk:
"Nem értékelték helyesen a régi Oroszország háboruít, igyekeztek
mindegyiket jogosnak feltűntetni, félreértették a szovjet hazafiságot,
mert .nem értették annak szociális taralmát. .. Az idősebbek előtti meg
hajlás, a tekintély tisztelete elnémította a kritika hangját."

Visszatérve Andics Erzsébet tanulmányára, a feladatokat kitűző
részben a szerző míndenekelött a marxista történelemfelfogást taqlalja,
amelynek lényegét abban fejezhetjük ki, hogy "a történelem minden
tarkasága, sokoldalúsága és ellentmondása ellenére belső objektív tör
vényszerűségek által vezetett eg}1séges folyamat az örök fejlődés je
gy;ében". A "belső objektív törvényszerűségek" persze Aridics szemlé
letében azonosak a történelmi vBlfJY dialektikus meterielizmussel, amely
nek a történetírásra való alkalmazását Andícs példás világossággal s
egészen a végső elvek határáig számunkra is elfogadhatóan fejti ki.

Egészen bizonyos így, hogyamarxista gondolkodás a magyar
történetírásra is termékenyítő hatással lesz. A jövőnek kell azonban
megmutatnia, hogy haszonnal nélkülözheti-e majd azt a korrektívumot,
amelyet más gondolkodásnak vele párhuzamos megnyilatkozása és az
abból eredő kritíka jelent. S ugyancsak az eredménynek kell igazolnia
azoknak a fölöttébb vegyes összetétellel tervezett munkaközösséqeknek
és brigácloknak beválását is, amelyeknek megszervezését, illetve bevo
nását Andles Erzsébet a Történelmi Társulat legfontosabb teendőjének

nyilvánította.
* * *

Igen figyelemremé1tóknak találjuk marxista folyóiratainkban azo
kat a közleményeket, köztük vitázó jellegűeket is, amelyek a marxista
irodalom központi kérdéseit akarják tisztázni. Tartalmukat és tárgya
lási módjukat tekintve valamennyit úgy foghatjuk fel, mint a tavaly
elhúnyt Zsdénoo esztétikai és irodalornpolitikai állásfoglalásának a ha
zai viszonyokra való alkalmazását. A legfontosabb így magának Zsdá
nov irányának az a tüzetes vizsgálata, amelyet Keszi Imre végez el a
Csilleq» májusi számában. '

Zsdánov .eszerint a "szocialista realizmus" követelményeit fogal
mazta meg kötelező mértékül a szovjet szépirodalom és irodalmi krí-

1 Főszerkesztő Németh Andor. Szerkesztőbizottság: Benedek Marcell, Déry Tibor,
Kassák Lajos, Nagy Lajos, Nagy István, Seabo Pál.
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tika részére. Ezt a szecialista realizmust úgy jellemezhetjük, mint
"a realizmus és romantika forradalmi dialektikáját". Másként kifejezve:
realistának kell lennie a szecialista művészetnek, mert a valóság, a tör
téneti konkrétség ábrázolására hivatott, de ugyanakkor romantikusnak
is, mert a szocialísta valóság, amelyet bemutat, természeténél fogva
heroikus. A valóságot tehát az irodalmi alkotásoknak a szocialista ön
tudat és hösíesséq szempontjából kell tűkrözniök. Ekként lesz a szo
cialista realizmus az öntudatos és forradalmi munkásosztálynak, oa szo
cialista embemek nézöszöqéböl látott valóság művészete. S ebből ered,
hogy a szocíalísta műnek az objektív tükrözés mellett szubjektíve is
cmberformálónak kell lennie.

Megismervén így az elméletet, amelyet a kényszerű rövídséq elle
nére is igyekeztünk híven vísszaadní, könnyü most már megélteniink
Zsdánovnak azt a harcos kíállását, amikor szinte kijelölte a szovjet
író k részére műveík témáit és alakjaik míntáit. A témák korszerűséqé

röl nem kell bövebben .szólnunk, mert következnek abból, hogy Zsdá
nov szavait idézve: "Az új élet aktív építői: munkésok és munkásnők,

kolhozpetusztok, pártemberek, gazdasági szakemberek, mérn.ökök, út
török - ezek a szovjet irodalom tőtípusai és főhősei." Kifogásolta
Zsdánov a szovjet íróknál, hogy sokat foglalkoznak a multtal, mert a
történeti témáknak viszonylagos nagy szerepét az irodalom eqészében
akkor is veszélyesnek tartja, ha a tá:rgy a szocialista realizmus eszkö
zeivel nyert feldolgozást, s óvást emelt a szecialista eszmeiséget nem
tartalmazó, a pusztán szó:rakoztató témák ellen.

Zsdánov tanítását azért emeli ki Keszi Imre, mert szerínte a mai
magya:r irodalomban éppen a tartalom, a témaválasztás körül vannak
hibák az íróknál és félreértések a kritikusoknél. Pedig "a magyar de
mokrácia írói csak akkor válhatnak rnéltókká kötelesséqeíkhez, ha meg
tudják becsülni és müveíkben a kellö formában meg tudják szölaltatní
a mai nap döntő kérdéseit". Ami viszont a kritikusokat illeti, jellemző

botlásként utal Keszi Imre - anélkül. hogy megnevezné - Fehér Klára
emlékezetes színművére, amellyel kapcsolatban szerínte még a krítíku
sok jóhiszemű baloldali többsége is tévedett, amikor "jobban megijedt
a burzsoá formalizmus maradványaitól, mint amennyire a szocialista
irodalom új jeleit a darabban méltányolni tudta". Végeredményben a
szocíalísta írok és kritikusok nálunk ma kettős feladat előtt állnak:
ú j tartalmat adni alkotásaiknak (témaválasztásban pl. az ötéves terv és
a béke) és kiizdeni a burzsoá ideológia itthoni maradéka ellen. Mert
- állapítja meg Keszí Imre _. "még viszonylag jóindulatú és .leqalább
hangoztatott szándékaikban baloldaliaknak nevezhető íróink egy részé
ben is él még egy nyílt és nyegle burzsoá szembenállás a macxísta-lení
nista esztétika témabelí és hangbeli követelményeivel szemben, szemben
állás, amely az egyén állítólagos ..függetlenségét" hangsúlyozza".

Ezek a gondolatok jutnak kifejezésre abban a vitában is, amelyet
a Csillag indított Horváth Márton ,,Író-diplomaták" című cikke alap
ján, de már szerosabban és konkrétebb módon vonatkoztatva a mai
magya:r ma:rxista költ ökre, prózaírókra és kritikusokra. Horváth Már
ton, a Szabad Nép felelős szerkesztö]e is ahhoz a fogadtatáshoz fűzte
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mondanívalóit, amely Fehér Klára színdarabjának jutott osztályrészül.
Mondanívalóínak veleje az, hogy ..íróink jórésze lényegében cserben
hagyta a népet". "Dolgozó népünk a magyar forradalmi átalakulás hét
mérföldes csizmáival lép, s az írók? .. Vannak, kevesen, inkább a gya
korlatlanok és fiatalok között, akik átveszik. ezt az ütemet, követik a
fejlődés íramát, persze inkább a riporter ceruzájával, de néha már a
költő és a drámaíró igényesebb. tollával is. Legtöbben és a leqnevesebb
íróink, költőink azonban inkább csak 'őrzik "legnemesebb irodalmi. ha
gyományaink" kincsesládáját. mely a "legmagasabb irodalmi színvonal"
laklatjával van lezárva. A kulcs az ő zsebükben van, ritkán veszik azt
elő, hogy nemes írásaikban kíöntsék az ellenforradalom korszakában
felhalmozódott keserüséqüket, mely furcsa és változékony keveréke a
történelmi igazságtalanság és elnyomatás jogos keserűséqének és az
egyéni mellőzöttséq, kiszorítottsáq nyuqtalanítö emlékeinek. Mai felsza
badult munkás és boldog életünkre is a múlt sötét árnyékait vetik 
vagy ha nem, akkor a meggyőződés néLkrüli .Jcötelezö optimizmus"
ismétlődő strófáít fújják, mely idegen a múlttól és jelentől és egyetlen
mozgató ereje a gépesitett rutin. Allamosított íróknak lehetne őket ne
vezni, akik legjobb esetben is, nem jelen alkotásaíkkal, hanem szenve
désekkel és mellözésekkel teli múlt jukkal érdemelték ki megtisztelő

pozíciójukat. Az állammal, pontosabban a Hivatallal függnek össze és
nem amúgy eqyszerűen a néppel." Pedig a népnek' - szöqezí le Hor
váth Márton - együttérző és együtt alkotó írókra és nem iro-diplo
metékr« van szüksége... "Ki kell végre mondaní: az ötéves terv meg
határozza irodalmunk íöírányát és fő témaköret is. Ez nem Ieszűkitést

jelent, hiszen úgyis lehetne ezt a követelményt fogalmazni, hogy az
irodalomnak elsősorban mai életünk legfontosabb kérdéseivel kell fog
lalkoznia - hiszen a szocialista építés alakítja ki döntően új életünket.
Akinek ez kényszerzubbonyt jelent, az csak börtönnek érezheti az
egész új Magyarországot, annak aligha lehet helye az új irodalomban."
Szembeszáll Horváth Márton azzal a nézettel, míntha ez a közelség a
való élethez a "naturalizmus veszélyével" járna és lesüllyesztené oa szín
vonalat. Nem a naturalizmus a fő veszély - feleli rá. - mert aki csak
ezt állítja előtérbe. egyszerüen az egész új irodalomtól fél. A naturaliz
mus különben is csaknem szükségszerű átmeneti velejárója az irodalom
nagy demokratikus fordulatának. amikor a legszélesebb közérthetőség

az egyik legfontosabb követelmény. Másrészt pedig "ra naturalizmus
..veszélyét" elsősorban épp azok az író-arisztokraták idézik fel, akik
éretlen gőgjükben cserbenhagyják a népünket s ezzel rákényszerítík a
tömegeket. hogy valamiféle irodalmi ..önellátásra" rendezkedjenek be.
Az ilyen talajon tenyésző dilettantizmus és "naturalizmus" épp azokat
a finnyáskodó írókat vádolja. akik nemlétező irodalmi "színvonaluk"
egéből. nem hajlandók .Jeereszkední" népünk mai problémáíhoz" .

Az eddigi három hozzászóló általánossáqban és éli közvetlen felada
tok tekintetében egyetért Horváth Martonnal. de a két első itt-ott ellen
vetéseket is tesz. Somlyó György pl. nem érzi egészen igazságosnak
az elmarasztalást, mert hiszen a szovjet irodalom is csak három évtized
után tudott eljutni a mai fokra, (Mi is úgy tudjuk. hogy Zsdánov első
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szíqorú kritikája a forradalomnak már 17-ík évében hangzott el.) Rá
mutat Somlyó arra is, hogy az írónak, ha hiteles formában akarja meg
ragadni a sokrétű valóságot. közvetlen élményekre és az élmények ki
érlelésére van szüksége, ami egy teljes ember teljes mtmk>aidejét kívánná,
már pedig ma erre az irók idejének csak! ",rosszabb része" marad, meet
legjobb idejük különbözö munkahelyeken folyik le. ahol egy teljes em
ber munkáját végzik. Hubay Míklós főleg a Fehér Klára-esetet vizs
gálja, majd a visszásságokért való felelősséget az Irókori és kritikusokon
kivül a színházra is kiterjeszti. "Minden szinigazgató tudja. hogy szük
sége van a magyar írókra. De vagy azt nem tudja. hogy mít is akarjon
tőlük. vagy pedig ideje nincs arra, hogy tárgyaljon és olvasson... Igy
azután az irók félfűllel míndúntalan hallják. hogy szükséq lenne rájuk.
de ezt is csak úgy hallják, mint akárki más. Az utcán."

Nagyjában ugyanezeket a kérdéseket tárgyalja Somlyó György más
helyen. abban a terjedelmes tanulmányában ís, amelyet az új magyar
költészettől Grandpierre Emillel vitázva "Csatlakozás vagy menekülés
- vagy egyik se" címmel a Fórumban tett köczé, Kifejti ebben. hogy
költőink élcsapata előtt ma már nem a "menekülés vagy csatlakozás"
merö belső dilemmája áll, hanem li csatlakozás által adott új tartalmak
kifejezése. Csatlakozásról egytbként is csak átmenetként lehetett szó,
mert ami a mának követelménye. az már az "eggyéválás". Ebből ered'
a krítíkának is az a feladata. hogy "a műoészetek elv- és pértszerűsé

qéért, tartalmi gazdagságáért talyó harc vonalának" vezetője legyen.
Nagyon érdekes és nagyon tanulságos ez a komoly eszmetisztá

zás'. amely belső körben, a marxista irók és kritikusok között megindult,
de szerintünk épp olyan érdekesnek és talán még hasznosabbnak bizo
nyuIna a külső körre áttérés, az olvasók meghallgatása is. Nemigen
tudjuk ugyanis elképzelni, hogy a magyar olvasók irányában. akik már
olvastak, az élvezés és élvezési készség ártalma nélkül ki lehetne iktatni
a ternatikából a formai kívánalmak mellett akár az idő- és korfeletti
séqet, akár a pusztán szórakoztatást is. A "homo ludens" problémája
ez, aminek számontartása nélkül huzamosabb idő után még a tudomány
is elszíkkad. Amennyire a mí szociológiai tájékozottságunk futja. mi
úgy látjuk. hogy még a külvilág tudományos megismerését sem a szűk
ségiletek kíeléqítésére irányuló tervszerű törekvés, hanem mindíg a puszta
emberi kíváncsiság vitte előbbre a legdöntőbb lépéssel. Gondoljunk
Pythagorasra és Archimedesre. vagy Neiotonre.

* * *

Más területre visz bennünket a Huszadik Században Tonelli Sán
dor. ez akliváló humanístánk, amíkor bírálat alá veszi a Jézusrol nem
régiben megjelent két zsidó könyvet. [ules Isaac és Joseph Kleusnet
müveit. Újabb megnyilatkozásai ezek a könyvek annak a hirtelen meg
nőtt érdeklődésnek. amely aZ' utolsó esztendők folyamán Jézus felé for
dult s amelyet már az angol Hall Caine, a francia Mauriac és Fleg,
az olasz Papini és a zsidó Salom Asch írásai jeleztek..

Isaac könyvének, amely "Jézus et Israel" cimmel Párisban jelent
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meg, központi problémája tulajdonképen nem Jézus élete, hanem saját
népéhez ~ a kereszténységhez való viszonya. A könyvnek ezt a cél
kítüzését tragikusan haI19Zó ajánlása kellőkép magyarázza: .Feleséqem
nek, leányomnak, e két mártírnak. akiket a németek megöltek, megöltek
egyszerüen azért, mett Izsák volt a nevük:' Minthogy a szeraő az anti
szemitizmus magvát abban a tanításban keresi, hogy a zsidók feszítet
ték keresztre Jézust" főleg e vád igaztalan voltát kivánja bizonyítani.
Érveinek első csoportját a köré rendezi Isaac, hogy Jézus a "törvény
alert" született és élt, hogy a zsinagógákban és a templomban általa
hirdetett evangélium és a judaizmus között nincs ellentét, hogy az
evangjélium és az evangéliumi hagyomány teljesen a judaizmusban gyö
kerezik. Érveinek második csoportjával azután azt bizonyítja Isaac,
hogy a zsidó főpapi arisztokrácia - a rómaiakkal megalkuvó s így ha
talmat gyakorló szadduceusok, a formalizmust képviselő írástudók és
farizeusok - fogatta el Jézust, állította össze a vádpontokat és szol
gáltatta ki őt kívéqzésre a rómaiaknak. Maga a palesztinai _zsidóság
többsége azonban sohasem utasította el Jézust, nem is szólva arról, hogy
a zsidó nép nagyobb része akkor már Palesztina határain kívül élt s
nem is tudott sem Jézus létezéséről, sem a [eruzsálemben lejátszódott
eseményekről.

,Merőben eltérő irányzatú Klausner munkája, mert bár Klausner is
a főpapi arisctokrácíát és a római prokurátort teszi felelőssé, ő oda
következtet. hogy a zsidó nép .iminden erejével elutasította magától"
Jézust. Az előbbi szerzö, Isaac, amikor felteszi a kérdést, miként kiált
hatott "feszítsd meg"-et a tömeg, amely néhány nappal előbb még ho
zsannával üdvözölte Jézust, azt feleli, hogy egyszerüen a tömeg nem
volt ugyanaz. "A rendőrség - úgymond - a világon mindenűtt módját
tudja ejteni, hogy bizonyos célra tüntető tömeget mozqósítson." Ezzel
szemben Klausner szerínt a zsídósáq megérezte. hogy Jézus tanítása nem
egyeztethető össze az ő vallási nacionalizmusával s elvetette magától.
"Jézus magatartását (t. i. tanitásának kiterjesztését a tisztátlan pogá
nyokra) a zsidóság nem ismerhette el, mert részére többet jelent a
vallás a hitnél és erkölcsnél. neki az élet útját jelenti."

Klausner, mint tudjuk, a jeruzsálemi zsidó egyetem tanára s köny
vét, amely három éve magyar fordításban is hozzáférhető, héber erede
tiben már két évtizeddel ezelőtt adták ki. Ha Tonellí mégis foglalkozik
vele, azért teszi. mert a két zsidó szerzö könyve termékeny összeha
sonlításokra ad rnódot. Nézzük mindenekelőtt az azonossáqokat, A ré
gebbi zsidó. sőt sok esetben keresztény szerzőktől is eltéröen mindket
ten elfogadják az evangéliumok hitelesséqét és bizonyító erejét. Éppen
az evangéliumok védelmében Klausner a .leqélesebben szembehelyezke
dik Bruno Beuetrel, Kalthoffa,z és Drews-al. 81kdk kétségbevonták Jézus
történeti személyiségét. Szerínte Jézus halálától az evangéliumok meg
irásáig eltelt idő túlságosan rövid volt ahhoz, hogy ennyi idő alatt a
népi fantáziában egy képzeletalkotta személy gyökeret verhesserr és
egy történelmi - jellegű munkának vezérlő alakja lehessen. Megegyezik
mindkét szerző abban is, hogy a pártatlan historikus jogcímét igényli
magának.
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Tudományos munkánál persze - jegyzi meg Tonellí - a tárgyi
laqosság ilyen kifejezett hangoztatása azt a gy;anút ébreszti, hogy a
szerző tudatalatti, de alapjában véve szükséqes védekezéséről van szó.
Különösen vallási jellegű kérdések tárgyalásánál az érzelmi mozzanatok
erősebbek az értelem tényezőinél s a tárgyilagos tudós a megállapítások
szinezése révén könnyen átcsúszík az apologézis területére. Isaac köny
vében TonelIi rá is mutat mindjárt egy ellentmondásra. Mig Isaac az
újszövetséqet, mint emberi alkotást, az oknyomozó krítíkus szemével
vizsgálja, az ószövetség mögött lsten sugallatát keresi. Túlságosan
leeqsjezerűsíti Isaac az antiszemitizmus problémáját is, mikor egyetlen
ok gyanánt a deieidium vádját szerepelteti, és annak a nézetének ad
kifejezést, hogy ha a keresztény felekezetek tanitásaikat revízió alá
vennék és hangsúlyozottan kíemelnék, hogy Jézus kereszthaláláért a
zsidóságnak csupán egy töredéke és a római Geuleiter tehető felelőssé,

akkor megszűnnék az ok, amelyből az Auschwitzban kulmináló anti
szemitizmus fakadt. Tonellí szerínt ez a túlságba vitt leegyszerűsités

alig kecsegtet komoly megoldás lehetöséqével. Hogy .ez igy van, kitűnik

abból is, hogy maga Isaac is megemlékezik a jézus dőtti idők antisze
mitizrnusáról, amelynek a kereszténység tanításához semmi köze sem
lehet. Itt inkább csak Ielvíllanásszerűen jeleníkí meg Isaacnál a Klaus
ner által erősen kiemeIt másik ok: a pogányoknak ellenszenves volt a
zsidóság, mert elkülönült a környező népektől és azoknál különbnek
tudta és hírdette magát.

Klausnernél Jézus személyét illetően tesz észrevételt Tonelli. Zsidó
tudóstól - úqymond, - sőt egyáltalán semmiféle tudóstól sem lehet
kívánni, hogy a Szentháromság értelmezése szerinti Jézust tegye egy
kifejezetten történelmi tanulmány tárgyává. Természetes tehát. hogy
Klausner végigmegy az evangéliumok minden során, elemzi [ézus taní
tásait, beszédeit és példázatait és. kutatja azokeredetét. Eszövegkutatás
eredménye - Geiger és Graetz megállapításaival egyezően - az, hogy
Jézusnak níncsen egyetlen olyan mondása, erkölcsi oktatása, amely a
Biblia ószövetségi részében, a Talmudban, vagy a Mídrasban ne for
dulna elő. Nem teljesen pontos hasonlattal élve - mondja ToneIli 
a szövegkutatásnak ez a módszere egy nagyon okos és sokat tudó ve
zérkari tiszt képét idézi fel, aki pontosan kimutatja, hogy Nepoleon
nak nincsen egyetlen haditénye. amelynek taktikai és stratégiai alap
gondolata már századokkal előbb Nagy Séndornél. Hennibélnél, Scipto
nál, Caesarnál és a többi nagy hadvezérnél ne fordult volna elő. Míndez
igaz, de hát akkor mi az, amí a hadviselés történetében Napoleont Na
poleonná teszi? Kleusnemél erre a legnagyobb, a sarkalatos kérdésre
hiányzik a felelet. Az ő Jézusa igen szimpatikus rabbi, bölcs tanítómes
ter, fenkölt erkölcsi elvek hirdetője, na~y szocíálís érzések meqszólal
tatója, de egy hiányzik belőle: annak felismerése, ami jézust jézussá
teszi. Az ő Jézusa - fejezi be Tonellí - függetlenül minden teológíai
szemponttől. történelmileg lecsökkentett Jézus, nem a világtörténe
lem Jézusa.

Mihelics Vid




