
Ekkor aZZIa1 a kéréssel fordult az izraeli hatóságokhoz, hogy ismerjék el
zsidó állampolgárnak, s ugyanakkor katolikusnak. Azzal érvelt, hogy
mínt zsidó az Izraelbe való visszatérésével (alijah) olé-nak (bevándorolt
zsidó) t,eíkdntendő, s ezáltal az állampolgársága törvény értelmében auto
martilkUSialIl' jogosult a zsidó állampolgárságra. Ezt a keresetet utasította
vissza a legfelső bíróság az előzőkben emlitett új határozatával.

1'>. fölfogás azoniban nem ennyire egységes. Conen [eruzsálerni fő
bíró,aki régebben főálhamügyészt mímöségben la kormány jogi tanács
adója 'is volt, illem értett egyet a döntéssel. Véleménye szerint mindenki
mid6nak tekíntendö, aki magát zsidónak vallja, vagy úgy véli, meggyő

ződése foJyrtán odatartozík, A zsidó anyától való származás, valamint a
körülmetélés szerinte nem lényegbevágó ismertetőjele a zsidónak.

Hogy milyen mélyen hat a zsidóság megítélésében a nemzeti, etni
ik;iai és vallási szempontok összefonódása, arról többek között egy haifai
ál1aJmjbír6sági Ugy tanúskodik 1957~bő1. ~gy vallási óvodában alkalma
zott zsidó óvónő feleségül ment egy arabhoz, és áttért la keresztény val
lásra. Az eset bíróságelé került, mert az óvónőt hűtlenség eimén el akar':
ták bocsájtarni; lezt akadályozta meg a bíród határozat.

Ezek a példák is megmutatják, hogya hovadartozás fogalmának jogi
megítélésében aligha várható hamar megnyugtartóeredmény. Az orto
doxok számára a zsidó-fogalom felosz:tásaegy államjogi és ,egy vallás
jogi részre egyáltalán nem magától értetődő. Következésképp nem kép
zelhető el a közeljövőben egy "Mózesi hitvallású izraelita" megnevezés
sem, ameddig 'az ál1ami törvényekben izraelita helyett zsidó a meghatá
rozás. A vallásjogi zsidó és az ál'lamjogű izraelita jorgii fogalmak szám
talan nehézséget hárítanának el az útból. Az ortodoxok egy része a Szan
hedrinitől várja a megoldást. Azsidóság;nakez a legfelsöbb szerve azon
Iban vagy tizenöt évszázada nem létezik. r. Napól.eon 1807-ben egyszer
már megkísérehte életre hívní. Kísérlete kudarcot vallott, Mínd a mai
napig fennáll a kérdés, végül is ki illetékes ennek a 71 rabbiból álló
zsinatnak az összehívására, Kétezer évvel ezelőtt nem volt ennek semmi
nehézsége az akkori zsidó államban, Ma viszont Jeruzeálemben a főrab

bínátus a földösszzsidóság'ának csupán egyheted részét képviseli vallá
sila,g.Ehhez jön még, hogy ezt a főnalbbinátus,t kereken kétharmada az
Izraelben élő zsidóknak sem ismeri el. A kérdés, végül is ki zsidó, mind
ezek következtében még hosszú ideig nyitott kérdés marad.

•
HEGEDŰ

Hajlongva száll szívemben
ezüst zenéjű álmom,
szépivű tiszta zengés,
furulyához hasonló
vágyódó dallamával
távoli hegedűszó.

Egy gyermekkéz a húron,
leánykáé vonója,
felfénylő barna testét
vékony kis karja 6IJja,

Ss leng a könnyű csendben
hajlított színezüstje,
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szállongó tiszta vágyam,
álmaim tünde füstje.
Bánatos lenge dallam
elring az idők hátán,
mély kékségekbe tűnik,

mint pára, szerteszállván.
Ezüst zenéjű álmom,

te messzeséabe foszló
szépívű tiszta .zetuiés:
furulyához hasonló
vágyódó dallamával
távoli hegedűszó.

Berkes Lidia


