
Vázsonyi Vil mos 
önéletmondása
(Rész let)

Új ko ri zsi dó ság, asszi mi lá ció, ci o niz mus

HA DAS MIK LÓS
ZEKE GYU LA

„Én 1956-nak kö szön het tem,

hogy egész éle tem ben ma gyar nak is vall hat tam ma gam.”

Vázsonyi Vil mos Bu da pes ten szü le tett 1935-ben. A múlt szá zad for du ló ha son -

ne vû, nagy te kin té lyû de mok ra ta po li ti ku sa, idõ sebb dr. Vázsonyi Vil mos

(1868–1926) uno ká ja, s fia a szin túgy fon tos po li ti kai pá lyát be fu tó,

Dachauba hur colt, majd a tá bor ame ri kai fel sza ba dí tá sát kö ve tõ en Han no -

ver ben el hunyt dr. Vázsonyi Já nos nak (1900–1945). Ta nul má nya it a Trefort

ut cai Gya kor ló Gim ná zi um ban le tett érett sé gi jét kö ve tõ en a bu da pes ti böl -

csész ka ron, majd bé csi, pá ri zsi, tübingeni és ró mai egye te me ken vé gez te. Az

1956-os for ra da lom ban az egye te mi di ák bi zott ság ban te vé keny ke dett, majd

an nak le ve ré se után Nyu gat ra emig rált. Élt és gya kor ta meg for dul Bécs ben,

Ber lin ben, Ró má ban, New York ban és Lon don ban, ám leg in kább Pá rizs ban

tar tóz ko dik. Tár gyi lag ne he zen be ha tá rol ha tó, s in téz mé nyes te vé keny ség hez

so sem kö tõ dõ tu dá sa egye dül ál ló az iro da lom, a tör té net tu do mány, va la mint

a szel lem- és a mû vé szet tör té net te rü le tén. Vég le te sen ver bá lis tí pus, nem szí -

ve sen ír. Az aláb bi szö veg – amely ben a zsi dó sá gá hoz, az asszi mi lá ció tör té -
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nel mi leg be járt út já hoz és a ci o niz mus hoz való vi szo nyát fej te ge ti – rész let ab -

ból a ké szü lõ kö tet bõl, amely a szer zõk vele rög zí tett szá mos be szél ge té se

alap ján ké szült.

Ha az asszi mi lá ci ót úgy ér tel mez zük, hogy fel ad juk a sa já tos sá go kat, ak kor

kö szö nöm, nem ké rek be lõ le. Ha vi szont úgy, hogy a kü lön bö zõ sa já tos sá ga -

in kat meg tart va be il lesz ke dünk egy nem ze ti kul tú rá ba, mert az a mi énk, mert

sze ret jük és vál lal juk, mert hoz zá tar to zunk, és a jó és rossz ol da la i val együtt

ma gunk ra vesszük, ak kor rend ben van. De azon be lül ugyan úgy, aho gyan

más egy ma gyar ka to li kus du nán tú li sváb ból lett pá pis ta, aki az el len re for má -

ció ol da lán állt, és más egy vad, nya kas deb re ce ni kál vi nis ta, aki a gá lya rab -

ok kal azo no sít ja ma gát, és gyû lö li a pá pis tá kat, más egy zsi dó be szár ma zá sú

ma gyar is, ha vál lal ja a sa ját zsi dó sá gát. Ak kor is más, ha nem vál lal ja, de ak -

kor jel lem te len. Te hát ak kor most itt a jel le mes és jel lem te len em be rek kö zöt ti 

kü lönb ség rõl van szó.

Nem tu dom, is me ri tek-e azt a vic cet. Jó vicc, és a csa lá dunk hoz zá ál lá sát is

mu tat ja. Az elsõ há bo rú elõtt egy régi óbu dai kis kocs má ban egy ven dég há -

rom kö rül már az ötö dik só le tet és kis üveg fe hér bort kéri. A pin cér ki vi szi

neki, de ki csit fél, hogy most mi lesz, ha elõbb-utóbb meg üti a guta, az nem

fog hasz nál ni a ven dég lõ hí ré nek. Ötö dik só let, ötö dik üveg. De ki vi szi. El te -

lik fél óra, fél négy, las san meg eszi a só le tet, meg issza a bort, és kéri a ha to di -

kat. Ek kor a pin cér meg ijed, és be megy a kony há ba a séf hez, aki ott fog la la -

tos ko dik, hogy hát ez a hely zet, és nem tud ja, mit csi nál jon. Azt mond ja a

fõ nök: jó kar ban lévõ em ber? Igen – így a pin cér. Ak kor vi gye ki! Ki vi szi.

Négy, ne gyed öt, és kéri a kö vet ke zõt. He te dik? Ek kor a pin cér már ko mo lyan 

ag gó dik, most már a fõ nök nek is sok, ki jön, meg néz ni a ven dé get, és azt

mond ja: tud ja mit? Vi gye ki. Ha zsi dó, ak kor bír ja a só le tet. Ha ke resz tény,

ak kor bír ja a bort. És ha ki ke resz tel ke dett, ak kor dö göl jön meg…

Te hát ennyit fel ütés kép pen az asszi mi lá ci ó ról. De kezd jük ott, ami ev vel

szo ro san össze függ, a ci o niz mus sal, hogy ben nem sze mély sze rint van bûn tu -

dat is a ci o niz mus sal kap cso lat ban. Más részt az is igaz, hogy kol lek ti vis ta

moz gal ma kat én csak kí vül rõl tu dok szim pá ti á val néz ni, és nem részt ve võ -

ként. Ha én sze re tem ma vissza néz ve a ci o niz must – én, nem a csa lád –, ak kor

ez azért van, mert le vet te a vál lam ról a muszkliskodásnak, a ka to nás ko dás nak, 

az izomzsidóskodásnak a ter hét. És tu dom, hogy nyu god tan le he tek de ka -

dens, mert van nak izomzsidók is, és én ne kem ak kor nem az egész zsi dó sá got

kell rep re zen tál nom, és ha nem va gyok haj lan dó izom- zsidóskodni – noha

gye rek ko rom ban vív tam –, sen ki se fog ja azt mon da ni: ja, min den zsi dó

nyam vadt. Ha nem azt fog ják mon da ni: ez egy de ka dens zsi dó. Ezt én szí ve sen 

vál la lom, és van nak iz mos zsi dók is, és ak kor min den a he lyén van. Ezért van
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szük sé gem muszk lis zsi dók ra, Müller Dá vi dok ra és Weisz Ri chár dok ra. Õk

nem vol tak ci o nis ták, fél re ér tés ne es sék, a szá zad for du lón ez szó ba sem jött,

és ké sõbb, Ausch witz után sem. Én rá adá sul Weisz Ri chár dot még sze mé lye -

sen is is mer tem. Nagy apám nagy híve volt, MTK-s volt, az MTK szí ne i ben

lett olim pi ai baj nok. ’44-ben õt is ir tó za to san ke zel ték, de túl él te va la hogy, és

em lék szem rá, mint idõs bá csi ra, hi he tet len nagy tisz te let tel néz tem rá. Kis

em ber volt már ak kor a Ri csi bá csi, és va la mi mi att több ször járt a Liszt Fe -

renc té ren, és így, ’45 után pe dig már ott la kott a kö zel ben, szó val így, mint

szi lu ett re em lék szem rá az ost rom elõttrõl és azu tán ab ból a ’45 utá ni ne héz

kor szak ból. Em lék szem Szép Er nõ re és Fé nyes Adolf ra is az ül dö zés elõt ti és

utá ni idõk bõl is. Azu tán na gyon ha mar mond ták, hogy meg halt Fé nyes Adolf. 

Ez há rom, tel je sen kü lön bö zõ asszi mi lált ma gyar zsi dó – ha sza bad ilyet mon -

da ni –, az egyik bir kó zó olim pi ai baj nok MTK-s, a má sik, hát Szép Ernõ, nem

is kö rül ír ha tó an zse ni á lis em ber volt, Tandorit kell meg kér dez ni... Em lék -

szem, Szép Ernõ ve zet te be a nagy anyám em lék est jét ’47-ben az Abbaziában.

Ak kor Szép Ernõ már majd nem vak volt, fe hér szem üveg ben járt, azért va la -

mit még lá tott, de ez már az a kor szak volt, ami kor így mu tat ko zott be: „Szép

Ernõ vol tam.” Hí res anek do ta volt ez ak kor, így mu tat ko zott be. Eb ben ben ne

volt min den az egész rõl, és hát az Em ber szag az az 1944-es év rõl az egyik leg -

jobb könyv, ugye, te hát ez nem Ausch witz, ha nem az, ami Bu da pes ten tör tént, 

a me ne te lé sek, a kény szer mun kák, a buj ká lás. Szép könyv, azt mon da nám,

hogy Nagy La jos Pin ce nap lója, Ke mény Si mon, Márai Sán dor és Fe nyõ Maxi 

bá csi nap ló ja mel lett ta lán a leg jobb könyv a bu da pes ti ’44-rõl, ’45-rõl. Fé -

nyes Adolf pe dig a leg na gyobb ma gyar fes tõk egyi ke. Elõt tem áll tak te hát

pél da ként a ma gyar li be ra liz mus és a Nyu gat nagy jai, és ve lük olyan ma gyar

zsi dók, akik az asszi mi lá ci ó nak nem a zsi dó ön meg ta ga dás sal járó út ját vá -

lasz tot ták.

De tér jünk vissza a ci o nis ták hoz, te hát mond tam, hogy ne kem szük sé gem

van rá juk. Ne kem, sze mély sze rint. Nem fel tét le nül a ci o nis ták ra, de az

izomzsidókra min den kép pen szük sé gem van ah hoz, hogy én nyu god tan le -

hes sek nyam vadt zsi dó, ami hez vi szont fel tét le nül ra gasz ko dom. Hogy

fejzsidó le hes sek, és sem mi kép pen sem izomzsidó. Na most, azt hi szem, hogy 

a Nordau-féle szociáldarvinista, biologista szö veg, ami hát amúgy a kor szö -

ve ge a zsi dó ban, hoz zá já rult azért na gyon erõ sen ah hoz, hogy egy nor má lis

bu da pes ti en tel lek tü el vagy ke res ke dõ, vagy or vos, vagy ügy véd ezt a hü lye -

sé get, ezt az izom hü lye sé get, a friss le ve gõ hü lye sé get, és azt a hü lye sé get,

mi sze rint a zsi dó re ge ne rá ci ó nak ilyen ter mé sze ti útja van, ma gá ra nem ve het -

te. Nordau ki tû nõ író, ki tû nõ orá tor, és ezek na gyon jó szö ve gek, de en gem

mint zsi dót fel szó lít, hogy ilyen le gyek, és ezt én nem aka rom. És azt sem fo -

ga dom el, hogy ez egyen lõ len ne a zsi dó ság, a zsi dó kul tú ra meg ta ga dá sá val.
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Ab ban tel je sen iga za van, hogy ami kor itt nem bán ta nak ben nün ket, de el men -

nek Besszarábiába, és ott le kö pik a ro hadt, ko szos, bü dös zsi dót, ak kor ránk is 

gon dol nak, és hogy ezt min dig ész ben kell tar ta ni, de egy sze rû en hü lye ség,

hogy egy nép re ge ne rá ci ó já nak a fi zi kai mun ka az útja. Ez gi gan ti kus hü lye -

ség. Azt mond ja pon to sab ban, hogy szük ség van erre a fi zi kai mun kát vég zõ

tár sa dal mi osz tály ra, mert ez hi ány zik a zsi dó ság ból, te hát ne künk is ki kell

ne vel nünk ma gunk ból. Úgy mond ja, hogy a gúla for dí tott, és ezt az zal a 18.

szá za di zsi dó ne me sí tõ, nép ja ví tó szán dék kal, aho gyan a fel vi lá go sult ke resz -

té nyek for dul tak a zsi dó ság hoz, hogy ezt most már meg kell vál toz tat ni. Ugye

ar ról a rég tõl köz ke le tû szo ci o ló gi ai me ta fo rá ról van szó, amely a tár sa dal ma -

kat egy föl fe lé szû kü lõ pi ra mis nak te kin ti, ami nek az al ján van nak a kép zet len 

és en nél fog va fi zi kai mun kát vég zõ tö me gek. Csak hogy ma már a gúla az

egész nyu ga ti vi lág ban for dí tott, ahol nem az, azt úgy hív juk, hogy har ma dik

vi lág és el ma ra dott ság. És rá adá sul mind az a ki re kesz tés, ami a zsi dó ság ban

ezt a for dí tott gú lás tár sa da lom szer ke ze tet elõ idéz te, pa ra dox mó don a

modernitásban elõnnyé vált. Ugye ki re kesz tik õket a kö zép kor ban a ka to na -

ság ból, a föld tu laj don ból, va la mint a cé hek bõl s így az ipa rok na gyobb ré szé -

bõl. És rá kény sze rí tik õket a pénz re. Arra, hogy adás-vé tel lel, hi tel lel fog lal -

koz za nak. És két száz éven be lül ez lesz a leg fon to sabb, vagy négy-, vagy

öt száz éven be lül, at tól függ, hon nan néz zük, mind egy. Le het ki a bál ni, hogy a

zsi dók csak ezt tud ják, eh hez ér te nek. Hát erre rákényszerítették õket, és a vé -

let len úgy hoz ta – vagy nem a vé let len, ez most hosszú len ne –, hogy a zsi dó -

ság egy olyan struk tú rá ba ke rült, amely a mo dern tár sa da lom ban élet ké pes sé

te szi. Na most, ez a gúla a Nordaunál az orosz na rod nyi kok ba rom sá ga i nak az

át té te le zsi dó ba. Az tud ni il lik, hogy ez ott nemcsak szo ci o ló gi ai gúla. Meg -

vál tás misz ti ká ról van szó, amely nek lé nye ge a fi zi kai mun ka és a fi zi kai erõ.

Ezt õk egy biologista, szociáldarwinista len dü let tel mond ják, ami ér tel mes

em ber szá má ra ak kor sem el fo gad ha tó, ha nem zsi dó ala pon áll. Ha mo der nis -

ta eu ge ne ti ka, tu da tos be avat ko zás, ak kor bi zo nyos fel té te lek közt és ese tek -

ben igen, de ez csak mai do log. Olyan for má ban azon ban, hogy sze lek tál junk

a szó vad ér tel mé ben, te hát Taigetosz és Spárta, és ez ál tal ki kap csol juk az iz -

gal mas, ér de kes, de vi áns in tel lek tu so kat, ilyen for má ban nem vál lal ha tó a

szá mom ra. És hogy Nordau a de vi áns in tel lek tu so kat ugyan úgy utál ja, mint

ahogy a ná cik utál ják a de vi áns in tel lek tu so kat – noha hoz zá te szem, õ maga is

de vi áns in tel lek tus, és a ná cik is de vi áns in tel lek tu sok, ha egyál ta lá ban ér nek

va la mit. Az ér de ke sebb ré sze, a „mû vé szek”, azok bi zony ide so ro lan dók,

lásd pél dá ul Hit lert.

De ma már én nem va gyok nap ra kész Nordauból, mert a sors meg en ged te

ne kem, hogy ré gen ne kell jen a ke zem be ven nem, ez a sors kü lön aján dé ka, de 

él ben nem va la mennyi re, hi szen ami rõl be szél, az min dig is fog lal koz ta tott.
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Én a bé csi kul tú rán ke resz tül vet tem ezt az egész té mát ma gam nak újra elõ, és

Herzlt sok kal job ban sze re tem, mert nála ke vés bé lé nye ges az erõ mint misz ti -

kus, militáns ér ték. Tel je sen iga za van. A sors meg mu tat ta, hogy ne kik volt

iga zuk, idõ ben lett vol na szük ség Iz ra el re, és itt bûn tu dat is van ben nem a szó -

nak ab ban az ér tel mé ben, hogy két ség te len, hogy ha meg néz zük a 20. szá zad

kö zép-eu ró pai tör té nel mét, ak kor ab ban a be il lesz ke dõ asszi mi lá ció le he tõ sé -

gei va ló ban meg kér dõ je le zet tek. Meg kér dõ je le zet tek, mert azt a faj ta asszi mi -

lá ci ót, ahol a kü lön fé le ér de kes és ér té kes önál ló ha gyo má nyok fel adá sát ké -

rik, azt a ma gam ré szé rõl el fo gad ha tat lan nak tar tom. Mert eb ben az eset ben

egy sze rû en ér ték vesz tés rõl van szó. Te hát ami el fo gad ha tat lan nak tû nik szá -

mom ra, az a do log nak ez a fi lo zó fi ai ré sze, a for dí tott gúla az egyik ol da lon, az 

orosz na rod nyik iz mus a má si kon, és ez a nép ja ví tó szán dék. És újra mon dom,

hogy a zsi dó ság nál csak az volt a prob lé ma, hogy at tól fog va, hogy been ged -

ték az eu ró pai kul tú rá ba, min dig száz-két száz év vel elõt te volt a töb bi nek,

ami nek az ered mé nye kép pen gyû lö le tet kel lett hogy kelt sen, mert a töb bi ek

még nem asszi mi lá lód tak hoz zá. Itt így mon da nám. És a be fo ga dó tár sa dal -

mak an nál ke vés bé vol tak zsi dó gyû lö lõk, mi nél in kább asszi mi lá lód tak a pol -

gá ri vi lág hoz, a ke res ke de lem hez, a pénz gaz dál ko dás hoz. Nem min dig és

min de nütt volt így, de ál ta lá ban. Ahol nem, vagy ahol eb bõl prob lé mák let tek, 

ott jött a mo dern an ti sze mi tiz mus, ott szük ség volt rá, hogy az in du la to kat le -

ve zes sék. Ám mi ért kö vet kez ne eb bõl az, hogy a for dí tott gú la-struk tú rát ad -

juk fel, amely lé nye gi leg még is csak tár sa dal mi le he tõ sé gek hez és szel le mi

több let hez ve ze tett. Ezért ab szurd azt mon da ni egy em ber nek, aki négy nem -

ze dé ke küzd azért, hogy a ga lí ci ai get tó ból el jus son az eman ci pált drez dai fõ

ut cai ke res ke dé sig, hogy õ most men jen vissza ho mo kot túr ni va la ho vá a si va -

tag ba, 40 fo kos me leg be, olyan kö rül mé nyek közé, amit so sem ta pasz tal ha tott 

meg. Ha ezt ra ci o ná li san úgy ma gya ráz zák, hogy a gyû lö let erõs, ak kor egyet -

ér tek. De ha eh hez még hoz zá te szik azt is, hogy ez azért kell, mert csak ak kor

vagy em ber, ha si va ta got túrsz, és ke res ke dõ ként nem vagy em ber, ak kor

nagy já ból ugyan ott va gyunk, mint a népi de mok rá ci á ban. Van itt te hát egy

ant ro po ló gi ai fel té te le zés, amellyel na gyon nem ér tek egyet. Nem, mert pol -

gár el le nes ség és ér tel mi ség-el le nes ség is van ben ne, te hát nem csak jo gos zsi -

dó ön vé de lem. Mi vel a má sik ol da lon még sok kal sú lyo sabb ilyen elõ í té le tek

ha ta lom ra ke rül tek, iga zo ló dott töb bé-ke vés bé a ci o nis ták ál lás pont ja. Pro vi -

zó ri ku san. Hogy ez oly kor zsi dó szem szög bõl is mennyire provizórikusnak

tûn het, arra utal egyéb ként a 67-es, gyõz tes, hat na pos há bo rú nagy sze rû hu -

mo rú iz ra e li mi nisz ter el nök ének, Lévi Eskolnak egy ko ráb bi mon da ta: „Mi -

kor lesz már  az, hogy vég re fel épí tet tük ezt a cso dá la tos új or szá got, és nyu -

god tan ha za me he tünk?”
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Mert a má sik ol da lon az a hely zet, hogy az an ti sze mi tiz mus planetáris vol -

ta, amely a globalizációnak egye nes kö vet kez mé nye, nem men ti ki az

izomzsidót se ab ból a hely zet bõl, amely ere de ti leg a nem izomzsidó hely ze te

volt, va gyis abból, hogy lé té ben más ha tal mak tól és más em be rek tõl függ jön.

És azt én még nem tu dom, hogy a Jó is ten nek mi tet szik job ban. Te hát azt majd 

még meg lát juk, hogy a Jó is ten mi kor és ho gyan fog megint be avat koz ni a dol -

gok ba, ha be avat ko zik. Mert saj nos a 20. szá zad ar ról is szól, hogy a Jó is ten

nem avat ko zott be. Egyet azért tu dok. Ha nem lett vol na asszi mi lált zsi dó ság,

ak kor ci o niz mus sem lett vol na. És ha Rommel meg nye ri az af ri kai csa tá kat,

és Hit ler ké sõbb tá mad ja meg a Szov jet uni ót, ak kor a pa lesz ti nai zsi dó kat irt -

ják ki elõ ször, jó val az eu ró pa i ak elõtt. És ak kor most más fé le tör té nel mi sors -

in terp re tá ci ó kat hall gat hat nánk.

És is mét lem, na gyon kell vi gyáz ni az asszi mi lá ció szó val. Ha az asszi mi lá -

ció annyit je lent, hogy el kell ve szí te nünk a sa já tos sá ga in kat, ak kor, még egy -

szer mon dom, nem ké rek be lõ le. Ha az asszi mi lá ció annyit je lent, hogy ma -

rad ja nak meg és ér vé nye sül je nek kü lön-kü lön ezek a sa já tos sá gok, ak kor

el fo ga dom. És na gyon fon tos hang sú lyoz ni, hogy nincs egy zsi dó sa já tos ság.

Száz zsi dó sa já tos ság van, és kü lön bö zõ ré te gek ben és kü lön bö zõ zsi dó mik -

ro klí mák ban má sok a sa já tos sá gok. Ezek nek a fenn tar tá sá val vál lal ni száz

szá za lé ko san va la me lyik nagy kul tú rá nak vagy kis kul tú rá nak az adott sá ga it,

be il lesz ked ni oda, ott élni és ott ma gad ott hon érez ni, ez min den em ber nek a

sor sa, sen ki se egy sze rû en ma gyar vagy né met, vagy fran cia, min den ki nek

van eh hez val lá sa, van táj egy sé ge, van szár ma zá sa, van ke vert sé ge. Egyet len

dön tõ és min den más tól kü lön bö zõ zsi dó sa já tos sá got hiposz- tazálni – mint

ahogy az an ti sze mi ták tet ték, és néha a ci o nis ták is – egy sze rû en kép te len ség.

Szem pont le het csu pán, a ci o nis ták ese té ben ér ték meg õr zõ, ér ték vé dõ szem -

pont. Az an ti sze mi ták ese té ben ki re kesz tõ, gyil kos és al jas szem pont. De sem -

mi kép pen nem he lyes a ci o nis ták ré szé rõl sem! Lát juk, hogy mi lyen ne héz sé -

gei van nak. Hogy a hi he tet len ül dö zés el le né re is mi lyen ne héz Iz ra el ben a

kü lön bö zõ or szá gok ból oda ke rült zsi dó kat e hiposztazált zsi dó össze tar to zás

je gyé ben össze gyúr ni. Mert ezek min den képp vi zi o nált dol gok ma rad nak, ak -

kor is, ha na gyon va lós nak tet sze nek. Ha van hoz zá juk egy kö zös ál la mi ide o -

ló gia, ak kor a kí sér let még si ke res is le het. Leg alább is én õszin tén re mé lem,

hogy si ke res lesz, és még egy szer mon dom, hogy bûn tu dat van ben nem ez zel

kap cso lat ban. Úgy szok tam fo gal maz ni, hogy néha na gyon saj ná lom, hogy a

nagy apám az egész ener gi á ját és az egész tu dá sát Ma gyar or szág nak, és nem a

ci o niz mus nak is adta. Ezt így meg fo gal maz tam már. Szá mom ra Iz ra el ak kor

lett fon tos, ami kor Bécs ben apai ba rá tom, Ale xan der von Sacher-Mazoch (a

nagy Zacher-Mazoch uno ka öccse) az zal ébresztett, hogy iz ra e li meg bí zot tak

Ar gen tí ná ban el fog ták és Iz ra el be szál lí tot ták a tö meg gyil kos Adolf
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Eichmannt. Úgy érez tem, vég re van va la ki, aki vissza üt, és hogy ezen túl nem

le het bün tet le nül zsi dó kat gyil kol ni. Ezért mély hála tá madt a szí vem ben, és a

kö vet ke zõ év ben, éle tem ben elõ ször, el lá to gat tam Iz ra el be, ahol há rom hó na -

pot töl töt tem.

Néha ugyan is az az ér zé sem, hogy a ma gyar asszi mi lá ció vagy akár a ma -

gyar or szá gi in teg rá ció fel tét elei hu má nu san vál lal ha tat la nok. Mert olyan mó -

don neg li gál ják a zsi dó ság sor sát és a ma gyar nem ze ti fe le lõs sé get a zsi dó ság

ma gyar ré szé nek a ki ir tá sá ban, olyan fo kon nincs sze re tet, olyan fo kon

vissza uta sí tás van az em be rek egy ré szé ben, és olyan fo kon zsi dó va gyon ból

él nek máig szá zez rek anél kül, hogy tud nák, hogy ab ból él nek. És annyi ra

nincs kí sér let en nek a tu da to sí tá sá ra. Hoz zá te szem gyor san, hogy ugyan ez a

hely zet a kom mu niz mus ször nyû sé ge i vel is, és ép pen a zsi dó ság gal tör tén tek

mu tat ják, hogy a két fé le bor za lom azo nos tár sa dal mi és tö meg lé lek ta ni mo -

csok ból ser kedt. Bács kai föld bir to kos anyai csa lá dom egy ré sze még füst volt

Ausch witz fö lött, ami kor a bol se vis ta tö meg fosz to ga tók már ví gan osz to gat -

ták bir to ka in kat a jó részt nyi las föld igény lõk kö zött. Csak utó lag tud tam meg,

hogy az ausch witzi mar ha va go no kat is ve lünk fi zet tet ték, s hogy az 1944 nya -

rán be ve ze tett köz tiszt vi se lõi nyug díj eme lés is az el vett zsi dó va gyon ból volt

le het sé ges. A vissza té rõ túl élõk kel szem ben pe dig ki ad ták a jel szót: „Föl det

vissza nem adunk!” De sen ki nem be szél pél dá ul a Dél vi dé ken 1944–45-ben

ke gyet le nül le gyil kolt ma gya rok ról, vagy a Fel vi dék rõl jog ta la nul ki te le pí tett

ma gyar tí zez rek rõl sem. Né met or szág ban az el ûzött né me tek ko moly kár té rí -

tést kap tak, Ma gyar or szá gon a ma gyar át te le pí tet tek még együttérzõ te kin te -

tet sem. Sõt, fo gal maz ha tunk úgy, hogy ’45 után – a faji ala pot osz tály alap ra

vált va – a ta nul má nyok ból ki re kesz tõ, fog lal ko zá so kat til tó és va gyon el kob zó 

zsidótör- vé nye ket ki ter jesz tet ték a nem zsi dók ra is. Te hát nem ar ról van szó,

hogy csak a zsi dók kal szem ben mû kö dik ez a kö zöny, ha nem ál ta lá ban, mint

alap ve tõ em ber te len ség, go nosz hi deg lel kû ség és min den faj ta szen ve dés tör -

té net nek a vissza uta sí tá sa, ilyen for má ban mû kö dik. Szen ved nek et tõl túl élõ

’56-osok és csa lád ja ik is. A hely zet az, hogy a ma gyar ér tel mi ség egy kis ré -

szé ben nincs így, sõt az egy sze rû em be rek kö zött, el sõ sor ban vi dé ken néha

meg le põ sze re te tet és ro kon szen vet ta pasz tal tam. A ma gyar ér tel mi ség egy

ré sze pe dig ép pen a zsi dó ül dö zöt tek irá nyá ban nyi tott. A nem zsi dó ér tel mi -

ség egy ré sze. Én ne kem min dig vol tak ba rá ta im, is me rõ sök, akik ilye nek vol -

tak, és ez per sze az em bert rend re abba az il lú zi ó ba rin gat ja, hogy a do log

megy és le het sé ges. És ak kor szem be ke rülsz idõn ként tel je sen más re ak ci ók -

kal, ame lyek nem is el len sé ge sek, csak tö ké le te sen ér zé ket le nek pszi cho ló gi -

a i lag. De is mét lem, ez sem csak zsi dó ügy, a leg ke vés bé sem csak az. A bol se -

viz mus ál tal ki fosz tott és ül dö zött osz tály el len ség szen ve dé se i vel és eset le ges
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kö ve te lé se i vel szem ben is va kon és sü ke ten áll az or gaz da tár sa da lom. Ne kem 

kü lö nö sen fáj, ha ezt a hi deg szí vû sé get egy ko ri ül dö zött zsi dók nál ta pasz ta -

lom. Mert az el len sé ges ség megint más kér dés, an nak min dig meg van a he lye. 

De ha ez zel a lel ki ér zé ket len ség gel ke rülsz szem be, ak kor az van ben ned,

hogy en nek sem mi ér tel me nin csen, és ez így nem foly tat ha tó. Ha ez így ala -

kul to vább, és csak azo kat a fél és ne gyed zsi dó kat ké pe sek be fo gad ni, akik a

zsi dó sá guk ról töb bé-ke vés bé le mon da nak, és hogy ab ban a pil la nat ban, amint 

a par ti ku lá ris dis kur zus bár mi lyen for má ban meg je le nik, ak kor in ge rül tek

lesz nek. Má sok meg haj lan dók ugyan a par ti ku lá rist el fo gad ni, de csak mint

ki sebb sé gi par ti ku la riz must, és ez ál tal get tó ba zár ják azt. Mert kép te le nek azt

a di a lek ti kát ma guk ba fo gad ni, hogy a nem zet a sok szí nû sé gek gaz dag sá ga.

És en nek az el uta sí tá sa, ez vé le mé nyem sze rint kul tú rem ber szá má ra se hol

sem vál lal ha tó. Ez va la mi olyan, ami nem megy. Én nem va gyok

multikulturalista, ne le gyen fél re ér tés, de ab ban vi szont hi szek, hogy a kul tú -

rá nak sok húr ja kell hogy le gyen, mert kü lön ben az a kul tú ra be szû kül.

Na gyon hely te len len ne te hát tör té nel mi leg egy be mos ni és össze ke ver ni a

kü lön bö zõ asszimiláns és nem asszimiláns zsi dó ma ga tar tás for má kat. Elõ ször 

is Ma gyar or szá gon a ci o niz mus ab ban az idõ ben ab szo lút ki sebb ség a zsi dó -

sá gon be lül. Mi ért ki sebb ség? Mert a ma gyar po li ti kai osz tás olyan, hogy a

ma gyar zsi dó ság 1848 óta egy fo lya ma tos si ker tör té ne tet él, amely nek az ál lo -

má sai ugye az 1849-es eman ci pá ci ós tör vény, amely az utol só tör vé nye a

Szem ere-kor mány nak, mi e lõtt el hagy ja az or szá got. De ez már csak vá lasz

va la mi re, ami rõl nem szok tak be szél ni. A Ferencz József-i olmützi ab szo lu tis -

ta al kot mány, jó val a Szem ere-kor mány gesz tu sa elõtt meg ad ja a zsi dók nak a

pol gár jo got az össz-Monarchia te rü le tén. És ezt az egész Bach kor szak per sze

vál lal ja, be tart ja. Va gyis az eman ci pá ció nem a ma gyar sza bad ság harc cal kez -

dõ dik – bár a zsi dók na gyon nagy mér ték ben ki ve szik a ré szü ket be lõ le –, ha -

nem ér de kes mó don az ab szo lu tis ta al kot mány ve ze ti be, és a sza bad ság harc

le ve ré se elõt ti utol só pil la nat ban a ma gyar kor mány is meg te szi ezt a gesz tust.

A prog ram lé nye gi leg te hát meg van, mert ab ban a zsi dó eman ci pá ció is ben ne 

fog lal ta tik. Er rõl a li be rá lis tör té né szek ál ta lá ban meg fe led kez nek. Ezt azért

mon dom, mert per sze az or to do xok szá má ra – akik rõl idá ig nem be szél tünk,

pe dig fon to sak – en nek meg van a je len tõ sé ge. Két ség te len te hát, hogy et tõl

fog va mind két ol dal – Bécs és a ma gyar li be rá lis ne me si elit is – a zsi dó eman -

ci pá ció hí ve ként mu tat ko zik. És ak kor jön az 1867-es ki egye zés és mind járt

ab ban az év ben az eman ci pá ci ós tör vény, ahol a ma gyar par la ment az 1849-es 

tör vényt újra elõ ve szi, és báró Eöt vös Jó zsef ve ze té sé vel meg csi nál ja a zsi dó

eman ci pá ci ót. Ezt kö ve tõ en, az 1868-as zsi dó kong resszu son ala kul ki a há -

rom tí pus, a neo lóg, a sta tus quo ante és az or to dox irány zat a zsi dó sá gon be lül 
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Na most, a mi csa lá dunk ban az or to do xo kat tisz tel ték és sze ret ték. Ugyan -

ak kor tud ták azt is, hogy az or to do xia tár sa dal mi prog ram ja eman ci pá ció el le -

nes, mint hogy a rab bik le gi ti má ci ó ja és ha tal ma a köz sé ge ken be lül az ál lam -

ha ta lom nak vagy a föl des úri ha ta lom nak való alá ve tett sé gen ala pult. Az

eman ci pá ci ót, a pol gá ri jog egyen lõ sé get meg elõ zõ év szá zad ok ban a zsi dó

köz sé gek bel sõ köz ha tal mi funk ci ó it ez tar tot ta fenn, hogy min den adót az

össz-zsidóságra ve tet tek ki, ame lye ket azu tán a kor rupt vagy eset leg nem kor -

rupt rab bik és a hit köz sé gi ve ze tõk osz tot tak el a zsi dó sá gon be lül, akik nek

szá za do kon ke resz tül kooptatív volt a le gi ti má ci ó ja. A rab bik, il let ve a hit köz -

ség meg vá laszt ja azt a rab bit, aki a hit köz sé gi elit nek meg fe lel, és ez a hit köz -

sé gi elit na gyon erõ sen együtt mû kö dik a min den ko ri kor má nyok kal. Ezek a

kö zös sé gek Eu ró pá ban év szá zad okon ke resz tül mû kö dõ kö zös sé gek. Ural -

kod nak a zsi dó sá gon be lül annyi ban is, hogy a zsi dók egy más kö zöt ti pe re i -

ben õk az il le té ke sek, és nem az ál la mi bí ró ság. A ki rá lyi vagy föl des úri bí ró -

ság csak ott il le té kes, ahol zsi dó és nem zsi dó ügyé rõl van szó. Ez annyit

je lent, hogy a rab bik és a hit köz sé gi ve ze tõk min den ko ri po zí ci ó ja en nek az

ál la mi diszk ri mi ná ci ó nak a függ vé nye. A zsi dók ugyan szám ta lan do log ból ki 

van nak zár va, de ezt õk öröm mel vál lal ják, mert õne kik ez na gyon kel le mes.

Nem szen ved nek at tól, hogy a zsi dó nem le het egye te mi hall ga tó, mert ad dig

biz tos, hogy csak tal mu dis ta lesz vagy eset leg or vos, és el fo gad ja az õ hi e rar -

chi kus ural mu kat. Eze ket a bel sõ ural mi vi szo nyo kat az is ga ran tál ja, hogy

nin csen sze ku la ri zált or to dox zsi dó ér tel mi ség. Ah hoz ki kell vál ni a zsi dó -

ság ból elõbb-utóbb. Vagy a köz ség ta szít ja ki az ilyent, mint Spi no zát. Szó val

az or to do xo kat nem kell ide a li zál ni ab ból a szem pont ból, hogy fenn tar tot ták a 

zsi dó sá got, az or to do xok fenn tar tot ták az ír ni-ol vas ni tu dást, fenn tar tot tak

egy ha tal mas szel le mi ní vót az elit ben, de sem mi kép pen sem ne vez he tõk nem

kol la bo rán sok nak. Õk vol tak az iga zi kol la bo rán sok. Nem az ül dö zés ben ter -

mé sze te sen, de a diszk ri mi ná ci ó ban. Amit Hatam Szófér, a nagy te kin té lyû

po zso nyi tu dós rab bi úgy mon da na, hogy ne en ged je tek be ben nün ket, le -

gyünk szét vá laszt va. Te hát szét vá lasz tás, get tó a szó nak ab ban az ér tel mé ben, 

hogy a zsi dó az csak zsi dó dol go kat csi nál has son, és a nem zsi dók csi nál ják a

nem zsi dó dol go kat. És az eman ci pá ció szá muk ra rossz do log, mert annyit je -

lent, hogy ezek az or to dox rab bik a ha tal mu kat rész ben el ve szí tik. Eb bõl a

zárt ság ból kezd ki me ne kül ni a zsi dó ság egy ré sze a 19. szá zad elsõ har ma dá -

tól. A neo ló gia nem csak annyit je lent, hogy az em be rek a meg lé võ or szág

nyel vé hez és kul tú rá já hoz akar nak asszi mi lá lód ni. A neo ló gia azt is je len ti,

hogy me ne kül ni, sza ba dul ni akar nak obskurantista rab bik tól és hit köz sé gi ve -

ze tõk tõl. És ezt is ál ta lá ban el szok ták fe lej te ni. Hogy mi lyen mér ték ben kezd

el fo gad ha tat lan len ni a fel vi lá go sult zsi dó nem ze dé kek szá má ra, hogy õk nem 

me het nek egye tem re, nem me het nek még gim ná zi um ba sem, hogy ki van nak
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zár va szám ta lan do log ból, és hogy az or to do xia maga is elé ge det ten fo gad ja

ezt a hely ze tet. Te hát ab ban a pil la nat ban, amint a má sik ol dal ról meg in dul

egy be fo ga dó igény és fo lya mat, tel je sen ter mé sze tes lesz, hogy a zsi dó ság tö -

me ge in be lül is egy re töb ben mond ják, itt élünk több száz éve, tud juk a nyel -

vet, szük ség kép pen, mert ipa ri mun kás igen, de ke res ke dõ nem mû köd het

olyan he lyen, ahol nem tud ja a nyel vet. Ek kor még nincs ipar, korcs má ros le -

het még a zsi dó, hát ugye a nyel vet ott is tud ni kell. Tud juk te hát a ha zai nyel -

vet, kí ván juk a nem ze ti nyel vet, mond ják, sze ret nénk, ha a gyer me ke ink ta -

nul hat ná nak az ál lam is ko lá i ban – amit II. Jó zsef óta te het nek meg, – mi ért

ma rad junk ak kor ilyen ha tás kö rök alatt?

De mon dom, jó egy év szá zad dal ké sõbb mi sze ret tük az or to do xo kat, mert

tisz tel tük a szel le mi ér té ke i ket. És hát a 18. szá zad ban még szin te min den zsi -

dó „or to dox” volt. Ki tér tek akad hat tak, de nem volt nem or to dox zsi dó. No

most, ez a do log lé nye ge. Az or to do xok irán ti elõ í té let az asszi mi lált zsi dó -

ság ban, a neo lóg zsi dó ság egé szé ben és fõ leg a ki tér tek nél, akik rõl a vic cet is

me sél tem, az egy tár sa dal mi elõ í té let. És ön gyû lö let is ab ban az ér te lem ben,

hogy ezek em lé kez te tik õket va la mi re, ami tõl õk meg akar nak sza ba dul ni. El -

mond tam az elõbb, hogy en nek a meg sza ba du lás nak jo gos és szá mom ra vál -

lal ha tó ele mei van nak. Az or to dox kul tú ra egé szé ben meg re kedt, egy ki csit

olyan lett, mint bi zo nyos bel ter jes isz lám kul tú rák. Sze mé lyek ké pe sek vol tak 

tu do má nyos ered mé nyek re, de csak ha ki sza kad tak be lõ le. Az or to do xok a

szel le mi ér té kek fenn tar tá sa mel lett olyan fo kon be fe lé for dul tak, hogy az em -

be ri ség szá má ra fenn tart hat tak egy ha tal mas ér té ket, a zsi dó sá got, de újat adni 

ke ve set tud tak. Most erre le het azt mon da ni, hogy igen, a haszidizmus az volt.

Igaz, két ség kí vül. Ám ko mo lyabb ha tás ra ab ban az idõ ben csak a zsi dó sá gon

be lül tett szert. Ah hoz, hogy nem zet kö zi leg, vi lág szer te má sok szá má ra is va -

la mit ad jon, az kel lett, hogy ké sõb bi asszi mi lált, ci o nis ta vagy nem ci o nis ta,

de asszi mi lált zsi dók mint Mar tin Buber, le for dít sák eze ket a dol go kat vi lág -

nyel vek re, esszék kel lás sák el, be ve ze tés sel lás sák el, és kom mu ni kál ják. Jel -

lem zõ mó don  Achad Haam is a vi lág ban meg ma ra dó di asz pó ra szel le mi köz -

pont ja ként kép zel te el Iz ra elt és a fel tá ma dó hé ber nyel vû iro dal mat és

kul tú rát. Ön ma gá ban véve a haszidizmus is – csak úgy, mint a vahabitizmus,

most ne ke ver jük össze, de – egy be fe lé szó ló va la mi. Emögött a be zár kó zott -

ság mö gött el mond tam az elõbb a szo ci o ló gi ai, a ne ga tív részt. De azt min den

neo lóg nak tud nia kell, hogy ha akar ja, ha nem akar ja, va la hol az ük ap ja, vagy

a szép ap ja „or to dox” volt. Te hát ha õ ma itt van, ak kor akár mi lyen szép és fel -

vi lá go sult, azért van itt, mert év szá zad okon és év ez re de ken ke resz tül az ül dö -

zés és a diszk ri mi ná ció kö rül mé nyei kö ze pet te va la kik a zsi dó sá got fenn tar -

tot ták, és õket ma or to do xok nak ne ve zik. Más nem volt. Ha volt, ak kor az

na gyon ér de kes, vagy marannosz volt, és az tán vissza tért zsi dó vá, ha lé lek ben 
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zsi dó ma radt, vagy be ol vadt más tár sa dal mak ba, és ott bi zo nyos ér té ke ket ta -

lán be tu dott vin ni, de eze ket ma utó lag ku tat juk. Bor zasz tó ér de kes ez is.

Nyil ván va ló, hogy a men ta li tás és az ér zé keny ség a ki tér tek nél is sok szor

meg ma rad. Mon dok egy pél dát. En gem mély bel sõ zsi dó öröm mel töl tött el az 

a tény, hogy az 1492-es spa nyol ki ûzés 500. év for du ló ja kap csán szub ven ci o -

nált ku ta tá sok, ame lyek Spa nyol or szág ban egész hul lá mát vál tot ták ki az ér -

dek lõ dés nek, meg ál la pí tot ták, hogy Cer van tes mind két ol da lon zsi dó csa lád -

ból szár ma zott. És én en nek ha lá lo san örül tem, per sze azért örül tem, mert a

Don Quijotét, füg get le nül Cer van tes szár ma zá sá tól, a leg ked ve sebb köny ve -

im közé so ro lom, imá dom, egész éle tem ben sze ret tem.

Na most, még va la mi az or to do xi á ról. Mi ért volt egy sze rû õket sze ret ni,

amint a ha tal mat el vesz tet ték? Nem csak azért, mert to vább ra is ér té ke ket men -

tet tek és tar tot tak fenn, olyan ér té ke ket, ame lyek mi nem tud tunk vol na fenn tar -

ta ni, hé ber nyel vû sé get az imá kon és a hé ber ír ni-ol vas ni tu dá son ke resz tül, a

jid dist a több nyel vû ség ben a hé ber ábé cé vel, és egy bi zo nyos te o ló gi ai tu dást.

Emel lett azért is, mert a 19. szá zad elsõ fe lé nek vé gén a men dels sohni re form -

zsi dós ság gal szem ben Né met or szág ban – és nem vé let le nül ép pen ott – ki ala -

kult egy kultúrortodoxia. Az, amit Samson Ra fa el Hirsch kép vi selt, ami nek a

lé nye ge az volt, hogy tud ni kell min dent a sze ku la ri zált kul tú rá ról is. Te hát az

el uta sí tó at ti tûd az or to do xia egy ré szé ben meg ma radt, mert egy sze rûbb csak

egy dol got tud ni. De a né met kultúrortodoxia, és ezen ke resz tül a vi lág

kultúrortodoxiája át vitt az elit be egy olyan te o ló gi a i lag meg ala po zott né zet -

részt, hogy ott hon kell len ni a sze ku la ri zált kul tú rá ban is, és ez a fel fo gás a mai

nyu ga ti or to do xi á ban is erõ sen je len van. Ami ó ta ez van, te hát ami ó ta lé te zik

olyan or to do xia is, amely egy szer re van ott hon a ket tõ ben, az óta vég képp sem -

mi okunk nin csen ve lük há bo rúz ni, ha nem obskurantista iz ra e li, ma rok kói

vagy ira ki, vagy bár mi lyen szár ma zá sú integrista õrül tek, mert integrista õrül -

tek egy kö zös ség nek sose tesz nek jót. Szó val van egy foka azért a fun da men ta -

liz mus nak, amely olyan fo kon tör té nel mi et len, olyan fo kon egy bi zo nyos tör té -

nel mi pil la na tot akar hiposztazálni és szakralizálni, hogy sem mi köze nin csen a

Bib li á hoz, nem jön ki be lõ le sem mi iga zá ból ne mes. Eset leg misz ti kus ban ki jö -

het. Ta lán. De hát nem erre van el sõ sor ban szük ség, ugye? És sem mi kép pen

sem szo ci o ló gi ai kép zõd mény, mert úgy mû köd nek, ahogy mû köd tek an nak

ide jén, most az iz ra e li kor mányt zsa rol ják, és at tól kö ve te lik, hogy a kö zös sé ge -

ik nek ad ják meg ezt és azt, hogy ment sék fel õket a ka to nai szol gá lat alól, és

tart sák el õket az adó fi ze tõk pén zé bõl.

A lé nyeg te hát az, hogy sze ret jük az or to do xi át, mert ki jöt tünk ugyan be lõ -

le, de nem fog juk meg ta gad ni az õse in ket, és nem fo gunk tár sa dal mi lag szno -

bos kod ni, és ha va la ki pa jeszt vi sel és kaf tánt vi sel és eset leg fok hagy ma sza -

ga van, ak kor sem fo gunk úgy ten ni, mint ha vég sõ fo kon nem ugyan nak a
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kö zös ség nek len ne a tag ja, amely nek mi is tag jai va gyunk, kü lö nö sen ad dig,

amíg elõ í té le tek is van nak. Te hát nem vál lal juk azt a kül sõ te kin te tet, amit ré -

szint az an ti sze mi ták, ré szint az izomzsidók – akik szin tén nem sze re tik õket,

mert õk ugye olyan gör nyed tek –, ré szint pe dig a ki tért, pöf fesz ke dõ, új gaz -

dag bá rók õrá juk vet nek. És 1867 óta már har col ni sem kell el le nük, ez a dol -

gok lé nye ge, mert töb bé nincs ál la mi ha ta lom mö göt tük. Ab ban a perc ben,

amint nincs ál la mi ha ta lom mö göt tük, ez egy fi lo zó fi ai dis pu tá vá vá lik, ami

na gyon ér de kes és fon tos disz kusszió, de et tõl még a test vé re ink.

Te hát az or to do xok hoz való vi szony egy ben a zsi dó ság hoz való vi szony is. 

És ezért a ki té rés el uta sí tá sa, és a ki tér tek irán ti meg le he tõs szkep szis. S mi ért

még? Mert saj nos a kö zép-eu ró pai struk tú rá ban, szem ben az an gol és hol land

struk tú rá val, a tár sa dal mi lét ra fa vo ri zál ja a ki té rést. Meg ma rad a kö zép kor -

ból az, hogy az a jó zsi dó, aki nem zsi dó. Ez, máig ez az, amit az elõbb Ma -

gyar or szág gal kap cso lat ban mond tam. Rad nó ti jó zsi dó, mert nem zsi dó.

Annyi joga van, hogy ótes ta men tu mi ver se ket ír hat, ami kor már ép pen agyon -

lö vik. Ennyi joga van. Azt sza bad, kü lön ben is, az pro tes táns do log is, az

Ótes ta men tum en ge dé lye zett, kö vet ke zés kép pen az a jó zsi dó, aki nem zsi dó.

Saj nos ez Kö zép-Eu ró pá ban na gyon erõ sen meg van, hogy ha va la ki fel ad ja a

zsi dó sá gát, ak kor jó zsi dó, ak kor el néz zük neki. Most ez nem a nyi la sok ra vo -

nat ko zik, de mond juk a tár sa da lom egy ré sze két ség kí vül odá ig azért nem

megy, hogy min den nap a Du ná ba lõje az em be re ket, leg fel jebb tár sa dal mi lag

van nak elõ í té le tei, és azon be lül ez, hogy le he tõ ség sze rint ne tûn jön fel sen ki -

rõl, hogy zsi dó. Ha nem tû nik fel, hogy zsi dó, ak kor jó zsi dó. Mert nem zsi dó.

Na most, ez a jel lem te len sé get és a mi mik rit fa vo ri zál ja. Ha te nem le hetsz ki -

ne ve zett egye te mi ta nár, csak ha ki tért vagy – mint sze gény An gyal Dá vid és

hát szá mo san má sok –, ha te nem le hetsz ál la mi funk ci o ná ri us egy bi zo nyos

fo kon túl, csak ha ki tért vagy. Vi szont ha ki tért vagy, ak kor el néz zük ne ked,

ez a má sik ol dal. Nem az, hogy ne tud nák, és nem az, hogy két nem ze dék kel

ké sõbb ne öl né nek meg Ausch witz ban, de még is, és hát volt egy fél év szá zad,

ami kor el néz ték. És kü lön ben is, ha elég ko rán tér tél ki és elég sok a ve gyes

há zas ság, ak kor meg úsz ha tod Auschwitzot. Sõt, aki el fe lej tet te vagy nem tud -

ta a zsi dó nagy ma má ját, mint Imrédy Béla, eset leg még jó an ti sze mi ta is le het. 

En nek az elõbb em lí tett kö zép-eu ró pai és ke let-eu ró pai struk tú rá nak az ered -

mé nye, hogy jobb ki tér ni, mert az min den kép pen tár sa dal mi elõ nyö ket hoz, és 

hát rány zsi dó nak ma rad ni, mert az min den kép pen tár sa dal mi hát rá nyo kat je -

lent. Tár sa dal mi hát rá nyo kat, nem gaz da sá gi a kat. En nek a struk tú rá nak az

ered mé nye, amit mond tam, hogy a jel lem te len ség, a sa ját ér té kek tõl való el -

for du lás, azok el fe lej té se ki fi ze tõ dik. Má sok felé is ki fi ze tõ dött. A ma gyar

tár sa da lom azt akar ta, hogy aki tót, az fe lejt se el, hogy tót volt, ak kor ma gyar

ne mes le het, ez rend ben van, és eb ben az eset ben bár mennyi re is tót a neve,
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igye kez nek ezt köl csö nö sen el fe lej te ni. Ugyan úgy a svá bok és a né met pol -

gár ság asszi mi lá ló dik, és ha meg ma gya ro sít ják a ne vü ket, ak kor szin tén el sõ -

ran gú ma gya rok lesz nek, leg fel jebb ami kor az tán jön a ná ciz mus, ak kor

megint a gyö ke rek egye sek ben fel éled nek. Fe le más dol gok tör tén nek, mert az 

asszi mi lá ció – né me tek nél sem, de fõ leg a zsi dók nál – nem a meg lé võ ér té kek

be fo ga dá sá val, ha nem a meg lé võ ér té kek leg alább is rész be ni el uta sí tá sá nak a

je gyé ben tör té nik, és egy kö zös masszá ba való be ol va dás ba tor kol lik, ami az

egyik oka an nak, hogy Ma gyar or szág alap ve tõ en egy meg le he tõ sen unal mas

or szág gá vált Tri a non óta. Tri a non elõtt azért a sok fé le ség meg volt, az tán Tri -

a non után min den ki nek azt kel lett el sõ sor ban bi zo nyí ta ni, hogy õ nem sok fé -

le, ha nem egy fé le, és ez épp a zsi dó ság ki re kesz té sén ke resz tül si ke rült. Így

min den ki más nál el fe lej tõ dött, hogy hon- nan is jött, mert hát az or szág né pes -

sé gé nek egy ré sze még a Tri a non ban meg ha gyott te rü le ten sem volt ma gyar

et ni ku mú, csak ma gyar rá asszi mi lá ló dott em ber. És ak kor itt ki ala kult va la mi, 

ami nek az tán, mon dom, az lett az ered mé nye, hogy a jó zsi dó az, aki nem zsi -

dó. Mert, is mét lem, a tör té nel mi Ma gyar or szág, amely ben az asszi mi lá ció ne -

he zen jár ha tó, de még is csak ön kén tes út jai ki ala kul tak, nem is ha son lít ha tó a

tri a no ni Ma gyar or szág hoz. Ady jut itt min dig az eszem be: „Ki tá rul a felé ka -

rom, kit ma gyar rá tett ér te lem, pa rancs, sors, szán dék, al ka lom.” A tör té nel mi

Ma gyar or szág gal amúgy so kat ha da ko zó Ady itt tu laj don kép pen  a cso dá la tos 

tör té nel mi Ma gyar or szág leg szebb vo ná sa it inkarnálja, amely nek ha tal mas

ér de me volt a leg kü lön bö zõbb val lá sok és et ni ku mok kény szer nél kü li, ön -

kén tes és gya kor ta szeretetbõl tör té nõ ma gya ro so dá sa. Eh hez a tör té nel mi

Ma gyar or szág hoz, amíg élek, ra gasz kod ni fo gok. Csak az a baj, hogy már

nem lé te zik.

Van egy el len pél da, a hol land zsi dó ság. Hol lan di á ban, ami kor be jön nek a

spa nyol zsi dó me ne kül tek, ak kor az amsz ter da mi le te le pe dõ le vél, amely azu -

tán a töb bi hol land kö zös ség szá má ra a min ta ként szol gál, azt köti ki, hogy jö -

het nek, amennyi ben a rab bi ja ik ve ze té sé vel jön nek, és zsi dó hit éle tet él nek.

Ami pon to san az el len ke zõ je a do log nak. Ak kor jók, ha a rab bi ja ik ve ze té sé -

vel zsi dó hit éle tet él nek. Mi ért? Mert ezek a spa nyo lok elõl me ne kül nek, az

ink vi zí ció elõl me ne kül nek ugye, és vissza té rõk igen gyak ran. Por tu gá li á ban

olyan zsi dók, akik már ki tér tek egy ide je, de most vissza tér nek, és a hol lan dok 

nem akar nak spa nyol ké me ket vagy spa nyol ügy nö kö ket kö zöt tük. És en nek

az a ga ran ci á ja, hogy zsi dók. Mert ha zsi dók, ak kor a spa nyo lok szá má ra kész, 

ak kor el ve szett a le he tõ ség. Az a biz tos, ha a zsi dó val lá sát gya kor ló zsi dó, és

jobb ebbe nem be le szól ni – mond ják a hol lan dok, akik ugye cso mó val lá si

prob lé má val, egy nagy val lá si konf lik tus tö meg ben van nak épp el fog lal va:

kál vi nis ták, ka to li ku sok, stb. –, ak kor nem lesz ve lük prob lé ma. Sõt ép pen az

a le te le pe dés fel té te le, hogy val lá su kat gya kor ló zsi dók le gye nek. Ez az el len -
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pél da. És en nek kö vet kez té ben a hol land zsi dó zsi dó ként él, és az tán ké sõbb

ez Ang li á ban nincs így ki mond va, de ott is nyu god tan zsi dó ként él, nem az az

ára a kar ri er nek és a be fo ga dás nak, hogy ki kell tér nie. Szó val a ki té rés a zsi -

dó ság tól való el sza ka dás. Mese nincs, ha nem jön nek köz be auschwitzok, ak -

kor né hány nem ze dé ken be lül an nak az em ber nek a zsi dó tu da ta meg szû nik.

Hát per sze az eu ró pai tár sa da lom azért min dig gon dos ko dik ar ról, hogy

elõbb-utóbb a do log elõ ke rül jön. Úgy hogy ná lunk a csa lád ban nem az or to do -

xo kat, ha nem a ki tér te ket volt di vat nem sze ret ni. Most itt azért egy dis tink ci ót 

ten nék. Nem azok ról a ki tér tek rõl van szó, aki ket meg szó lít egy má sik val lás.

Te hát Szerb An tal vagy Sík Sán dor, ve lük sem mi baj nin csen. Még Rad nó ti -

val se len ne, ha ezt nem olyan na gyon ne héz ke sen csi nál ta vol na. Te hát nem

azok kal van baj, aki ket meg szó lít egy má sik val lás, va ló ban ka to li ku sok lesz -

nek, vagy pro tes tán sok. A nagy apám nak volt egy na gyon jó mon da ta erre:

„Nem sze re tem azo kat a sza bad gon dol ko dó kat, akik nél a sza bad gon dol ko dás 

az zal kez dõ dik, hogy ki ke resz tel ked nek.” Eb ben na gyon sok min den ben ne

van.

Nem vol tunk te hát a szó nak ab ban az ér tel mé ben véve asszimilánsok, hogy 

ne vál lal tuk vol na a zsi dó kö zös sé get, an nak min den ne ga tív tar tal má val. Szé -

pen ki fe je zõ dött ez mond juk ak kor, ami kor a nagy apá mat ki ne vez ték igaz ság -

ügyi mi nisz ter nek. Né hány nap pal ké sõbb vol tak a nagy ün ne pek. Õ ak kor az

egész saj tót ér te sí tet te, hogy el fog men ni a Do hány ut cai zsi na gó gá ba, és õ

fog ja a tó rá nál ol vas ni a napi sza kaszt, a heti sza kaszt. És kér te, hogy jöj je nek

el, és ezt ír ják meg, és ka lap ban le volt fény ké pez ve az új ság ban, mert azt

akar ta je lez ni, hogy igen is nem adta fel a hi tét at tól, hogy mi nisz ter lett. Míg

az egész pol gár ság – ahogy õ ne vez te, a mi áru ló pol gár sá gunk – a ki té rés sel, a 

cí mek kel, az egésszel fel ad ta ezt a tra dí ci ót. Õ még tö ké le te sen ér tet te a zsi dó

ha gyo mányt, te hát neki nem volt prob lé ma ol vas ni a napi sza kaszt, a heti sza -

kaszt, a tóra heti sza ka szát, mert õ még zsi dó ne ve lést ka pott a Síp ut cai ele mi -

ben. Az én csa lá dom ban az elsõ, aki nem ka pott zsi dó ne ve lést, csak hit tant, az 

édes apám volt. De õ is még elég ko moly zsi dó tu dás sal ren del ke zett, és õ meg

ah hoz ra gasz ko dott, hogy en gem a nagy ün ne pe ken le adott or to dox csa lá dok -

nak, hogy én ott él jem meg a hit ben sõ sé gét, aho gyan õ azt még az õ nagy szü -

le i nél, a Weiszfeld Adolf nál lát ta. És azt akar ta, hogy ezt én is lás sam, hogy

mi lyen a zsi dó ün ne pek nek a han gu la ta, mi lyen egy zsi dó ün nep egy ál ta lán. Õ 

ezt már nem vál lal ta, nem érez te en nek a bel sõ szük sé ges sé gét, de azt akar ta,

hogy én lás sam, hogy tud jam. Va ló szí nû leg in nen is van ben nem, ben nem

sze mély sze rint is sze re tet az or to do xok iránt, mert lát tam eze ket a kulturált

bu da pes ti pol gá ri csa lá do kat, a Spitzereket, nagy ke res ke dõ csa lád volt a Sas

ut cá ban, akik tar tot ták a sá to ros ün ne pet és tar tot ták a szédert, és így ezen a

ket tõn, te hát Pészáchkor és sá to ros ün ne pen meg él het tem ezt a ben sõ sé get én
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is. Új év kor és Hosszú nap kor mi el men tünk a zsi na gó gá ba a csa lád dal, te hát

apám mal a Do hány ut cá ba. De ez csak két ün nep volt. Hanukkánál egy szer

vol tam egy má sik csa lád nál, de az nem annyi ra ma radt meg, és ugyan ak kor mi 

tar tot tuk a ka rá csonyt. Tar tot tuk a ka rá csonyt, ka rá csony fa volt ná lunk is,

mint min den kö zép-eu ró pai, né met kul tú rá jú or szág ban, mert vé gül is Né met -

or szág ból jön a fe nyõ, és nem a Bib lia te rü le té rõl. És hát volt ka rá csony is, és

a ba jor ne ve lõ nõm vitt a ka to li kus Te réz temp lom ba, te hát kap tam egy ko -

moly ka to li kus, hogy mond jam csak, kul tu rá lis in for má ció tö me get is, így

mon da nám. És a buj ká lás alatt is két ka to li kus vén kis asszony rej te ge tett és ta -

ní tott imá ra, úgy hogy hál’ Is ten, eb bõl a szem pont ból azért nem pa nasz kod -

ha tom.

A prob lé ma ott van, hogy a ma gyar zsi dó ság ate iz mus ba süllyedt vagy me -

ne kült vé gül is. És en nek a me ne kü lés nek van egy va ló di oka. Én úgy ér té ke -

lem a ’44–45-öt, hogy az a ma gyar zsi dó ság szá má ra Is ten el vesz té sét je len -

tet te. A Go nosz ra go nosz ság gal vá la szo ló, ávós sá zül lött, zsi dó sá gá ból

ki vet kõ zött egy ko ri zsi dók nál a „Lás suk, Uram is ten, mire me gyünk ket ten!”

pusz tí tó két ség beesé se ár tat lan zsi dó pol gá rok, be csü le tes antináci el len ál lók

sza dis ta kín zá sá hoz és ki ir tá sá hoz ve ze tett. Szá mom ra, aki zsi dó ma rad tam,

és ez ál tal eti kai ér té ke ket vál lal tam, ége tõ szé gyen volt, hogy a sztá li nis ta

rend szer pri bék jei kö zött egy ko ri zsi dók is buz gón ügy köd tek. Ál ta lá ban azt

szok ták mon da ni, hogy ’44–45 a haza el vesz té sét je len tet te, és ez is igaz, de

mély sé gé ben nem mér he tõ a me ta fi zi kai vesz te ség hez. A túl élõk egyik ré sze

az új ate is ta vi lág meg vál tó gon do lat ba me ne kült, a má sik pe dig vagy ki ván -

do rolt vagy ilyen-olyan for má ban be il lesz ke dett a rend szer be. A ki ván dor lók, 

ha jó mó dú ak vol tak, ak kor Nyu gat ra men tek, mert úgy is min de nü ket el vet ték, 

de volt kul tu rá lis tõ ké jük. Ha sze gé nyek vol tak, ak kor Iz ra el be men tek, mert

itt nem volt már ere jük még egy szer min dent új ra kez de ni, és még is min dent

újra kel lett kez de ni, és ak kor in kább ott akar ták ezt ten ni, ahol azt hit ték, hogy

biz ton ság ban lesz nek. Vi szont aki ma radt, an nak, gon do lom, leg alább a fele a

ká dár iz mus ide jén, mint ál ta lá ban a ma gyar kö zép osz tály, a hi va ta lok ban, a

kül ke res ke de lem ben, az ál la mi ban kok ban, az ipa ri és ke res ke del mi szö vet -

ke ze tek tá ján he lyez ke dett el. Volt te hát, aki tu dott élni és némi tá vol sá got tar -

ta ni. S ta lán a sza bad fog lal ko zá sú zsi dó ér tel mi sé gi ré teg is meg ma radt va la -

mi lyen for má ban, or vo sok, ügy vé dek, leg alább is Pes ten. A kom mu niz mus is

egy le he tõ ség volt, meg az an ti kom mu niz mus is egy le he tõ ség volt, hogy el -

he lyez zék va la hogy to vább ra is bi zo nyos cso por tok ban az éle tü ket. A tel je sít -

mény eti ka, ami va la mennyi re azért a neo lóg zsi dó ság egyik leg szebb tu laj -

don sá ga ként meg ma radt, se gí tet te õket eb ben. Mert ez azért egy na gyon

rétegspe- cifikus és na gyon jó do log, és el sõ sor ban a neo lóg zsi dó ság ban van
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meg. Az or to do xi á ban is, de más irány ban. Ezek a me cha niz mu sok tar tot ták

õket, de Is ten meg halt.

A me ta fi zi kai tra gé dia volt a na gyobb. Az or to do xok ta lán to vább tud ták

csi nál ni a dol ga i kat, mert az egy ri tu á lis élet for ma, de on nan is azért ele gen le -

het tek, akik bebolsizódtak, egy sze rû en a ka taszt ró fa ha tá sá ra. És kö zü lük ke -

ve seb ben is él ték túl a nép ir tást, mert a több sé gük azo kon a te rü le te ken élt,

ahol a de por tá lá so kat kezd ték. Bu da pes ten él het tek túl in kább, a get tó ban, ám

ezek nek egy ré sze, azt gon do lom, szin tén ott hagy ta az or to do xi át. A túl élõ

több ség te hát neo lóg volt, és el vesz tet te Is tent. E vesz te sé get úgy él ték meg,

mint Is ten hi á nyát, mint Is ten nem lét étét, s vég té re en nek egy más faj ta ki fe je -

zé se a Sors ta lan ság. Ennyi bõl emblematikus és he lyes és fon tos, hogy ez

nem zet kö zi el is me rést ka pott, mert itt va ló ban a ma gyar zsi dó ság sor sá ról van 

szó. Az elsõ, aki ez el len most til ta koz na, az író len ne maga, aki ugye nem sze -

ret rep re zen ta tív po zí ci ó ba ke rül ni, és az élet iró ni á ja, hogy most az tán vég -

képp rep re zen ta tív po zí ci ó ba ke rült. Pe dig õ va ló ban csak az a ki csi Kö ves

Gyu ri, aki ott fek szik, és aki nem tud ja meg ma gya ráz ni azok nak, akik nem fe -

küd tek ott, ha nem zsi dók, és ha zsi dók, ak kor még ke vés bé, és csak azt érzi,

hogy mennyi re se ho va se tar to zik, ugye? De hát ez most egy má sik kér dés.

Va ló szí nû leg mind nyá jan ezt is érez tük. A ma gyar kul tú ra irán ti ra gasz ko dás,

a ma gyar ság irán ti ra gasz ko dás olyan erõs volt, hogy a túl élõk több sé ge nem

ment el Ausch witz után sem. És e dön tés, a még is-ma gyar ság él mé nye ko -

moly meg erõ sí tést ka pott 1956-tal. Ezt a ma gam ne vé ben is mond ha tom. A

tény, hogy a nem zet és a nép emel ke dett szel le me, Rá ko si, Gerõ, Ré vai és Far -

kas Mi hály rém ural ma után az 1956-os for ra da lom szé dü le tes nap ja i ban az

an ti sze mi tiz mus leg ki sebb rez dü lé se it is el uta sí tot ta, szá mom ra is mét – ha rö -

vid idõ re is – ha zát adott. Én 1956-nak kö szön het tem, hogy egész éle tem ben

ma gyar nak is vall hat tam ma gam.

Is ten te hát el ve szett, és kö vet ke zés kép pen néha én azon gon dol ko dom,

hogyan volt ez a nem zsi dók nál. Azt hi szem, ke vés bé volt ne kik fon tos Is ten

mint igaz ság struk tú ra. Úgyhogy egy sze rû en él tek, ott hon vol tak, meg vol tak, és

ez az egész ke vés bé szá mí tott ne kik. Na gyon rit kán érez tem a me ta fi zi kai meg -

ren dü lést a nem zsi dók ban Ma gyar or szá gon, de ott van Pi linsz ky… Ér zem az -

óta is a hi á nyát a me ta fi zi ká nak, vi szont ér zem az az zal járó mély, mély szo mo -

rú sá got és meg ren dü lést a leg pi ma szabb és leg al ja sabb zsi dó ban is. Ha egy szer

négy szem közt ke rülsz vele, és el kez desz be szél ni, aki negy ve nen, öt ve nen felül 

van, ab ban bi zony ez meg van. Szó val, aki nek az ül dö zés rõl a szü le i tõl és nem a

nagy szü lõk tõl van még némi tu dá sa. És hát fõ leg azok nál, akik va la ho gyan át -

men tek a dol gon, akik túl élõk, bár me lyik nem ze dék. Azok nak a szá má ra ez egy 

egé szen sö tét ka taszt ró fa volt, mert ad dig azért hit tek Is ten ben. Most ez egy bi -

zo nyos ren det ad az élet nek, te hát a neo ló gok Is tent mint ér ték struk tú rát él ték és 
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vál lal ták. Ez om lott vég leg össze az ül döz te té sek kel és ’44-gyel, és te rel te a po -

li ti kai bal ol dal ra a zsi dók jó ré szét, ahol an nak elõt te csak a si ker te len ré te gek

kö töt tek ki.

De hogy a töb bi ek, a nem zsi dók mit csi nál tak? Be szél ge tek ve lük, be szél -

ge tek ve lük, és so sem ér tem pon to san, hogy ho gyan él ték meg a dol go kat. Va -

ló szí nû, hogy Ma gyar or szág egy alap ve tõ en val lás ta lan or szág, és ta lán ar ról

is van szó, hogy a zsi dók, akik ma guk kal hoz tak egy igaz ság- struk tú rát a val -

lá suk ból, las san kény te le nek vol tak ezt szin tén fel ad ni, és eb bõl a szem pont -

ból is hoz zá asszi mi lá lód ni a tö me gek ide o ló gia men tes prag ma tiz mu sá hoz –

ha ezt fi no man aka rom meg fo gal maz ni. Le het ezt erõ seb ben is fo gal maz ni,

ugye. Szá mom ra min dig kér dés volt, hogy mi lyen fi lo zó fi ai pre misszák kal él

ez a nem zet. Van va la mi, ami se gí tett a ma gyar elit nek, és ami to vább él anél -

kül, hogy tud nák, hon nan jön, ez a gö rög-ró mai gyõ ze lem-eti ka és

kitûnésvágy, az excellence, a si ker és a ki vá ló ság tisz te le te, a vir tus, a ma gyar

ró ma i ság. Ami gö rög-ró mai ha gyo mány a ma gyar elit ben, és vé gig na gyon

erõ sen meg volt a latinitáson ke resz tül, elok ven cia, bi zo nyos dol gok hoz való

ér tés, élet for ma, esz té ti zá lás. Ez a ha gyo mány, amely ré szint Ró má ból, ré -

szint a ba rokk ból jön, egy kis ne me si ba rokk ból ha tet szik, le szállt mint kul tú -

ra, ez vi szi ta lán az egé szet, és ez az, ami a kül sõ sé ge ken át vi lág lik. Nem lá tok

más ér ték te rem tést, más men tá lis struk tú ra te rem tõ ér ték vi lá got, nem tu dom,

mi van más. Ez több nyi re kül sõ sé ge ken ala pu ló – spo ra di kus sza bad ság -

vággyal nya kon ön tött –, romantizáló ba rokk vi lág.

Is ten el vesz té se a zsi dó ság nál a mai ál la po tok ból is na gyon sok min dent

meg ma gya ráz. Ma gya ráz za min de nek elõtt azt, hogy nem tö rõd nek a val lás -

sal. A zsi dó sá got, ha még is újra fel fog ják, õk is folk lórszinten fog ják fel. Szó -

val, ha most vissza jön a zsi dó di vat bi zo nyos zsi dók nál, ak kor az is ilyen folk -

lórszin ten és et ni kai ní vón jön vissza, ami ször nyû. Ez ki csit per sze a

ci o niz mus nak is az ered mé nye, mert hogy a ci o niz mus is még is csak annyi ból

kul tú rate rem tõ, hogy fel tá masz tott egy nyel vet, és meg te rem tett egy mo dern,

de mok ra ti kus ál la mot, és meg csi nált egy or szá got, amely most már ko ránt sem 

csu pa si va tag, ha nem a kis te rü le tén ren ge teg épí tett és ter mé sze ti szép ség hal -

mo zó dik össze. Hi he tet len nagy ér de me te hát a ci o niz mus nak, is mét lem,

hogy a hé ber nyel vet fel tá masz tot ta. És hogy ezen ke resz tül fel tá masz tot ta a

zsi dó tu do mányt, a zsi dó ság gal fog lal ko zó tu do mányt, amit az eu ró pai és

ame ri kai egye te me ken ad dig szin te se hol sem ta ní tot tak. Te hát itt ha tal mas re -

ne szánszt lá tunk egy idõ re, nem tu dom med dig tart. Mert bi zo nyos kor sza ka i -

ban az eu ró pai kul tú ra ér dek te len ség gel néz te a zsi dó ha gyo mányt, és a nem

zsi dók olyan ér dek te len ség gel néz ték, ami szá mom ra, ma vissza te kint ve, tel -

je sen meg döb ben tõ. A ci o niz mus az zal, hogy élõ nyel vet csi nált a hé ber bõl,

az zal, hogy a zsi dó tör té ne lem mel mint köz pon ti tárggyal fog lal ko zott, na -
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gyon so kat se gí tett, két ség te len. Se gí tet te a zsi dó ság ra irá nyu ló ku ta tá so kat

szer te a vi lá gon. A ci o niz mus sal szem ben el mond tam, mi az, ami vissza tar -

tott. Te hát a szo ci a liz mus, a na rod nyik iz mus, a gúla, a muszk li zás, a me zõ -

gaz da sá gi fog lal ko zá sok túl ér té ke lé se. Eny he ide gen ke dés a – par don, azt

akar tam mon da ni, hogy kol hoz, de azért ne rá gal maz zunk! – a kibuc szisz té -

má val szem ben is, el szó lás egyéb ként. Hát per sze, csak is mét az a kü lönb ség,

hogy a kibuc va ló ban ön kén tes ala pon szer ve zõ dik, és ak kor mész el be lõ le,

ami kor akarsz. Nem könnyû, de hát sem mi kép pen sem fog nak emi att a

Gulágra vin ni, és ha ott ne tán kontestálsz, és má so kat mon dasz, rád hagy ják,

hogy õrült vagy, de re tor zi ók nem lesz nek. Per sze az el szó lás nem vé let len, a

kibuc ugyan on nan jön, ugyan ab ból az utó pia rend szer bõl, mint a na rod nyi -

kok. Én Nordauval, mond tam már, eb ben a kér dés ben nem tu dok egyet ér te ni.

És hoz zá te szem, hogy Nordau nem volt si va tag-fi xált. Õ még al ter na tí vá ban

gon dol ko dott, és Ugan dát is el tud ta kép zel ni. Ne kem nincs er rõl vé le mé -

nyem. Le het, hogy Ugan da jobb len ne, de hát két ség te len, hogy a bib li ai gon -

do lat erõ sen élt, és a zsi dók, ha va la ho vá, ak kor csak a Szent föld re akar tak

men ni.

Ezért is lett vol na ne héz mást ál mod ni.

18


