
SZÁRAZ GYÖRGY

EGY INTEItJÚ NYOMÁBAN

Másfél éve múlt, hogy az izraeli Új Kelet riportere megkérdezte: ha I976-ban meg nem írtam vol
na Egy előítélet nyomában című tanulmányomat a magyar antíszemitizmus történetéről, vajon
ma megírnám-e, és ha igen, úgy Írnám-e meg most, mint annak idején?

A kérdés vonatkozhatott a visszhangok keltette jó vagy rossz érzéseimre, de talán arra is: nem
befolyásoltak-e valami módon az eltelt idő politikai eseményei s azok ilyen-amolyan hangulati
"begyűrűzései". A távlat azóta négy évről csaknem hatra növekedett, de most is csak ugyanazt
mondhatom: a könyvet megírtam akkor, és sajnálnám, ha csak ma kéne hozzáfognom. Válasz
ként született az egy tiszta és szép emberi-Írói megnyilatkozásra; Ember Mária Hajtűkanyarci
mű könyvére gondolok, de igazából gondolnom kell másokra is, például Vas István memoárjai
ra. Azt hiszem, gyöngécske lett volna a kötetbe foglalt meggyőződés, ha bármilyen rossz reakció
megingathatta volna. Az ilyesmi inkább megerősíti az embert: nem hiábavaló, amit csinált. Tu
dásom - mind tárgyi, mind emberi vonatkozásban - valamelyest gyarapodhatott azóta, de a lé
nyeg nincs alávetve a kedély hullámzásainak, mert a humánum és lelkiismeret szférájába tarto
zik. Meglehet hát, hogy ma jobban írnám meg azt a könyvet, de semmiképpen sem másként.

A kötet megjelenése után hosszú időn át valóságos levélözön zúdult rám, bel- és külföldről

egyaránt. Egyszer ki kellene adni ezt a levelezést. Félreértés ne essék, nem dicshimnuszokról be
szélek. Nagyon sok levélíró - zsidó és nem zsidó - vitatkozott velem, hiányolt ezt vagy azt, okkal
vagy ok nélkül. De a nagy többség tisztességgel és tisztességet feltételezve. Találkoztam rosszin
dulattal is, persze, de ez nem okozhatott meglepetést; s azon sem csodálkoztam, amikor tapasz
taltam : van, aki szándékosan akar félreérteni. Nem szerettem, ha valaki - zsidóként - rámlegyin
tett: mit tudhat egy gój a zsidóságról!, de azt sem, ha más valaki - nem zsídóként - úgy "dön
tött": biztosan azért "érdekel a téma", mert "részben vagy egészben" magam is zsidó vagyok.

Igazából csak egy magyar nyelvű amerikai lap kritikusa bosszantott fel, ő viszont alaposan.
Elismeri ugyan a jó szándékot, de utána megállapítja: " ... amikor az utolsó fejezethez ér a
könyv, Hirtelenváltozik a stílus; történetírás helyett egy személyes szubjektív élményleírást ka
punk. Az I944-es események leírása hiányzik, és az olvasó egyetlen adatot sem kap arról, hány
munkaszolgálatos pusztult el ... hány zsidót indítottak útnak a magyar hatóságok Auschwitz fe
lé... És megint jön a rosszízű mentegetőzés; többek között egy helyen azt írja ... hogya keretle
gények a magyar nép gondosan kiválogatott alja volt."

Hitem szerint a könyvből ki kellett derülnie: célom az előzmények - egy tragikus történelmi
folyamat - nyomon követése volt. Annak vizsgálata, hogy mi vezetett az l 944-es szörnyű eszten
dőhöz, ami a magyar zsidóságnak a véres tragédiát, nekünk pedig a szégyent hozta. Az iszonyú
"végeredmény" általában és - annak, aki nem röstell könyvek után nézni - részleteiben is eléggé
ismeretes. A történelmi előzmény jóval kevésbé. A könyv tehát főként erről szól, s ha egyáltalán
hasznosnak nevezhető: ilyen értelemben az. És nem fér a fejembe, miért "rosszízű mentegető

zés", ha a gyilkosokat népem aljának nevezem. Vállalnom kéne velük a közösséget a magam és az
összesség nevében? Eötvös és az emancipácíóért küzdött reformnemzedék nevében? Az 1944
után született új generációk nevében is? Vajon végiggondolta a cikkíró, hogy mit akar rámkény
szeríteni?

És mit kezdjek ezzel a mondattal: "A legízléstelenebb adalék ... amikor Sz. Gy. a románokat
akarja befeketíteni, hivatkozással egy vasgárdista tábornok kegyetlenkedéseire", Valljam be tö
redelmesen, hogy a könyv elején, középkori pogromokat emlegetve, az angolokat, franciákat
akartam "befeketiteni"? Soha nem tagadtam, le is írtam, hogy a célom kettős volt: megadni a tő-'

lern telhető elégtételt a magyar zsidóságnak - ebből is következik, hogy a hang helyenként való
ban "személyes" és "szubjektív" -, s ugyanakkor védekezni a "fasiszta nép" vádja ellen anélkül,
hogy t~adni vagy kisebbíteni próbálnám a felelősséget. Igen, írtam a Hlinka-gárdístákról, usz-
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tasákról, vérengző tábornokokról - de nem mondtam, hogy azonosak a szlovák, horvát, román
néppel. Külön "alfaj" ez, együtt a magyar pártszolgálatosokkal és bármely kor bármilyen vallá
sú, bármilyen nemzetiségű gyilkos söpredékével. S ha már itt tartunk: azok a bizonyos középko
ri franciák vagy angolok "fasiszta nép" voltak, s a nyugatról menekülő maradék zsidóságot be
fogadó magyar állam népe "antifasiszta"? Aztán egyszerre valamely ismeretlen tényező hatására
elkövetkezett a szerepcsere?

A kritika írója - akarva-akaratlanul- két legyet üt egy csapásra. Zsidó olvasóját figyelmezteti,
hogy nacionalista-soviniszta rágalmazóval van dolga, s ha hinni talál nekem, manipulatív mes
terkedes áldozatává válik. Ugyanakkor fölingerli a nem zsidó olvasót, aki - félek - sértettségé
ben már nem is a cikkíró iránt érez dühöt, hanem rovásomra kárörömöt l kellett ez neked?

Igen, kellett. Próbáltam a könyvben felvázolni, milyen szerencsétlenül alakult 1945 után az
olyannyira szükséges tisztázás dolga: agyonhallgatás, bután taktikus "lsten békéje" következett,
a sebek gyógyítása helyett a nyílt sebek eltakarása. Ennek az egészségtelen légkörnek - amelyben
természetszerűleg tovább erősödött a "fasiszta nép" teória - következménye lett, hogy kialakult
a szívós közhiedelem: ez a téma tabu. jobb nem feszegetni. S ebben egyes zsidók és nem zsidók
valósággal egyezségre léptek; pedig sértő volt mindkét irányban, és nemcsak oktalan, de veszé
lyes ís. Nos, ezt a tabut törte meg a könyv, s kiderült, hogya tabu nem létezik. Ilyen értelemben
persze hogy szenzáció volt írásom megjelenése, s bizonyára igen sokan pikantériát szimatoltak
benne. Ezt nem szerettem. A téma nem "pikáns", hanem tragikus - és nemcsak a zsidók, de a
nem zsidók számára is.

A könyv megjelenése után hónapokon át sorra kaptam a meghívásokat honi és külföldi anké
tokra, konferenciákra. Három ízben kényszerültem elhárítani külföldi filmes és tévés stábok
ajánlatait. Bevallom, volt ebben némi óvatosság is: távoli vágóasztalokon könnyen visszájára
fordítható a szándék. De hogy nem akartam sem előadóként, sem interjúalanyként "karriert"
csinálni, annak legfőbb oka: sohasem hittem s ma sem hiszem magam a téma szakértőjének.

Megtettem, amit kötelességemnek éreztem, s ezzel elvégeztem a dolgomat, a többi másokra tar
tozik. Úgy éreztem, mind magamat, mind a munkámat lefokozom, ha "szakemberként" illege
tem magam a nyilvánosság előtt. Nem akartam, hogy bárki is higgye: .aneglovagolorn" a lehető

séget, élni, sőt megélni akarok belőle.

Válaszoltam az Új Kelet riporterének félig kimondott kérdésére is: nem zárkózhatom el attól,
hogy a múltat össze ne kapcsoljam a jelennel. Mert bármilyen kicsiny részlete a történelemnek
az, amivel könyvemben foglalkoztam, bizonyos Ieszűrhető tanulságok akár általános érvényűek

is lehetnek. Az izraeli újságíró megkérdezte: nemzetiségnek tekintem-e a Magyarországon élő

zsidóságot, vagy ha nem annak, akkor minek? Becsületesen hozzátette, a kérdést "rázósnak"
szánta, ha úgy gondolom, ne válaszoljak. Bevallom, zavarba hozott, mert ha kényesnek nem is.
de eléggé bonyolultnak érzem a dolgot. Ő kimondta a maga meghatározását: "speciális helyzet
ben élő kis nemzetiség". Igen, a speciális helyzet. Hiszen ha az országban egy tömbben élő, egy
nyelvű nem magyar közösségekhez - szlávokhoz, románokhoz, németekhez - hasonlítok, akkor
nem találom a nemzetiség kritériumait: hiszen szétszórtan élő, magyar nyelvű és kultúrájú embe
rek csoportjáról van szó. Mi az összekötő kapocs? A vallás? Akkor nem tartoznak ebbe a cso
portba a más vallásúak, az ateisták? Vagy az egykori kirekesztésből táplálkozó szolidaritás, a
tradíciók, a szenvedések és gyász összetartó ereje? Erős kapocs, bizonyosan. De nemzetiségi jel
legű? És nem szül-e végső soron egészségtelen ön-kirekesztést, sőt: előítéletet szülő előítéletet?

Amellett úgy tudom, a nemzetiségi hovátartozás kérdése még Izraelben sem tisztázott egészen,
legalábbis ebben a vonatkozásban. Elismerik-e ott zsidó nemzetiségűnek azt, aki itt annak vallja
magát, de vallását tekintve katolikus vagy református? S ha a vallás egyben nemzetiségi kritéri
um is: zsidó nemzetiségűvé lesz-e az, aki áttér a zsidó vallásra?

Én nem tudok elfogadható tudományos meghatározást kiagyalni. És bevallom, eléggé vissza
tetsző számomra a hírhedt egykori "probléma": faj-e a zsidóság vagy felekezet? Úgy érzem, ez a
kérdés a lelkiismereti szabadság szférájába tartozik. Bármilyen teóriát próbálunk kiagyalni, sán
títani fog. Csak annyit tudok mondani, amennyit könyvem befejező részében is mondtam: miért
ne tarthatná meg, miért ne vallhatná magáénak valaki a magyar nyelvvel. kultúrával egyidejűleg

a több ezer éves zsidó kultúra kincseit, s miért ne vállalhatna az ősök emlékét anélkül, hogy bár
miféle tudathasadásos állapotba kerülne? S hogy ennek a - ha tetszik: kettős - kötődésnek dol-
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gát Ő maga nemzetiségi, vallási vagy egyszerűen családi-tradicionális alapon tisztázza önmagá
val: ez elsősorban - és talán kizárólag - őrá tartozik.

Az izraeli tudósító következőkérdése ez volt: van-e ma Magyarországon zsidókérdés? Hozzá
tette azt is: Izraelben általában úgy vélekednek: van. Csak azt válaszolhattam : szerintem nincs.
Magyarországon zsidókérdés mint valóságos és megoldásra váró politikai-vallási-társadalmi
probléma, csakugyan volt a felvilágosodás és a reformkor idején. Ez megoldódott a polgári-egy
házi emancipációval 1867után. Valóságos - az ország gazdasági-társadalmi kérdéseivel összefo
nódó - gond volt a XIX. század 70-es éveitől a menekülő keleti zsidóság mind gyorsabb ütemű

bevándorlása; s noha ezt lovagolta meg az egyidejűleg kialakult politikai antiszemitizmus, mint
valóságos gond, igazából megszűnt a bevándorlás csökkenésével s a letelepült tömegek beillesz
kedéséveI. Amit ezen túl zsidókérdésnek neveztek és állítottak: már manipuláció volt, bűnös po
litikum, amely zsidótörvényekhez, majd az I944-es borzalomhoz vezetett. Ha ebből indulok ki,
csak azt mondhatom: Magyarországon ma sem valóságos. sem manipulatív formában nincs zsidó
kérdés. Van viszont cigánykérdés, amely mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban meg
oldásra vár.

A riporteri kérdés mögött persze ott van a másik. a ki nem mondott: van-e ma antiszemitiz
mus Magyarországon? Természetesen azt kell mondanom: van. Könyvemben sem tagadtam. Az
előítélet szívós dolog. Élnek még a fertőzött nemzedék tagjai, s a fertőzés bizonyos mértékben át
ís öröklődik. Leküzdéséhez idő és főként nyílt beszéd szükségeltetik. Az 1945 utáni "tabu-politi
ka" mellett volt azért egyéb is: a mai Magyarország mindenkor és következetesen elhatárolta
magát a bűnökért felelős rezsimek től. A bűnösökkel- és főként a gyilkosokkal- való leszámolás
kevés helyen volt olyan következetes, mint nálunk. Itt sohasem került szóba az ilyen jellegű bűn

cselekmények elévülésének lehetősége; a felelősségre vonás elöl csak azok menekülhettek, akik
külföldre mentek vagy sikerült álcázni uk magukat. S a zuglói nyilasház gyilkosainak pere a bizo
nyíték, hogy a hosszú évekkel később leleplezettek sem kerülhették el a számadást. De ami min
dennél fontosabb: nálunk nincsenek megtűrt újfasiszta csoportocskák. provokációk, merényIe
tek ; uszító firkálmányokkal pedig, ha találkozhatunk, ez többnyire legméltóbb helyükön, a nyil
vános vécékben történhet. Ma ebben az országban nincs az antiszemitizmust támogató, vagy
akár csak "néma cinkosként" eltűrő politika, táptalaj híján az előítéletek gyökerei sorvadóban
vannak. S ha nem is volt egészen igazuk a könyvemben említett vidéki egyetemünk fiataljainak,
akik a folyóiratban megjelent változatot a mának semmit sem mondó történelmi stúdiumok vilá
gába utalták - mégis hiszem, hogy ajövőt ők képviselik. Persze nem arra a "kegyelmi állapotra"
gondolok, amit a boldog tudatlanság biztosít az ifjabb nemzedékeknek.

Nemrég olvastam egy rövid novellát. Kicsi öregasszony haldoklik odahaza. az eltartója ápol
ja. Jön a körzeti nővér injekciózni; sztereotip gügyögés, érezni mögötte a fásult szakmai kö
zönyt. A jobb kar vénái már tönkrementek a sok szúrkálástól.ia bal kar következik. Ahogy fel
gyűri a nővér a hálóinget, elálmélkodik a ráncos, öreg bőrön sötétlő számok láttán: jé, a néni mit
ki nem talált. a karjára tetováltatta a személyi igazolványa számát. .. Egyetértést keresve fordul
az eltartó felé, de "kecses mozdulata" amannak "súlyos, merev nézésébe" ütközik. Értetlenül pil
log, s amikor a férfi szeme "lassan résnyire szűkül", rémülten táskájába dobja a fecskendőt és
menekül... .

Érezhető: ez nem kitalált történet, élményalapja van. És csakugyan érdemes eltöprengeni raj
ta. Hogy vajon az érzéketlenség jele-e vagy csak a tudatlanságé, amikor egy fiatal ember a kon
centrációs tábort idéző .Háftling-szám" láttán csak a személyi igazolványra tud gondolni? Kö
zépiskolás diák nyilatkozott nemrég nosztalgia-ügyben a tévé képernyőjén: ő a középkorban
szereme élni, mert akkor mindig táncolhatná az olyan szép régi ráncokat, mint a tangó meg a ke
ringő. És az osztálytársak gyűrűjéből sem csattant föl a nevetés. Bizony ezek a gyerekek .falvé
dő-szővegnek"vagy jobbík esetben "költői gondolatnak" minősítenéka mi füiünknek oly baljós
csengésű mondatot : A munka szabaddá tesz! És ez nem külön nem-tudás, hanem része az elszo
morító általánosnak : a történelmi tudat - és vele a nemzeti önismeret .: zavarainak. És nem segít
a "súlyos, merev nézés", a szem "résnyire szűkülése" - ám pár csöndes mondat ott, a haldokló
ágya fölött, talán komolyabb történelmi stúdium lehetett volna annak a fiatal nővérnek, mint

.könyvtárra menő "kötelező olvasmány".
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Világszerte túl sok a baljós jel, az előitéletek is - úgy látszik, ha nem is az antiszemitizmus vi
szonylatában, de hasonló érvelések alapján - újratermelődnek és természetük szerint kontra-elő

ítéleteket szülnek. Veszélyesúj mítoszok vannak kialakulóban a világ különböző pontjain, közel
és távol. Jós nem vagyok, s görcsösen remélni akaró optimista sem. Mégis: ha nem reményked
'nék, nem tudnék dolgozni. Az ember tegye meg, ami telik tőle. Az Előítélet-kötetet annak idején
ilyen erőfeszítésnek szántam.

KUTAS KÁLMÁN VERSEI

Különös ruha
Istenadta ruhád a szenvedésed 
Eleinte sehogysem illik rád -:
túl nagy-
de belenősz ha békén viseled
Ráteszi Isten megáldó kezét
és néked arra erőt ád,
hogy végül úgy viseld
mint ünneplő ruhát.

Miértek
A MIÉR TEK mögött rejlik: AZÉRT
mit földi emberelme meg nem ért.
A MIÉRTEK nem-égőmécsbelek,
melyek mennyben meggyújtva fénylenek 
s ha majd kiszállunk a földi homályból:
aMIÉRTEK AZÉRTJEfelvilágol,
s amit a földön itt még meg nem értek:
lángolni fognak fen t millió A Z É R T EK.

A94-ik életévben
Idő kezén a mérhetetlen ásó -:
múló mindaz, mi maradónak látszó 
sok percsereg a sírom mélyre ássa -
ÉN már nem én, csak ÉNem foszló mása 
Halál néz rám derülten estelenten -
s ze IIe m világ világol két szememben.

Ebben a hónapban tölti be 94. életévét Kutas Kálmán költő. Sok szeretettel köszöntjük.
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