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A zsi dók történelemleckéjérõl - más ként
Érdeklõdéssel ol vas tam a ma gyar zsi dók tör té ne lem-

leckéjérõl va ló le vél vál tást a He ti Vá lasz ban. Úgy ér zem,
mint ha a gon do la tok több vo nat ko zás ban ki egé szí tés re szo -
rul ná nak; csak rág juk ezt a git tet – ide je len ne vég re azt ki -
köp nünk. Ez zel kap cso lat ban sze ret ném né hány gon do la to -
mat meg ír ni. 

Be mu tat ko zá sul csak annyit, hogy a nürn ber gi tör vé nyek
sze rint zsi dó nak mi nõ sülõ, ka to li kus val lás ban ne vel ke dett
idõs ma gyar va gyok. Úgy vé lem, hogy Krisz tus sza vai sze -
rint vá lasz ta nunk kell: „Le gyen a ti be szé de tek: igen igen,
nem nem...” Nem le he tek, nem le he tünk tu dat ha sa dá sos ok:
vagy zsi dó va gyok, vagy ma gyar. A ma gyar tör té nel mi múlt a 
sa já tom, ezért ezt vá lasz tot tam és vá lasz tom nap ról-nap ra, itt
szü let tem, a nyel vem, kul tú rám, költõim-íróim mind ide köt -
nek, ez a ha zám. Nem ta ga dom meg zsi dó múl ta mat sem,
ezért is fáj ne kem a sor suk, és amit itt le írok, azt nem el le nük,
ha nem ér tük írom: azért, hogy ne le gyen több pog rom, ne le -
gyen több holokauszt. (Az én sor som min den el nyo mott sor -
sa, le gyen akár csán gó ma gyar, chiapas in di án, ha zát lan kurd
vagy ti be ti pász tor.) 

Ho gyan lesz va la ki zsi dó? Ezt a val lást nem le het vá lasz ta -
ni, rit ka, hogy va la ki „be fo ga dást” kér jen – ezt a hi tet, lel kü -
le tet a csa lád ban, a kör nye ze té ben sa já tít ja el az, akit zsi dó -
nak ne vel nek. A zsi dók va la ha egy kis bál vány imá dó, ám de
ha ta lom vá gyó törzs voltak (a Tó rá ban ol vas suk: „Hajt sá tok
ural ma tok alá a Föl det...”). Mó zes is tent és tör vényt adott a
nép ének, mond ván, hogy õk Is ten ki vá lasz tott né pe. Ez a ki -
vá lasz tott ság az zal járt (és jár), hogy e hit val lói igye kez tek
má sok fö lé emel ked ni. Ta lán a sa ját tu laj don sá ga i kat ve tí tet -
ték ki is te nük re, Jahvéra. Haj lott ez a nép az arany bor jú, a
Mam mon imá da tá ra, amit Mó zes ha tá ro zot tan til tott – de úgy 
tûnik, hi á ba tör te össze ha rag já ban a tör vény táb lá it, at tól
nem tud ta vég leg el tán to rí ta ni a né pét. A ki vá lasz tott nép nek
is te ne or szá got ígért, Kanaánt és meg vál tót, a Mes si ást. A
zsi dók azon ban nem fo gad ják el, hogy a Mes si ás el jött hoz zá -
juk, és so kan vi tat ják, hogy an nak el jö ve te lé ig le het-e sa ját
or szá guk e föl dön. (Az or to do xok sze rint nem, a ci o nis ták vi -
szont min dent meg tesz nek ezért.) 

Nincs itt he lyem ar ra, hogy vissza te kint sek a „ki vá lasz tott
nép” be zár kó zás ra, ír tam errõl már több ször. Mint em lí tet -
tem, zsi dó vá vál ni nem le het, er re szü let ni kell. (A budd his -
ták, ke resz té nyek, mo ha me dá nok té rí tet tek: Men je tek, s ta -
nít sa tok min den né pe ket, mon dot ta Jé zus). A zsi dó ság Mes -
si á sát vár va ki re kesz tet te ön ma gát, és ez zel együtt járt, hogy
a tör té ne lem fo lya mán – gyak ran hi he tet le nül fáj dal mas és
em ber te len mó don – ki re kesz tet ték õket. 

Holokauszt. Ret te ne tes volt, de nem az elsõ. A tör té ne lem
ezek so ro za ta a ró mai arénéktól Szent Ber ta lan éj je lén át
Musza Dagh negy ven nap já ig. 

Ami kor a mun ka szol gá lat ból ha za tér tem, ak kor két ér ze -
lem volt ben nem. Rossz volt, hogy a Sztójay-kormány sár ga
csil la got ra kott rám, de ez az or szág nem (csak) a zsi dó tör vé -
nye ket je len tet te szá mom ra, ha nem a fa lu ku ta tó kat, a szár -
szói ta lál ko zót, Bar tók és Ko dály ze né jét, Sza bó Dezsõ,
Kosz to lá nyi Dezsõ és (a ma gyar) Rad nó ti Mik lós írá sa it is. 

Holokauszt. Akik ki ter vel ték, vég re haj tot ták – hol van nak
már? Né met or szág ban olyan szel le mi sé gek igye kez tek egy
nép ne vé ben meg gyón ni és meg is mé tel he tet len né ten ni, mint
Heinrich Böll, Günther Grass, Siegfried Lenz, ná lunk Ma gyar -
or szá gon Sán ta Fe renc, Pi linsz ky Já nos és még oly so kan.
Mûködik azon ban a vi lág ban egy erõ, ame lyik a ban kok tre -
zor ja i ban ku ta ko dik, és kö zel hat van év után is csak az anya gi
lehetõségek (egy újabb és újabb „kár pót lás”) iránt érdeklõdik.
Ez a holokauszt-üzletág. (Meg kér dem: a Don-ka nyar ál do za -
ta i nak csa lád ja ki tõl ka pott kár pót lást?)

Nép szám lá lás. Egy le vél író mél tat lan ko dik egyik na pi la -
punk ban, hogy a sta tisz ti kák csak x-ezer zsi dót mu tat nak ki,
ho lott tíz szer ennyi en van nak. Mi sze rint van nak annyi an? A
nürn ber gi tör vé nyek sze rint? El fo gad hat ja ezt egy ma gát zsi -
dó nak val ló sze mély? És mi ért kell, hogy annyi an le gye nek?
Egy más erõsítése, a po li ti kai, saj tó be li be fo lyá suk fo ko zá sa
ér de ké ben? 

Egy ér dek cso port azon mun kál ko dik, hogy nö ve ked jék a
zsi dó be fo lyás, fo lyik egy kü lö nös „multikulturalitás”-ra irá -
nyu ló agy mo sás. Ka rá csony kor vagy hús vét kor a ke resz tény- 
keresztyén szer tar tá sok a temp lo mok fa la in be lül foly nak.
Mi ért kell egy tör pe ki sebb ség nek a chanukát a menórával
együtt ki vin ni a Nyu ga ti pá lya ud var elé, az UT CÁ RA? Pro -
vo ká ció ez a ja vá ból, mert ha egy nem-zsi dó er re meg jegy -
zést tesz, Brinker asszony már fel jegy zi a köny vé be: Ma gyar -
or szá gon erõs an ti sze mi tiz mus van. Ki nek az ér de ke ez? Az a 
cél ja, hogy szé gyel le ni kell jen ma gyar azo nos ság tu da tun kat? 
Ha azt fel szá mol juk, ak kor könnyebb meg va ló sí ta ni a nem -
zet kö zi, vi lág gyar ma to sí tó, pénz ural mi rend szert! 

A get tó fel sza ba du lá sát éve ken át an nak ré gi ka pu já nál, a
Do hány ut cai zsi na gó gá nál ün ne pel ték. Idén a Kos suth té ren, 
több ve zetõ po li ti ku sunk rész vé te lé vel. (Nem mer tek ne met
mon da ni, ne hogy an ti sze mi tá nak ne vez tes se nek?) Ilyen szö -
vegû táb lát is tar tot tak: „Szo li da ri tást Iz ra el ál lam mal”.
Egye sek fü tyül tek, ami kor II. Já nos Pál ne ve el hang zott. Azé
a pá páé, aki ba rá ti ke zet nyúj tott a zsi dó fõpapoknak. Kik vit -
ték azt a táb lát? Kik fü tyül tek? Ér de kes, de úgy hal lom, nem a 
zsi dók. Azok, mint hal lom, meg ijed tek. Kik szer vez ték ezt? 

De ha nem õk tet ték, nem õk szer vez ték, mi ért nem ad nak
ki egy nyi lat ko za tot: „NEM va gyunk szo li dá ri sak Iz ra el ál -
lam mal, a gyil kos, ter ro ris ta ci o nis ta kor mánnyal?” (Ne ves
brit zsi dók mos ta ná ban meg tet ték ezt). Ami kor egy ton nás
bom ba hul lott Gá za vá ro sá ra, ami kor já té kos zsi dó em be rek
egy er ké lyen nézelõdõ 14 éves pa lesz tin kis lányt lelõttek –
ak kor a zsi dó szer ve ze tek mi ért nem nyil vá ní tot ták ki rész vé -
tü ket? 

Túl sok itt a pro vo ká ció. Olyan, mint ami kor Ariel Saron
kísérõivel be lé pett a szent mo ha me dán te rü let re, és ez zel
szán dé ko san fel szí tot ta a pa lesz ti nok gyûlöletét és me rény le -
te it. 

Egyes zsi dók a holokauszt szen ve dé sei után ál la mot akar -
tak ala pí ta ni. Olyan te rü le ten, ahol 2000 év óta pa lesz ti nok
él tek. Olyan mód sze rek kel, ame lye ket a zsi dók kal szem ben
al kal maz tak a pog ro mok vég re haj tói, az SS-le gé nyek. A Ha -
ga na, az Irgun el ül döz te a pa lesz ti nok jó rész ét, ha zát lan ná
tett egy né pet. Sze met sze mért? De hát a pa lesz ti nok nem
bán tot ták õket. A zsi dó ter ro ris ták an gol ál do za tai nem harc -
ban es tek el, ha nem fo goly ként felakasztották õket, szál lo dát
rob ban tot tak, meg ál lí tot ták az ENSZ-zász ló alatt, bé ke te -
rem té si szán dék kel uta zó Folke Bernadotte svéd gró fot, és
agyonlõtték, mert – úgy mond – „an ti sze mi ta” volt. 

Mind ez a tör té nel mi lec ké hez tar to zik. És az is, hogy a pa -
lesz ti nok ér de ke i ért emel szót a zsi dó Noam Chomsky, az iz -
ra e li író, Motti Lerner, vagy hogy mint egy négy száz iz ra e li
ka to na tiszt ta gad ta meg a pa lesz tin te rü le ten va ló had vi se lést. 
A kö vet kez te tés: egy ta nács. Igye kez ze nek a zsi dók vagy iz -
ra e li ták sze ré nyeb bek, ön kri ti ku sab bak len ni, ke ve seb bet
sze re pel ni a köz élet ben, fel hagy ni az an ti sze mi tá zás sal, érez -
zék át a palesztin nép szen ve dé se it. S minden nek ta lán a gyö -
ke re: ne azo no sul ja nak az zal az ame ri kai po li ti ká val, amely a
közelkeleti olaj- és föld gáz va gyon ellenõrzése, bir tok lá sa ér -
de ké ben nem fé ke zi meg az ag resszív ci o nis ta te vé keny sé get, 
sõt szít ja azt. Gon dol ják vé gig mind ezt. Hogy ne le gyen
újabb holokauszt.
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