
Minden országnak ahogyan megvan a maga sajá-
tos nyelve, története, kultúrája, úgy a mindezek-
hez szervesen hozzátartozó, szintén csak a rá jel-
lemzôen sajátos viszonya a zsidókhoz, s így az an-
tiszemitizmushoz is. Minden újabb, a zsidósággal
kapcsolatos esemény e régi hagyományra épül rá,
s ebbôl vált ki friss reakciókat. Az úgynevezett
európai „új antiszemitizmus” feltámadását nem a
jelenlegi izraeli–palesztin konfliktus eseményei
idézik elô, hanem az a mélyebb (a holokausztban
már egyszer igazi arcát leleplezô), ezeréves euró-
pai–zsidó konfliktus – ama régi – talált benne al-
kalmat és ürügyet, hogy ismét feltámadjon. Alig
leplezett vágy, hogy az izraelieket (a zsidókat)
ugyanolyannak lássák, mint az európaiak kényte-
len-kelletlen saját magukat: a holokauszt elköve-
tôinek. Hiszen az a narratíva is egyre nehezebben
tartható tovább, hogy holokauszthoz csak a né-
meteknek lenne közük – épp ellenkezôleg: vilá-
gosodik ki lassan a kép – szinte az egész Nyugat-
és Kelet-Európát egyesítô közös tett volt.

Magyarországnak nincs arab- vagy muszlim-
problémája – elônyére vagy kárára kimaradt a
kolonizációból. (Leszámítva Bosznia-Hercegovina
annektálását még az Osztrák–Magyar Monarchia
keretein belül – ami az idô rövidségére való te-
kintettel nem hagyott mélyebb nyomokat.) A szo-
cialista rendszer idején a magyar egyetemeken
sok arab diák tanult, érzékelhetô volt a jelenlé-
tük, s a velük szemben mutatkozó enyhe, tradici-
onális idegenellenesség. Ekkor a diákok nyomá-
ban érkezô arab nepperek kezében volt a fekete-
piac és az illegális pénzváltás monopóliuma, az
utazási lehetôségeik miatt. A hús-vér arabok a
rendszerváltás nyomán eltûntek, hogy helyükbe
a tévéképernyôn és más médiumokban virtuális
módon foglaljanak helyet – abban az ürügy-funk-
ció rendszerben, amely ezúttal arab–zsidó ellen-
tét maszkja alatt játsza el újra a régi magyar-zsi-
dó viszonyt. 

Lehet, hogy Nyugat-Európa számára új jelen-
ség a jelbeszéd, a sorok közötti olvasás, de nem
Európa keleti felén, ahol sem a demokráciának,

sem a nyílt beszédnek nincsenek hagyományai.
A politika, a sajtó, sôt az irodalom, a mûvészet
nyelve is e bonyolult kódrendszert használja –
most is, amikor elvileg kitört a szólás- és sajtó-
szabadság. (E terhelt kontextus, s nem a nyelvi
rokontalanság miatt nehéz irodalmunkat: azaz vi-
szonyainkat világnyelvekre lefordítani.) 

A szocialista rendszer fél évszázada alatt Izrael
és a cionizmus bûnös szitokszavak és fogalmak
formájában ivódtak be a magyar nyelvbe és köz-
tudatba. S noha a rendszergazda Szovjetuniót a
magyar lakosság döntô része más összefüggésben
utálta (s ezért valami kis elismerésféle Izrael-Dá-
vidnak is kijárt a Góliát nagyhatalommal szem-
ben), de mivel a cionizmus és Izrael gyûlölete a
hagyományos antiszemitizmusnak vált a legális
kifejezôdési rendszerévé, ezért szervesen folytat-
ta azt az elôítélet-rendszert, ami egyszer már el-
vitt Auschwitzig. Ha valaki legálisan és oly dicsé-
retre méltón Izraelt vagy a cionizmust „ítélte el”
és a szegény palesztin néppel szolidarizált, régi
keletû antiszemitizmusát élhette újra, s arra a ma-
radék zsidóra gondolt, akit – különösen az intel-
lektuális pályákon meglévô konkurenciaharc
okán – utált vagy vele szemben érzett kisebb-
rendûséget. 

A mai Magyarországon tehát semmiféle arab-
probléma nem játszik szerepet. Helyette a fran-
ciaországi arabproblémához hasonló cigányprob-
léma kelt egyre élesebb feszültséget. A tízmilliós,
több évtizede meredek népességcsökkenés lejtô-
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Régi-új antiszemitizmus 
Magyarországon 

a második intifáda tükrében

Cikkemet Smuel Trigano francia zsidó filozófus felkérésére
írtam, egy több térség és több szerzô tapasztalatait felvonul-
tató antológiába. “Hongrie” in: Les habits neufs de l’antisemitis-
me en Europe, sous la direction de Manfred Gerstenfeld et Shmuel
Trigano. Paris, 2004, pp. 217–229. S mint az nemegyszer el-
ôfordult velem a nem magyar közönség számára készített
írások során, hogy a kontextusokat megértetô törekvéseim
közben, olyan összefüggések nyíltak ki elôttem, amelyek ed-
dig elôttem voltak elrejtve. Ezért gondolom, hogy érdemes
a kontextusokat ugyan jól ismerô, de talán épp azoktól az
összefüggéseket nem látó hazai közönséggel is megosztani
ezeket.



jére csúszott magyar lakossággal szemben gyor-
san szaporodó félmilliós cigány népesség áll,
amely egy nemzedéken belül jelentôs demográfiai
elmozdulással fenyeget. A politikailag és kulturá-
lisan radikálisan szervezôdô cigányság integrálá-
sa egyre élesebb konfliktusokat vet fel. Különö-
sen az európai csatlakozás során, amikor ezen a
vizsgán a magyar lakosság döntô része nem fog
átmenni, mert nem képes tudását, munkáját: azaz
eddigi életét konvertálni az Európai Unió maga-
sabb követelményrendszeréhez. A szegény és is-
kolázatlan cigányság részére az elégtelen bizo-
nyítványt már elôre kiállították. E népesség nyers
segédmunkájára a szocialista rendszer extenzív
munkaerôt igénylô gazdasága igényt tartott,
azonban a jelenlegi fejlett technológiát alkalmazó,
javarészt internacionális (globális) cégek, akik a
magyar gazdaságot ma irányítják (vagy fogal-
mazzunk pontosabban: akik a nemzeti tôke nél-
kül a kapitalista rendszerre visszatért magyar
gazdaságot szükségképpen kolonializálják), nem
tudják alkalmazni ôket, ahogy a magyar munka-
erô nagy részét sem. Velük szemben látványosan
nyilvánul meg a hagyományos és az új keletû xe-
nofóbia. Hiszen a magyar népességre is rásza-
kadt a mindennapi megélhetés, állásvesztés, pozí-
cióféltés, azaz: a létbiztonság gondja – és egy tá-
gabb, metafizikus értelemben pedig a magyar
kultúra egészét átható megsemmisülés víziója.
(Míg Franciaország és az újraegyesült Európa a
gloire elvesztése miatt, addig a kicsiny, az egész
történelme során két nagyhatalom közé ékelô-
dött, rokontalan nyelvû-kultúrájú Magyarország
az azonossága elvesztése – a „nemzethalál” – mi-
att szorong.)

Magyarország a mai „cigánykérdésé”-hez ha-
sonlóan szorongtató, noha gyökeresen más ter-
mészetû zsidó „kérdését”, a „zsidókérdést” 1944-
ben egyszer, s mindenkorra megoldotta. A végze-
tes esztendôben az akkori magyar politikai és
közigazgatási hatalom aktív részvételével (ame-
lyet szinte egyöntetû, de legalábbis passzív társa-
dalmi egyetértés kísért) a maga 600 000 fôs zsi-
dóságát kiszolgáltatta a Reich számára. Csak a
budapesti gettónak sikerült túlélnie a II. világhá-
borút, mert a Vörös Hadsereg a vártnál gyorsab-
ban szabadította fel a várost. (Vagy: foglalta el a
várost – hiszen a történelmi események megítélé-
se, s nyomán ugyanannak a nyelvnek, a magyar-
nak, a használata, értelmezése – akkor is, ma is –
szembeállítja a magyarokat a magyar zsidókkal.)
Az Auschwitz-országból visszaszállingózott túl-
élôk és a budapesti gettó lakói és a város dzsun-
gelében magukat meghúzó zsidók a II. világhá-

ború után körülbelül 200 000 fôt számláltak.
Akik a legkülönbözôbb okok miatt nem bírtak a
„holokauszt földjén” tovább megmaradni – kb. 100
000 fô – 1946 és 1956 között elhagyták az orszá-
got. Néhány véletlenszerûen ott ragadt zsidót le-
számítva, a régi és új keletû kommunisták ma-
radtak, s eddig soha nem látott lehetôségek tárul-
tak ki elôttük. Ugyanis az új megszállók a magyar
társadalom e gyökértelen rétegében – a láthatat-
lan etnikumban – bíztak meg legjobban. Ezért ôk
alkották a kommunista rendszer sztálinista kor-
szakának legfelsô politikai vezetését, a magyar
társadalom diktatórikus átalakítását levezénylô
erôszakszervezet, az Államvédelmi Hatóság
(ÁVH) törzskarát, valamint új, kommunistakon-
form értelmiségének gerincét: beleértve a tömeg-
médiumokat, mûvészeti és tudományos életet.
A megmaradt zsidóságnak ez a kiemelt szerepe,
ha szakmaivá finomodott mértékben is, de a Ká-
dár-rendszer gulyáskommunizmusát is jellemezte.
(Az egykori mûvelt ávós tisztek a kultúra és gaz-
daság vezetésében helyezkedtek el, az egykori
kommunista újságírók egy tekintélyes része – egy
részük már az 56-os forradalom elôtt – a rendszer
ellenzékében fejtett ki meghatározó szerepet.)
Megvilágító jelenség, hogy míg a kommunizmus
áldozatainak (helyesen) állítottak múzeumot és
emlékhelyet a rendszerváltás után (Terror Háza),
addig a holokausztnak (Lengyelország után itt,
ebben az országban szedte a legtöbb áldozatát) a
mai napig nincs köztéren emlékmûve. Az európai
uniós bizonyítványhoz csatolandó Holokauszt
Múzeumot idén egy külvárosi zsinagógában ter-
vezik felállítani, egy olyan helyen, egy olyan épü-
letben, aminek semmi köze nincs a holokauszt
narratívájához: a „lieux de mémoire”-hoz. (Pierre
Nora).

Tehát a döntô mértékben a kommunizmusnak,
szocializmusnak vagy a liberalizmusnak (de sem-
miképpen sem a zsidóság valamilyen pozitív meg-
élésének) elkötelezett holokauszt utáni zsidóság
elsô és második generációját érte 1989 bársonyos
forradalma. Ekkor az ország minden hagyomá-
nyos entitása elôtt megnyílt a tradicionális azo-
nosság visszanyerésének lehetôsége. Ebben a fo-
lyamatban indult ama „zsidó reneszánsz”, ame-
lyet jómagam egy zsidó folyóirat szerkesztôjeként
közvetlenül figyelhettem meg – s amelyet késôbb
a „halott arcán növekvô szakáll”i metaforával írtam
le. A vasfüggöny sokkszerû leomlása pillanatá-
ban nem volt világos, hogy merre szalad tovább
Magyarország szekere – a maradék zsidóság
nagy része ezért, s csak ezért tett tétova mozdula-
tokat a „reneszánsz” irányában. A felkínálkozott
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szabadságot ugyanis nem arra használta ki, hogy
folytassa a holokausztban megszakadt (egyéb-
ként az elôtt sem ellentmondásmentes) történe-
tét, és szabadon, kényszerek nélkül tisztázza azt,
hogy mi történt a holokausztban, s fôleg elôtte és
utána, hanem bevetette magát a politikai, gazda-
sági és kulturális hatalomért folyó harcba. Abba a
generációk sorsát meghatározó alapításokba fek-
tette és fekteti energiáit (ilyen lehetôség évszáza-
dok alatt egyszer fordul elô, noha ez Magyaror-
szág huszadik századában kétszer is megesett),
amikor eldôl, hogy ki lesz az elkövetkezô új kor-
szakban az ország felsô vagy felsô-közép osz-
tálya. (Állításomat igazolja, hogy míg 1989 hatá-
sa azt is elôidézte, hogy az egész kelet- és közép-
európai térség tíz év alatt szinte judenreinné vált,
addig a magyar zsidók nem mozdulnak, mert –
mint egyik tehetséges képviselôjük, Magyaror-
szág leggazdagabb embere, aki felsôfokú képesí-
tését egyébként a Budapesti Rabbiszeminárium-
ban nyerte – találóan meghatározta: „számunkra
itt van Amerika”.) Vagy más megfogalmazásban:
ki lesz a nyertese a Szovjetunió bukásával elôállt
(és nem kivívott) politikai és gazdasági rendszer-
váltásnak?

A jobboldal – vagy az úgynevezett „nemzeti”
vagy „konzervatív” oldal – azt mondja: a zsidók.

A (z elvileg) nem zsidók, hanem a szocialista és
liberális pártok és értelmiségi holdudvaruk pedig
azt mondják: a nemzeti oldal, a konzervatívok, a
jobboldal: „antiszemita”.

•••
Nem a kijelölt feladatról, a második intifáda an-

tiszemitizmust keltô hatásáról beszélek? De-
hogynem. S még mindig arról, ha még mélyebbre
leereszkedve a múltnak korántsem oly „mélysé-
ges kútjába” visszatérek egy kérdés erejéig a ho-
lokausztban elpusztított 600 000-hez, és a meg-
maradt 100 000-hez. Kik is voltak ôk valójában?
Zsidók. Ez így nem mond semmit – sôt bizonyos
megtévesztésre is alkalmat ad. Ôk voltak a ma-
gyar polgárság. A Thiers Etat. Ez az azonosító
kulcs. A magyar zsidóság leírására, de akár Ara-
fat magyar megítélésére is. Bárminek, aminek e
fogalomhoz – zsidó – köze van. A zsidóság ját-
szotta el a törökök kipusztította, Habsburgok
(Európa?) elnyomta és gyarmati sorba süllyesz-
tette országban a polgárság szerepét. A 18. szá-
zad végén, hipp-hopp, itt voltak, gyorsan elsza-
porodtak, mint ma a cigányság, majd kihasználva
a kedvezô politikai lehetôségeket (az 1848-as
Habsburg-ellenes szabadságharcot, amelybe még
állampolgári jogok nélkül, de elôrelátóan vért,
szellemet s anyagiakat invesztáltak, majd az

egész Európát újrarendezô hatalmi játszma kime-
netelének köszönhetô 1867-es osztrák–magyar
kiegyezést) és megcsinálták a modern Magyaror-
szágot. Ipart, kereskedelmet, bankrendszert, inf-
rastruktúrát, s aztán ami még érzékenyebb ele-
venbe vágott: a tudományt (mégpedig a társada-
lomtudományokat, elsôsorban a jog- és a
nyelvtudományt), s aztán ami még ennél is vég-
zetesebb szorongást idézett elô: a modern irodal-
mat és mûvészetet. (Nem itt a helye kitérni és áb-
rázolni ezt a világon egyedülálló folyamatot, de
csak egy friss példával érdemes megvilágítani a
frusztrációt: a 100 éve várt irodalmi Nobel-díjat
is zsidó kapta, Kertész Imre. Nem ám zsidó szár-
mazású, de egyenesen zsidó, s mi több: éppen a
holokauszt témájára.1) Nyugat-Európa jelenlegi
kínlódása rá a példa, mennyire nehéz integrálni
egy kultúrájában idegen, eltérô értékrendszerrel
bíró tömeget, mint most a muszlimokat. De Eu-
rópának ez a szerencsésebb fele meg sem ízlelte
azt az ennél összehasonlíthatatlanul elviselhetet-
lenebb kínt, amikor egy látszólag velünk egy ér-
tékrendszert magáénak valló, a nyelvünket, kul-
túránkat kitûnôen, néha jobban beszélô s mégis
más, idegen népesség csinálja meg helyettünk
mindazt, ami megfelel a modernitás kihívásának,
s ezzel vezetô szerephez, hatalomhoz, elismert-
séghez (például világhírhez) jut. Ez történt Ma-
gyarországon a holokausztot megelôzô 100 év-
ben – és ez a hagyomány fennmaradt a mai napig.
(Ez utóbbi fejlemény egy újabb rendkívüli telje-
sítménye a magyar zsidóságnak – már csak azért
is, mert a holokausztban tökéletesen lefejezték,
nem maradt tudósa, írója, rabbija, szellemi veze-
tôje, felsô polgársága, s mégis, a harmadvonalá-
ból megint elitté tornázta fel magát.) Tehát a ma-
gyar holokausztot akként definiálhatjuk, hogy ebben a
történelmi periódusban a magyarságnak a moderniz-
mus áldásaiból kimaradt (döntô) része a II. világhábo-
rú fejleményeit kihasználva meg kívánt szabadulni a
fölé növô konkurenciájától, és a szorongtató rémképétôl,
hogy az ország demográfiailag és szellemi értelemben is
„elzsidósodik”. (Ugyanis – hasonlóan a világ vala-
mennyi szegletéhez és kultúrájához – a zsidót, a
zsidó származásút miért éppen a magyarok ne
azonosították volna a magukétól eltérô, más vagy
idegen entitásnak.) Állításomat mi sem bizonyítja
pregnánsabban, hogy a magyarság a II. világhá-
ború nem várt kimenetelét egy hasonlóan törté-
nelmileg beágyazott konkurenciától való megsza-
badulásra használta ki, amikor a másik, etnikailag
is azonosítható polgárosodó elemet, a zsidóknál
régebben az országban élô németséget zsuppol-
ták ki, hasonló gyorsasággal és néha hasonló ke-
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gyetlenséggel. (Az ezzel való szembenézésnek
még az elején sem tart az ország.)

A magyar zsidók nem vezetnek bûnözési sta-
tisztikákat, nincsenek jelentôs szociális problé-
mái, nem követelnek semmit (a holokauszt el-
szenvedését kompenzáló kártérítést is szordínó-
san pedzik, s attól függôen, hogy jobb- vagy
baloldali kormány van uralmon), sôt: nem is igen
láthatóak – mindenesetre törekszenek arra, hogy
ne látszódjanak. Ezzel szemben még mindig ôk
adják a jelenleg kormányon lévô szocialista és li-
berális párt vezetôit és elitjét, a tömegmédiumok
leginkább foglalkoztatott munkásait, amiben nem
dolgoznak, az olyan, mintha nem lenne: mert ol-
vashatatlan, nézhetetlen, hallgathatatlan: ez
ugyanis zsidó szakma, akár a gyémántcsiszolás –
úgy látszik, évszázadok kellenek hozzá, hogy ezt
más el tudja tanulni tôlük. Még az a hagyomány
is átmentôdött, hogy az antiszemita sajtót is csak
egy-két öngyûlölô zsidó tudja csinálni hatéko-
nyan.) Kezükben van, ugyan nem a gazdasági
hatalom (az nincs magyar állampolgár kezében –
az elmúlt rendszer az ehhez szükséges tôkétôl
mindenkit megfosztott), de az internacionális vál-
lalatoknak ôk adnak tanácsot, hogy mit privati-
záljanak, s ôk képviselik az érdekeiket Magyar-
országon – erre a szocialista rendszerben felhal-
mozott kapcsolati tôke alkalmassá tette ôket,
valamint az egyetlen zsidó hagyomány, amit nem
vetkôztek le, nevezetesen azt, hogy a legkamato-
zóbb befektetés, amit tanulásba, különösen a
nyelvtanulásba fektetünk. Ma Magyarországon
nem lehet rendes álláshoz jutni az angol és egy
másik vezetô európai nyelv ismerete nélkül.) 

A valós, vagy csak érzett fölény érzete (mint
tudjuk: nincs objektív, csak szubjektív valóság)
sokkal elviselhetetlenebb, frusztrálóbb egy nép
számára, mint megbirkózni az alulról jövô, a kul-
túra alacsonyabb vagy más fokán lévô néptöme-
gek integrálásával. 

Vagy éppen: mindkettôvel egyszerre.
Ebbe az állapotba került ma a magyar nép –

megtetézve azzal az elkerülhetetlen, nem is igen
tagadott jövôképpel, hogy az Európai Unióba
történô belépés elsô húsz éve igen keserves lesz, s
tovább fokozza a társadalmi osztályok leszakadá-
sát. Ha a belépés be is válik, akkor is csak a most
megszületendô nemzedék fogja hasznát látni. 

Összefoglalva: az izraeli–palesztin konfliktus
magyar recepciója nem más, mint a magyar holo-
kausztban meg nem oldott magyar–zsidó konfliktus,
valamint a viszonylag friss, 14 éves rendszervál-
tást követô politikai-gazdasági-kulturális harc-
nak egy maszkírozott megnyilvánulása. (A len-

gyeleknek volt bátorságuk a szocializmus korsza-
kában is elvarrni a szálat. Amikor Gomulka ve-
zérlete alatt, az úgynevezett „száraz terror” idején
és révén a maradék százezrüket 1968-ban vissza-
térésre nem jogosító útlevéllel, fél évezredes szol-
gálatukat meg nem köszönve elbocsátották.) 

Gyilkos, noha oly kicsinyes jelenség ez. Még a
tragédia felemelô akkordjait sem intonálja – ép-
pen a rejtett, minden ôszinteséget nélkülözô vol-
ta miatt, amely egy száz éve görgetett frusztráció
hazugságát kompenzálja a holokauszt túlélôinek
és azok gyermekeinek a napról napra gyilkolása
iránti megvetéssel, sorsuk iránti közömbösséggel
vagy nyílt ellenségeskedéssel. (S ezzel, „nem tud-
ják, de teszik” alapon megismétlik – de most zsi-
dók és nem zsidók egy közösségben, ez benne a leg-
szégyenteljesebb mozzanat – a holokauszt alatti vi-
selkedést, amikor a sárga csillagos tömegnek – ez
lehetett a legfájóbb – közöny és megvetés mellett
kellett ama vagonokba felkapaszkodniuk.) 

•••
Megfigyeléseimet Jeruzsálemben összegzem, ahol

2000 júniusa óta élek. Egy évre szóló ösztöndíjjal
jöttem ide azért, hogy az általam szerkesztett zsi-
dó folyóirat izraeli kapcsolatait megerôsítsem s
felújítsam héber nyelvtudásomat. Újságírói vágya-
im között szerepelt az is, hogy személyesen élhes-
sem át a millenniumot azon a helyen, ahol idôszá-
mításunk elkezdôdött, s hogy jelen lehessek a Pa-
lesztin Állam megalakulásakor, személyesen
tapasztaljam meg a béke kitörésének emberi di-
menzióit. Azaz: a nagy események közelében legyek.

Tudjuk, mi következett be helyette...
Egy darabig a héber nyelv rejtelmeire próbál-

tam koncentrálni. Annál is inkább, mert 12 évvel
ezelôtt, amikor szintén egy ösztöndíj keretében
elkezdtem héberül tanulni, közbejött az Öböl-há-
ború, majd az izraeli baloldal visszatérése a hata-
lomba: a megbékélés nagy ígérete – és ahelyett,
hogy tisztességesen megtanultam volna héberül,
inkább a világtörténelmi események sodrában a
legnagyobb példányszámú magyar nyomtatott
médium, a Népszabadság tudósítójául szegôdtem.
Majd’ mindennap közöltem tudósítást, elemzést,
riportot, interjút, de más hetilapok is kértek tô-
lem írást. Amikor 2000-ben ideérkeztem, elhatá-
roztam, hogy nem engedek a múló értékû napi-
lap-tudósítói kihívásnak (aki ír, tudja, hogy a
publikálás szinte alkoholfüggôséggel ér fel), hi-
szen ez az utolsó lehetôség, hogy elsajátítsam ezt
a nyelvet. Aztán úgy éreztem: nem hallgathatok.
Kötelességem tudósítani, hogy mi folyik itt Izra-
elben, milyen borzalmas sors, kihívás elôtt áll ez
a „lángoktól ölelt” ország. Elkezdtem cikkeket,
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összefoglalókat írni és küldözgetni. S kisvártatva
arra lettem figyelmes, hogy írásaimat nem közlik.
Valaha rám telefonáltak, mint olyanra, aki bizo-
nyos népszerûségre is szert tettem az öbölhábo-
rús (majd szarajevói) tudósításaimmal, ha vala-
milyen eseményrôl, amelyrôl a CNN már adott
hírt, nem írtam. Amikor 2000 októberében és no-
vemberében a Frankfurti Könyvvásárra és Pá-
rizsba egy konferenciára egy-egy hétre visszatér-
tem Európába, leesett a tantusz. Ezekben az úgy-
nevezett szabad és demokratikus országokban is
meg kellett tapasztalnom, hogy milyen egyoldalú-
an és részrehajlóan folyik a közel-keleti tájékoz-
tatás – a magyar eminensen szolgalelkû magatar-
tást (akkor a Szovjetuniót, most a Nyugatot kö-
vetve) jól ismertem. A fordulópontot a 12 éves
palesztin kisfiú, Mohamed Jamal Duri esete hoz-
ta el számomra. Amikor a Haaretz (aki ezt a lapot
folyamatosan olvassa, jól tudja, hogy nem vádol-
ható Izraellel szembeni elfogultsággal) több
számban is közölte az izraeli társadalmat is meg-
rázó eset kapcsán lefolytatott vizsgálatok ered-
ményeit, amelynek során kiderült, hogy a palesz-
tin kisfiú és az apja mögül palesztinok tüzeltek iz-
raeli katonákra, s hogy több mint valószínû, hogy
ôk oltották ki a gyerek életét, valamint – és ez a
lényegbevágóbb – hogy a palesztin (és nem fran-
cia) operatôr 40 percet várt az eredményre ahe-
lyett, hogy figyelmeztette volna a feleket, hogy
egy gyereken és apján keresztül lövöldöznek egy-
másra. Megírtam ezt az esetet, és valamennyi li-
berális lapnak elküldtem a tudósítást. Egyik sem
közölte. Közben állandóan kaptam az e-maileket
magyarországi zsidó és nem zsidó barátaimtól,
hogy adjak magyarázatot erre az esetre, annyira
sokkolta ôket a számtalanszor lejátszott ügyes
filmriport. A Haaretz digitális változatából ki „save”-
eltem a vonatkozó cikkeket és valamennyi újság
fôszerkesztôjének elküldtem, hogy akkor leg-
alább ezt közöljék, vagy ennek alapján informál-
ják a magyar közönséget. Ennek sem lett foga-
natja. Dühömben elküldtem egy jobboldali napi-
lapnak (Magyar Nemzet), amely többek közt a
szélsôségesen antiszemita és nem tehetség nélkü-
li (zsidó származású) Lovas István publicista sza-
domazo Izrael elleni ôrjöngéseit folyamatosan
közli. (Receptje, amit több televízió is átvett tôle:
egy arab forrás – többnyire website – és az önos-
torozó Haaretz egy tudósítását úgy közölni egy-
más mellett, hogy az a szerkesztô pártatlanságát
demonstrálja, s ugyanakkor egymást erôsítsék a
legképtelenebb hazugságokban.) Ôk lehozták a
cikket, bár ennek a provokációmnak sem lett se
folytatása, se hatása.

Fel kellett tennem a keserves kérdést: ha ennek
az úgynevezett szabad és szabad sajtójú ország-
nak valamennyi hírforrása elzárkózik attól, hogy
megjelentessen egy információt, amely Izraelt (a
zsidókat) tisztázná egy gyerekgyilkosság vádja
alól (a Heródes-történet felidézése rá egy évre be
is következett a betlehemi Születés temploma
megszállásával), akkor nekem (zsidónak) van-e
ott helyem? Elkezdtem egy PhD-programot a je-
ruzsálemi Héber Egyetemen. Ürügyként (remé-
lem, professzoraim nem olvassák e vallomást),
hogy itt maradhassak.

Életem elsô héber nyelven készített interjúját
Slomo Avinerivel, az ismert politológussal készí-
tettem A történelem pesszimizmusa címen, akinek
mint prominens baloldalinak és Marx-kutatónak
jó neve van Magyarországon. A vele készített in-
terjúban (2001-ben) elmondta, hogy Camp Da-
vid kudarcáért egyértelmûen a palesztin vezetés
tehetô felelôssé, s nincs remény megegyezésre az
arab országokkal, mégpedig a teljesen antide-
mokratikus berendezkedésük s az olajra alapo-
zott, tehát nem emberi munkából adódó gazdasá-
guk és az arra épülô korrupt elosztási rendszere-
ik miatt. S nincs más megoldás, mint az egyoldalú
„háfráda”, azaz: az elválás. Ezt a nem saját nevem
alatt, hanem az elfogadott és tisztelt baloldali fi-
gura mögé bújtatott elemzést sem tudtam egyet-
len liberális napi- vagy hetilapban megjelentetni.
(A magam szûk körben ismert folyóiratában per-
sze igen2 – és döbbent figyelmet is keltett nem
egy vezetô értelmiségi részérôl.) S persze azt el-
felejtettem megemlíteni, hogy miközben egyre el-
keseredettebben próbáltam Izraelrôl hírt adni, az
is nyilvánvalóvá vált, hogy csak zsidó származá-
súak utasítottak el. (De hiszen ez a bevezetô rész-
bôl egyértelmû.) Egyetlenegyszer sikerült csupán
áttörni a hallgatás falát3 (mert ugye az írásról, tu-
dósításról: a tanúságról nehéz leszokni), ama ne-
tanyai Park Hotelben rendezett véres pészahi
mészárlás alkalmából, ahol barátaimat, a magyar
Fried családot gyökerestül kiirtotta az öngyilkos
merénylô vak dühe. Nemhogy nem zsidó, de ki-
fejezetten ellenséges (sajtóperem is volt vele) kol-
légának, Kovács Zoltánnak (Élet és Irodalom) ír-
tam, hogy „képzelheti, hogy mekkora a baj, ha
neki küldöm el a cikket”, s ô, ha rövidítve is és
egyszeri kivételként, de leközölte.4

S hogy mennyire nem saját s nem egyedi eset-
rôl van szó, azt éppen a magyar Nobel-díjas Ker-
tész Imre esete bizonyítja. Kertész az európai zsi-
dó származású értelmiséggel szemben nemhogy
nem bojkottálta Izraelt, de ellátogatott oda és egy
megrendült cikkben fejezte ki szolidaritását Izra-
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ellel e nehéz helyzetben (Jeruzsálem, Jeruzsálem5).
Többek között, akkor még nem Nobel-díjasként,
éles, s fôleg hiteles, szavakkal ítélte el José Sara-
mago gonoszul hamis Auschwitz-hasonlatát.
Nem sokra rá a magyar szellemi élet egyik hang-
adó figurája (Eörsi István költô, publicista,
mûfordító – holokauszt-túlélô) mint taknyos kis-
gyereket térdepeltette borsóra érte, miközben a
gyilkos Izrael összes sztereotípiáját a fejére olvas-
ta.6 Dicséretére legyen mondva, ebben az idôköz-
ben berobbant Nobel-díja sem zavarta, s Kertész
újabb nyilatkozata egy arab világot érintô
ügyben7 (nevezetesen, hogy támogatta Bush ira-
ki háborúját, s emlékezni merészelt arra, hogy
amerikai katonák szabadították fel Buchenwald-
ban, sôt erre magát Schröder kancellárt személye-
sen is emlékeztette a német néppel egyetemben)
arra késztette Eörsit, hogy ezúttal azt az idôköz-
ben trendivé és eurokonform közbeszéddé érett
érvelést is felsorakoztassa: nevezetesen „a zsidók
ugyanazt csinálják, amit a nácik velük szemben
követtek el”.8 (Rossz belegondolni, hogy ez lenne
az igazi oka, hogy Magyarországon nem sietik el
a Holokauszt Múzeum és Emlékhely ügyét, ha-
nem kivárnak. Ugyanis a „hazugság helyén”,9 a
holokauszttal sem fizikai, sem erkölcsi kapcsolat-
ba nem hozható külvárosi zsinagógában, roppant
falakkal a mellékutcától is hermetikusan [7,21
méter festett vasbetonfallal] elszigetelt helyiség-
ben a magyar holokauszt narratívájának elmon-
dása helyett képzômûvészeti kiállítást készítenek
elô, mert – így az indoklás – hiszen a kutatások még
folynak, azaz a 600 000 magyar zsidó haláláról
még nem gyûlt össze egy kiállításra való bizonyíték.) 

Eörsi a magyar liberálisok egyik hangadó értel-
miségije s pártjának (Szabad Demokraták Szö-
vetsége) és valamely csúcsszervének tagja. Egy
másik SZDSZ-es prominens, nyolc évig parla-
menti képviselô (neve még pártelnökként is fel-
merült), Tamás Gáspár Miklós médiafilozófus a
másik fô zsidó- és Izrael-faló. (Édesanyja erdélyi
rabbik leszármazottja, jómagam személyesen egy
Talmud Tórán ismertem meg, ahol néha megláto-
gatta a fiát, ahová elvált felesége a kisfiút járatta.)
A magyar sajtó több liberális fórumán Orianna
Fallacit – majdhogynem le vén kurvázta Izraelért
kiálló nevezetes cikke miatt, késôbb szó szerint le
is fasisztázta.10 Ezt, gondolom, a világhírû olasz
riporternô valahogy kibírja, annál kevésbé hazai
áldozata, Tatár György filozófus, vallástörténész
– a tehetségeitôl, szellemi elitjétôl a holokauszt-
ban megfosztott magyar zsidóság szinte egyetlen
ígérete. Tatár Izraelben töltött tanulmányi ösz-
töndíja idején írt egy szép könyvet tapasztalatai-

ról.11 A könyv legizgalmasabb vonulata a szerzô
szinte öntudatlan belsô küzdelme saját magával.
Ô is mint baloldali zsidó értelmiségi nézte a vilá-
got, de ugyanakkor meglepve vette észre magán,
hogy a küzdelmes izraeli mindennapok, valamint
a saját gondolkodásának független, öntörvényû
mûködése szellemét a saját szubkulturális elôíté-
letei ellen fordítják – s a világot, a baloldaliságot,
s a palesztin–zsidó konfliktust ezért muszáj más-
képp látnia, mint a baloldali-liberális szubkultú-
rája. Tamás Gáspár Miklós e fegyelmezetlen lá-
zadásért nemcsak gyilkos dorgatóriumban része-
sítette,12 de írásában kereken ki is utasította az
országból. Szokatlan radikális hangvételét a fejle-
mények igazolták. A filozófus tanult a leckébôl, s
elhallgatott. Könyvén kívül írt még egy-két ere-
deti és nívós, Izrael melletti cikket13,14 (amelyeket
érdemes lett volna lefordítani, mert megérdemel-
nék a magyarországinál is szélesebb figyelmet):
többek között abból az alkalomból, amikor egy
antiszemitizmust figyelô szervezet elemzést kért
tôle az intifáda médium-recepciójáról. Ebben
Tatár György felfedezte és leleplezte a magának
is meglepô tényt, hogy a jobb- és baloldali Izrael-
ellenesség érvrendszerében döbbenetes az azo-
nosság. Ezt az írását csak kéziratban olvastam,
mert megrendelôi csak a jobboldali antiszemitiz-
mus ostorozásában voltak érdekeltek, s elôször
nem akarták azt megjelentetni (ezért került hoz-
zám a kézirat), majd csonkítva mégis megjelen-
tették. Ô volt az utolsó hangsúlyos magyar értel-
miségi, aki felemelte szavát Izrael mellett. Az Iz-
raelen (a zsidókon) esett sérelmet Tatár most
Juda Halévi költeményeinek újrafordításával kí-
vánja ellensúlyozni. (Ezt írta nekem, amikor fel-
ajánlottam, hogy Izrael mellett szóló írásait sze-
retném könyvben kiadni.) 

Külön tragédia ebben a szomorújátékban a leg-
nagyobb és legbefolyásosabb magyar médium, a
Népszabadság izraeli tudósítójának, Jehuda La-
havnak a szerepe. Ez ugyan elsôsorban szakmai
kérdés – ami a gyakorlatban azonban súlyosabb
következményekben nyilvánul meg. A magyar–
szlovák származású nyugdíjas újságíró egy izrae-
li kisvároskában nézi a tévét s olvassa az újságo-
kat, és ennek alapján tudósítja a magyar népet
az izraeli fejleményekrôl. Ami nem lenne baj, de
neki véleménye van, amelyet úgy érzi (egyszer el-
mondtam neki, hogy ez a hivatás tökéletes félre-
értelmezése), írásaiban képviselnie kell. Történe-
tesen a véleménye az izraeli fogalmakkal mérve:
szélsôbaloldali. Ami szintén nem lenne baj, de
írásai tudósítások formájában jelennek meg –
„tel-avivi tudósítónktól” megjegyzéssel a közle-
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ményei fölött. Ezek hetente többször is Izraelt
hétrôl hétre erôszakos, fasisztoid hódítóként tün-
tetik fel. Ilyen vélemény létezik Izraelben, s ez itt,
ebben a szélsôségesen demokratikus országban
az unalomig legitim. Csak az a baj, hogy mindez
a Földközi-tenger túloldalán objektív tudósítás
formájában hangzik, sulykolódik hosszú évek
óta. Nem szorosan idetartozik, de érdemes meg-
említeni, hogy Lahav kettôs játékos. Ô tudósítja
Izraelt Magyarországról is. (Internet, valamint
az itt is fogható két magyar tévécsatorna révén.)
A Haaretz olvasói számára ezért Magyarország
egy velejéig romlott antiszemita ország képében
tûnik fel, szerencsére ritkábban, mint fordítva.
Ez is egy vélemény, amelyben Lahav osztja ma-
gyar szocialista és liberális barátainak nem a vé-
leményét, de harcát a hatalomért, ahol, mint em-
lítettem, az ellenfél lejáratásának fô eszköze,
hogy minden mozdulatáról bebizonyítják, hogy
antiszemita. Ez egyszerre tragikus és nevetséges,
s persze funkciótlan a Haaretz hasábjain. A lap
Kertész Imre Nobel-díjáról is az egyik hangsú-
lyos cikkében azt tartotta kiemelésre méltónak –
a különben remek nívójú lap szégyenére –, hogy
ennek a díjnak nem örült a szélsôjobb.15

S ha már a legnagyobb médium, a Népszabadság
izraeli tudósítójával illusztráltuk a szocialista-li-
berális magyar sajtót – ennek a lapnak a nevét
szintén meg kell említeni, amikor a szélsôjobb in-
tifádát kommentáló sajtójáról számolunk be.
Ugyanis a legszélsôségesebb, leplezetlenül anti-
szemita magyar sajtótermék, a Magyar Fórum Iz-
rael-szakértôje és legelvetemültebb Izrael-gyûlö-
lô cikkek szerzôje nem más, mint a Népszabadság
Lahavot megelôzô tudósítója, Hering József.
S ebben a történetben – hisz narratívát mesélünk
– az egyezés nem véletlen. Akár a drámai azo-
nosságzavar, amely megtestesíti azt a zavart,
amely a zsidókkal, Izraellel kapcsolatban 100 éve
uralkodik. (Az elsô hivatásos antiszemita, parla-
menti képviselô, az Antiszemita Párt alapítója, Is-
tóczy Gyôzô még a múlt században javasolta,
mégpedig a magyar Parlamentben a magyar zsi-
dóknak a Palesztinában való megtelepülést, élete
végén ugyanô cionista lapban – az én Múlt és Jö-
vôm azonos nevû elôdjében – közölte folytatások-
ban az elsô magyar Josephus Flavius-fordítást.)
A súlyos személyiségzavarral küzdô életsors nem
az azt elszenvedô személyre, hanem inkább az ôt
alkalmazó médiumokra jellemzô. Hering áttért
a zsidó hitre, cionista lett, komoly küzdelmet
folytatott, hogy a szocialista Magyarországról ki-
jusson Izraelbe, ahol az arab kommunista párt
tagja lett – e korszakában tudósította a legna-

gyobb nyomtatott médiumot –, majd mikor visz-
szatelepült az Ígéret Földjérôl, a legszélsôsége-
sebb szélsôjobboldali újságban lázít hetente Izra-
el és a zsidók ellen. Ezt az újságot a saját olvasói
tartják el, 60 000 példányban jelenik meg heten-
te. (A legitimálást elôsegítô támogatók egy része
persze zsidó. Nincs zsidó intézmény Budapesten,
ahol ne látnám az elôfizetett példányokat – „tud-
ni kell, mit mond az ellenség” alapon. Míg a saját
zsidó kulturális folyóiratomból néhány példányt
rendelnek Izraelben, addig a Magyar Fórumra 150-
en fizetnek elô.) 

Hering (és sajnos Lahav) tevékenysége beá-
gyazott folyamatba illeszkedik. A lap a Rákosi- és
a Kádár-rendszerben is a legnagyobb nyomtatott
médium volt – az „átállást”, a német tôkével (Ber-
telsmann) végbevitt magánosítást a Kádár-rend-
szer újságírói garnitúrája vitte végig, akik ma is
meghatározzák a lap irányát. Ebben az újságban
honosodott meg, hogy Izraelt – hiszen oda tisz-
tességes ember nem tette be a lábát – arab spe-
cialisták „coverolják”. (Noha Izraelben két-há-
romszázezer magyar származású él, s a világon
egyedül Magyarországon és az utódállamokon
kívül itt jelenik meg magyar nyelvû napilap, az Új
Kelet, tehát akár magyar érdek is húzhatott volna
ide.) Egy zsidó érzésû ember évtizedes frusztrá-
ciója volt a letûnt rezsimben, a többi mellett
pluszként, hogy muszáj volt Böcz Sándor kairói,
majd bejrúti tudósító antiszemita gyûlölködését
elviselnie. Hasonló állapot uralkodott a televízió-
zásban is. Itt Chrudinák Alajos arab-specialista –
aki büszke Arafat barátságára, megannyi PLO-
kongresszus személyes résztvevôje még a tuniszi
szép idôkbôl – riportjai és analízisei alakították ki
a magyar nép Izrael-képét, és a meglévô vagy ép-
pen útjára indított antiszemitizmusát. Hogyhogy
nem – egy társadalomtudós számára gyöngyszem
tételei igazolására – Chrudinák a rendszerváltás
után maga is váltott, s a kommunista rezsim sztár-
jából a szélsôséges nacionalista tábor csillagává
avanzsált. Zsidókat illetô tradícióit megtartva le-
gott a kommunistákat is falni kezdte. Ezt sokan
zokon is vették tôle – de azért nem annyira, hogy
a gyorsan (négyévente) váltakozó kormányzatok
alatt legalább a szélsôségesen Izrael-(zsidó-)ellenes
mûsorában (a Panorámában, amelyet ô alapított a
szép kommunista idôkben, s amelyet már tanít-
ványai vezetnek), egy-egy már nem jelbeszédes,
de nyíltan „zsidózó” mûsorral ne biztosítsa rendsze-
reken és kormányzatokon átívelô folyamatosságot.

S a végére hagyjuk a magyar szélsôjobboldal
nemzetközi hírnévnek is örvendô vezetôje, Csur-
ka István alakjának a felvillantását. Ha nem ma-
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gyar társaságban szóba kerül a neve, vagy inkább
a szerepe a magyar politikai életben – felületesen
így írom le: „a magyar Le Pen”. Igen-igen felüle-
tes az összehasonlítás, mert igazán csak külsô
jegyeikben ütnek egymásra, mostanában együtt
is szerepelgetnek. Csurka összehasonlíthatatla-
nul szélsôségesebb (talán csak azért, mert Euró-
pának ezen az elmaradottabb vidékén nincs sem
törvényi, sem társadalmi tiltó hagyománya an-
nak, hogyan lehet, kell kezelni az ilyen szélsôsé-
geket), s ugyanakkor sokkal eredetibb és tehetsé-
gesebb. Pályája jelentôs részét íróként töltötte el.
Ô nem Hitlerhez hasonló dilettáns mûvész, ha-
nem istenáldotta tehetség. (Egy sehol – azaz csak
egy saját könyvemben: ez szinte ugyanazt jelenti
– meg nem jelent írásomban kimutattam, hogy
mindent a zsidóktól tanult: látást, humort, dra-
maturgiát, meseszövést.16) A szocialista rendszer-
ben a lehetôségekhez képest ellenzéki oldalról bí-
rálta és látta a rendszert. (Igaz, egyéves publiká-
ciós tilalmát antiszemita kijelentéseiért kapta – a
minden zsidó megnyilvánulást betiltó egykori ci-
onistától, Aczél Györgytôl, a Kádár-rendszer
kulturális pápájától.) Csurka pártja, a MIÉP (és
mozgalma, a Magyar Út Körök) ugyan jóval ke-
vesebb szavazót képvisel, mint Le Pen pártja – de
a helyi értékénél fogva mégis abban a helyzetben
van – ha bejut a parlamentbe, ha nem –, hogy
meghatározza az ország politikáját. Ugyanis a
jobb- és baloldali pártok között olyan kiegyensú-
lyozottak az erôviszonyok, hogy minden egyes
szavazat, árnyalat latba eshet a végsô elszámolás-
nál. (Csurka pártja jelenleg nem jutott be a parla-
mentbe, de az ôt csak fél százalékkal túlteljesítô
liberális párt nemcsak hogy kormányoz, de
ugyanolyan súlyt követelt és kapott magának a
szocialista–liberális koalícióban, mint az 1994-es
koalíciós ciklusban, amikor 18%-kal végzett, a je-
lenlegi 5%-os éppen csak becsusszanással szem-
ben.) A helyi értéket persze csak úgy lehet ki-
használni – és ez független a Csurkát támogatók-
tól: ez az egész ország politikai kultúrájára vet
fényt –, ha nem érvényesülne vele szemben a me-
rev elzárkózás, ahogy Franciaországban: kaphat
Le Pen bármennyi szavazatot: sem ô, sem a sza-
vazói nem kellenek az ország megosztott, de a
szélsôségeket egyaránt elutasító erôinek. Itt, Ma-
gyarországon: kellenek. Ez az országnak a kö-
zépkorig visszanyúló s azóta sem változott tradí-
cióihoz köthetô: a közös ellenség réme még idôle-
gesen sem mozgósít egy táborba. (Az ország
azért vesztette el a gyakorlatilag a mai napig tar-
tó függetlenségét 1526-ban, mert a támadó török
hadsereggel szemben a királlyal ellenséges oligar-

chák nem csatlakoztak a védelmi háborúhoz.)
Arra a – lehet, nem is igaz – józan számításra ala-
pozva, hogy Magyarországon több az antiszemi-
ta, mint a zsidó vagy zsidókkal barátságos ember,
a „zsidókérdés”, a holokauszt-emlékezet és így a
palesztin–izraeli konfliktus „kérdése” egy gyil-
kos, az elôítéleteket tovább mélyítô vákuumban
forrong – ki tudja, hogy egyszer milyen kitörésbe
robbanva. Ebben a vak számítgatásban a zsidók is
bûnösen felelôsek. Zsidó származásúak és a hivatá-
sos zsidók egyaránt. A hitközség is, amely egyol-
dalúan elkötelezett a szocialista-liberális oldal
mellett. Csak ebben az akaratban, vagy inkább
vak reményben, találkozik ez a két élesen elkülö-
nülô réteg. A többség, akik végleg el akarnak
tûnni a magyarságban, s a kisebbség, akik zsidók
szeretnének maradni. Mindkét sorsstratégia arra
alapoz, hogy elôbb a hatalmat kell bebetonozni, s
aztán lehet csak egy velük barátságos rezsimmel
karöltve – a szocialista-liberálissal – kihúzni az
antiszemitizmus méregfogát. Addig pedig jobb
nem szem elôtt lenni, nem szolidarizálni a zsidók-
kal, a zsidó kultúrával vagy Izraellel, mert csak a
hatalom nyújthat igazi biztosítékot az antiszemi-
tizmus ellen. (E stratégia eredete szintén a kö-
zépkorra nyúlik vissza, amikor a privilégiumot és
védelmet a királytól és az arisztokráciától lehetett
kapni.) Ez a – lehet, eredményes – tapasztalat is
felelôs azért, hogy a magyar társadalom egészébe
lehetetlen beintegrálódni, hanem csak annak egy
jól körülárkolt szeletébe vagy érdekkörébe.

A második intifáda magyarországi hatásait zár-
juk Csurka István szinte költôi víziójával. Pamf-
letjének címe is exponálja álláspontját: Néhány
gondolat plázákról, szálláscsinálókról, Magyarország
megszállásáról. Egy külvárosi élelmiszerboltban
vettem meg a hosszú sorban állás alatt, elveimmel
ellentétben, mert nem bírtam ellenállni neki, de
minden újságkioszkban kapható volt. Az egykori
drámaíró drámai elemzése szerint a magyarorszá-
gi nagy bevásárlóközpont-építések (amelyek
nagy részét izraeli cégek végzik), valamint az el-
múlt lakásépítési és ingatlanfelvásárlási befekte-
tések (ahol nemzeti tôke és tôkésosztály híján
szintén megjelentek az izraeli befektetôk, mégpe-
dig a német kollégákkal versenyben az elôkelô
második helyen) igazi oka a jelenlegi közel-keleti
konfliktusban keresendô. Csurka szerint az izra-
eliek (a zsidók) rájöttek az utóbbi évek rettenetes
vérengzései során, hogy országukat nem tarthat-
ják meg ekkora arab túlerôvel és ilyen kitartó el-
utasítással szemben. Ezért elôrelátóan megkezdték
a kivonulást. Új hazát keresnek. Erre szemelték
ki a pompás adottságokkal rendelkezô Magyar-
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országot, ahol egyébként némi helyismeretre is
szert tettek az elmúlt százötven év alatt. S még
mielôtt (a pánarab intelmeknek megfelelôen)
visszatérnek Európába, elôkészítik a talajt hatal-
mi, gazdasági és infrastrukturális szempontból.
Csurka víziója kulturális és antropológiai szem-
pontból ragadja meg tárgyát. Olvasatában a rop-
pant bevásárlóközpontokba zárják be a szintén
zsidók vezérelte tömegkultúrával és tömegvásár-
lással legyengített-butított magyar lakosságot,
akik ezekbôl a roppant és zárt terekbôl csak a
munkavégzés idejére szabadulhatnak ki, hogy
megtermeljék a szintén a zsidóktól irányított
iparban a narkotikumok kielégítéséhez szükséges
rávalót s ugyanide térjenek vissza önként és da-
lolva, mint a kipusztított indiánok az üveggyön-
gyért és alkoholért. Az uralkodó faj szerepére
törô zsidóság magának a kies és luxuskörnyezet-
ben szintén gomba módra szaporodó lakóparko-
kat jelölte ki, ahová már most is lehetetlen az al-
sóbbrendûvé lenyomott magyar fajta képviselôi-
nek bejutnia – maximum takarítani...

A valóság- és jövôábrázolásnak (mint láttuk,
minden különálló elemecskéje valós tényeken
nyugszik) ezzel a magasabb rendû, mert távlatos
és rendszerben elképzelt ábrázolásával nem sza-
bad és nem is lehet vitatkozni. 

Csurka megközelítését egyébként nemhogy a
politika vagy a végrehajtó kormányzati hatalom
szférája nem tartotta kifogásolhatónak, de a vele
egyenrangú, intellektuális értelemben pedig felet-
te álló igazságszolgáltatás sem. Csurka pártjának
egy másik parlamenti képviselôje, ifj. Hegedûs
Lóránt, képviselôségének idôtartama alatt egy új-
ságban azt írta, hogy „a galíciai söpredéket ki kell
rekeszteni a magyar életbôl, mégpedig addig, míg
ôk nem rekesztik ki a magyarokat onnét”.17 A bi-
zony nem köz-, hanem csak magánvádra ellene
indított bírósági eljárás során az elsôfokú bíróság
másfél évi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a
képviselôt. A másodfokú – jogerôs – ítélet azon-
ban felmentette. Indoklását – becsületszavamra,
nem írói irónia terméke – érdemes idézni. Azért
nem tudott a tekintélyes fellebbviteli bíróság
bûncselekményt megállapítani, mert a parlamen-
ti képviselô írása nem keltett gyûlöletet – jól tet-
szik hallani-olvasni – a zsidókban. (!!! Nem bo-
hózatot írok, felelôs magyar bíróság indoklását
idéztem, s ennek tiszteletben tartására szólítottak
fel a liberális véleményformálók, többek között
Kis János filozófus, az SZDSZ alapító párelnö-
ke, az egyik leghangsúlyosabb véleményformá-
ló.18) Tehát nem kell attól tartani – így az ítélet in-
doklása –, hogy ifj. Hegedûs felszólítása a zsi-

dókban olyan indulatokat szül, hogy a zsidók
erôszakos cselekményeitôl lehessen tartani.

Eddig – gondolom – a vizionáló drámaíró kép-
zelete sem terjedt. Így csak hatalmas ovációval
ünnepelte eszméi gyôzelmét, s attól óvott – telje-
sen jogosan –, hogy a különbözô jogi kiskapukkal
próbálkozó vagy dühödt cikkekkel fenyegetôzô
liberálisok (idetartozik TGM is, neki látványosan
nem tetszik, Csurkával ellentétben, noha team-
munkájuk eredményeképp az aratás, amit közös
vetésük szökkentett szárba.19) 

Innen, Jeruzsálembôl, a csak itt szerezhetô ta-
pasztalatok birtokában, Csurka Istvánnak egy
olyan igazságát erôsíthetem meg, amelyet általá-
ban nem a politikusi, de csak az írói (prófétai)
képzelet és igazságismeret érzékelhet. Teljesen
igaza van abban, hogy izraeliek (a zsidók) bajban
vannak. Nagyon nagy bajban. Akár egy jövendô
holokauszt képét is megidézô katasztrófa közelé-
ben, amit itt is kevesen akarnak tudomásul venni
– bizonyára azért, mert nem tudnak/akarnak kí-
vülrôl látni, mint én. Pedig nem kell ahhoz nagy
fantázia, hogy az egész zsidó nép sorsát (amely a
világ minden szegletében össze van kötve Izrael
létével) nem túl biztonságos egyetlen nagyhata-
lom jóindulatára alapozni, különösen azért nem,
mert az utóbbi évek világpolitikája arról szól,
hogy hogyan lehetne ezt a nagyhatalmat leszállí-
tani arról a magas lóról, ahol például Izrael biz-
tonságát is szavatolja az egész világ ellen. 

Izrael (a zsidók) nagy bajának a legláttatóbb
jele nem is a mindennapi kegyetlen mészárlásban,
s a folyamatos gyászban érzékelhetô, s az annál is
deprimálóbb gazdasági, lelki, kulturális remény-
telenségben – itt ugyanis azokat a rendkívül sok-
rétû nyomokat is érzékelni lehet, ami a gyorsan
feltörölt vérpatak után marad. A nagy baj a világ,
és jelesül Európa reakciójában, szolidaritás- és
felelôsséghiányában mutatja meg magát. Ezt ér-
zékelte Csurka mûvészi ösztöne. De Istóczyval
szemben, aki álmát, a zsidómentes Magyarorszá-
got úgy képzelte el, hogy azok majd Palesztiná-
ban találják meg a boldogságukat, Csurka nem
gondolja Európa, jelesül Magyarország kilökött-
jeinek az ottani megmaradásukat. S ugyanakkor
az újra Európába (Magyarországra) visszatéré-
sük rémképével riogat.

Vajon hol képzeli el a zsidók helyét a kétezer
éves hely- és hazakeresés után a harmadik évez-
redben?

Azt a helyet mi már egyszer megismertük, megta-
pasztaltuk.

Azt, hogy a leplezetlen szókimondásával és kö-
vetkezetességével szélsôséges politikus-gondol-
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kodó meddig jut el, annak elvileg nem kell na-
gyobb jelentôséget tulajdonítani. (Hitlerének sem
kellett.)

De annak annál inkább, hogy erre az egyér-
telmû választ maga Európa sem tudja. Az Attila
hunjai óta áhított Európa, amelynek ha nem is
tárt, de szigorúan szûkre zárt öle most végre
megnyílik a magyarok elôtt. 

Tehát Európa világos választ rá nem ád. Le-
begteti a kérdést, s ez a férfiatlan bizonytalanság
hetente százak életébe kerül, bár elismerem, nem
tétel, ha a játszma tétjét nézzük. Mégpedig azért
nem lát Európa sem világosan, mert a válaszát a
kétpólusúból egypólusúvá vált új világban törté-
nô helykeresésétôl teszi függôvé.

Jeruzsálem, 2004. jan. 1–4.
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