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1. 

Elment közülünk valaki. Immár másodjára és véglegesen. Először akkor, ami
kor lázas idegei sodorták messzi tájra. Itthagyott minket, barátait, társait. Édes
anyját is. Sokmindent még, amit nincs miért fölsorolnom. 

Különös alkatú asszony volt. Különössé zilálta alkatát valami, amit alkal
masint történelemnek nevezünk. Serdülőként, amikor a beérő jellem tanulni kezdi 
a döntés tudományát, a döntésképtelenség véglegesnek tetsző, pokoli színtereire 
került: Auschwitzba. A történelmi felszabadulás azonban sohase hozta meg szá
mára teljesen a bensőt. Gyönge alkat volt? A megpróbáltatás volt inkább mérhe
tetlenül súlyos, főként hogy akkor kellett elviselnie, amikor általában a lányok 
életében a játékbabák porosodni kezdenek, és rejtelmes ködeiből igaz arcát meg
mutatva fölbukkan a szerelem. Ekkor alakul a szenvedélyt pallérozó érzelmi kul
túra, az önismeret és a valóságismeret, az arányérzék, az ösztönt és szellemet kor
mányzó képesség az egyensúlyra. Mivé bomlik mindez, ha játék és szerelem he
lyett a tomboló erőszak, a sorvasztó éhség és a halál szorításába kerül az, aki 
már nem gyermek és még nem felnőtt: emberi alakulásának legérzékenyebb, leg
sebezhetőbb korszakában? A megpróbáltatásnak sokan estek áldozatául, nem a 
gázkamrákban, hanem évtizedekkel a lerombolásuk után. Az erős alkatok is maig-
lan hordozzák idegrendszerükben, jellemükben az utódok képzelete szerint okkal 
elviselhetetlennek vélt sebeket. Mert akit így megtörtek, az akarat-képességében, 
önuralkodó fegyelmezettségében, teherbíró erejében is megtöretett. 

Egyébként vidám természet volt: sokunkat sokszor megnevettetett jóízű, mó
kásan előadott történeteivel, a bukfences sztorik keserédes humorával. De azt hi
szem, nem voltam az egyedüli, aki humora mögül kihallottam a hideglelős szo
rongás fogvacogását. Íróként sokáig a színpaddal próbálkozott, még azelőtt szí
nésznőként kereste az önkifejezés lehetőségeit. Megtalálni igaz önmagát utolsó 
könyvében, haláltábor-naplójában találta meg. De beteg idegrendszeréből erő már 
nem tellett ahhoz, hogy meglelt önmagához hű maradjon. 

Tragikus sors. De a görög tragédiáktól elütően nincs benne katharzis, bárhogy 
is nézzük, pergetjük le emlékezetünk vagy képzeletünk színpadán, nincs föloldó 
hatása. Csak számvetésre kényszerít, tanulságra sarkall. 

El kell mondanom mégis, épp megrendültségem okán is, e tragikus sors tanul
ságát. Mert minden egyedi és egyéni, végletesen sajátos mozzanaton túl itt mégis
csak arról van szó, hogy e sors alakulását és végkifejletét egy tévedés váltotta ki. 

Amit mi okkal nélkülözhetetlennek tartunk, azt ő lázas káprázatainak vakító 
örvénylésében nélkülözhetőnek vélte. De ott a messzi idegenben, társtalanul egy
hamar kitetszett, léte elviselhetetlenné vált. Már régtől megtépett idegeinek egyre 
tartósabb üzemzavarában önmaga vetett véget életének. A tévedés beismerésének 
e végletes gyakorlata rendhagyó ugyan, de fényt vet a tévedés végzetes jellegére. 
Valóban: haza, szülőföld, anyanyelv, közösség híján elsorvad az emberi lélek. Ho
gyan is szól Salamon Ernő verse? „Aki elmegy, dadogó lesz, soha már nem éne
kel." A kényszerű menekülések megpróbáltatásait sem viselték el mindahányan 
(Tucholsky, Walter Benjamin, Stefan Zweig) e század annyi mindenkit földön
futóvá seregeltető fordulataiban. Bennük azonban jóideig élt a hazatérés bizonyos
ságot sugalló reménye. De aki önként szakad el az értelmes lét emberi működő
képességét meghatározó közegétől? Mi várhat arra? Az élet, a valóság ritkán kris
tályosodik az elme képleteit hűséggel másolandó: csak rendhagyó esetekben ismeri 
a tiszta sémát. Mint e tragikus sors esetében, amikor is egyenes út vezetett a 
rosszul választott alternatívától a talajtalanságig, szellemi légürességig, a fojtó lét
ürességig és onnan a megsemmisülésig. 



2. 

Vajon miért tért vissza Adorno egykori tételéhez, miszerint Auschwitz után 
már nem lehet verset. írni? A Negatív dialektika harmadik részében ugyanis a 
következő mondat olvasható: „ A nem múló szenvedésnek ugyanannyi joga van az 
önkifejezéshez, mint a megkínzottaknak a jajveszékeléshez; ezért volt hamisnak 
vélhető, hogy Auschwitz után ne lehetne verset írni. Nem hamis viszont a már 
kevésbé kulturális kérdés, vajon Auschwitz után lehet-e még élni, vajon végig 
szabad-e élnie az életet annak, aki véletlenül megmenekült, noha jog szerint meg 
kellett volna hogy gyilkolják. Továbbléte már szükségessé teszi az érzéketlenséget, 
a polgári szubjektivizmus alapelvét, ami nélkül Auschwitz nem vált volna lehet
ségessé: íme, a megmaradottság kegyetlen bűne." 

A helyesbítés láthatóan olyan árnyalás, mely a tudat kategóriájából a lét 
kategóriájába helyezvén a tételt, csak nyomatékosítja annak első megfogalmazását. 
Egyébként, immár a kultúra egészére vonatkoztatva észleletét, Adorno úgy véli: 
„Auschwitz után a kultúra, minden szorgos bírálatával egyetemben, szemét." A 
következtetés negatív jellegét sajátos dialektika indokolja: Voltaire-t a lisszaboni 
földrengés kigyógyította a leibnizi Theodicaeából, de ha egy természeti csapás 
elég volt a lehetséges legjobb világ tételének szertefoszlatásához, összevetvén azt 
a csapást Auschwitzcal, a társadalmi katasztrófával, mire következtethetünk? 
„Megbénul metafizikai képességünk, mert ami történt, megsemmisítette a spekula
tív metafizikai gondolkodásnak a tapasztalattal összeegyeztethető alapját. Újból 
diadalmaskodik a mennyiség minőségbe való átcsapásának dialektikus motívuma. 
Milliók intézményesített meggyilkolásával a halál olyasmivé vált, aminőként elad
dig sohasem kellett félni tőle. Megszűnt minden lehetősége annak, hogy olymódon 
tűnjön föl az egyed megtapasztalt életében, mint valami, aminek leforgásával 
egyetérthetne. Az egyéntől elsajátították azt a végső keveset, ami megmaradt neki. 
Annak a ténynek, hogy a haláltáborokban már nem az egyén halt meg, hanem 
a példány, azoknak a halálára is ki kell hatnia, akik az intézkedés ellenére meg
menekültek." 

Tegyük hozzá: a megmenekültek halálán itt életük is értendő, vagyis meg
határozott létük és nemlétük. Egyébként a tények bizonyítják Adorno észleletei
nek valóságát: a megmenekültek létalakulása (el egészen a fiziológiai és pszicho
lógiai elváltozások sajátlagosságáig). Nem mint statisztikailag kimutathatóan átla
gos vagy még kevésbé mint uralkodó, de mindenképpen mint körülhatárolt, ki
kristályosodott jelenség. Legjellegzetesebb képviselője alighanem Paul Celan, aki
nek költészete korántsem az áldozatok siratóénekévé, hanem mind egyértelműbben 
a megmaradottság bűntudatának, a megtörténtek elviselhetetlenségének lírai vetü
letévé vált. Annak erkölcsi súlya roppantotta össze végül idegrendszerét. Megha
sadó tudata az üldözöttség állapotát halucinálta mind elviselhetetlenebbé, olyany-
nyira végül, hogy a halálba meneküljön, ami ily módon már az egyetlen megol
dásnak tűnt föl számára, illetve a föloldhatatlan erkölcsi felelősség egyetlen föl
oldható lehetőségének.* Celan életútja mintegy Adorno tételének klasszikus példája, 
hiszen Celan visszaadta, amit véletlenül meghagytak neki, és ezzel megszüntette. 
Minthogy Adorno kérdésére, ha a megmaradás föltétele az érzéketlenség, a pol
gári szubjektivizmus (alighanem inkább individualizmus, sőt szenvtelen önösség), 
csakis az így tárgyszerűsödő abszolút negativitás lehet a válasz. De vajon a meg
maradottság erkölcsi szorításának megszüntetéséhez csak két alternatíva vezetne: 
vagy a lét a polgári magánakvalóság rideg falain belül, vagy a nemlét? Nem 
adott-e a polgári egolatria bűvös körének, vagyis magábanvalóan annak a meg
szüntetése, ami nélkül Adorno szerint is „Auschwitz nem vált volna lehetsé
gessé"? 

E kérdésre a választ mindenekelőtt az a történelmi tény bonyolítja, hogy 
Auschwitz lágervilága lehetségessé vált. Ezzel pedig valósággá a megmaradottak 
említett tipológiai jelenségsora, amely magábanvaló létszerűségében bizonyítja az 
Auschwitz-utániság tragikus komplexitását. Á m kétféle Auschwitz-utániság léte
zik: a közvetlen és a közvetett. Ez utóbbi hovatovább az általános, hiszen az idő 
múlásával nyilván az emberiség egésze közvetve Auschwitz-utánivá válik. Ha rájuk 
a közvetlen Auschwitz-utániság fiziopszichológiai elváltozásai már nem vonatkoz
hatnak, annál inkább vonatkozik rájuk annak a tragikus komplexitásnak a föl
mérése, ami abból következik, hogy Auschwitz lehetségessé vált. 

* Lásd „ N e m olyan e g y s z e r ű . . . " című írásomat is a Korunk 1973. 8. számában. 



Adorno azt állítja, hogy Auschwitzot mint katasztrófát azért nem tudja be
fogadni az emberi képzelet, mert „a valóságos poklot az emberi rosszaság terem
tette". Minthogy a képzelet a tapasztalatból leszűrt lehetséges alternatívák elegye, 
a sohasem tapasztalt reális pokol magábanvalósága, mint említettem már, Adorno 
szerint megbénítja a jelenséget értelmezendő képességünket (ha szabad így árnyalni 
a „metafizikai képességet"). Ez az észlelet azonban korántsem válasz arra a kér
désre, ami a közvetett Auschwitz-utániság komplexitásában mindenképpen meg
válaszolandó: miért vált Auschwitz lehetségessé? Ha a valóságos poklot „az em
beri rosszaság" teremtette, de a „polgári szubjektivizmus" nélkül, Auschwitz nem 
vált volna lehetségessé, kézenfekvő a következtetés, hogy az Auschwitz-utániak 
föladata csak egy lehet: a polgári szubjektivizmus megszüntetése. Láttuk, hogy 
Adorno szerint a közvetlen Auschwitz-utániak számára ez a megszüntetés egyenlő 
az önmegszüntetéssel. De vajon vonatkozhat-e ez a következmény a közvetett 
Auschwitz-utániakra? 

Kétségtelen, a megszüntetéshez aligha vezet a spekulatív metafizika útja. 
Ilyen értelemben a kultúra valóban hasznavehetetlen. Mit kezdhetünk Auschwitzot 
megértendő Kant filozófiai antropológiájával? Az emberben eleve meglévő „morá
lis törvény"-nyel a jónak és rossznak természettől való meghatározottságával, a 
„velünk született rossz"-nak „jóra való képességünk" általi megszüntetésével? Az 
intézményesített emberirtás gázkamráinak tudatában a jó és a rossz emberi kate
góriáinak kanti kísérletei már-már gyermetegnek tetszenek. Vagy mit kezdhetünk 
Fichte etikájával, melynek embertani alapja, hogy „morális természetünk szükség
szerű törvények alapján következik eszes voltunkból"? Avagy posztulátumával: 
„Magamat tevékenynek tételezem", amiből leszűri a következtetést: „Az egyetlen 
tiszta igaz: önállóságom"? Tantételét: „Önmagamat mint önmagamat csak akaró
ként lelem fel" — kire vonatkoztassuk, a lágervilág gyilkosaira-e, vagy az áldo
zatokra? 

Ha a szellemelvű embertanok a felvilágosodás korának illúzióit továbbgyű-
rűztető változatait még csak megtépázta az első világháború, Auschwitz után az 
emberi lényegre vonatkozó spekulatív tételezések és következtetések véglegesen 
érvénytelennek bizonyulnak. Talán mégis máshonnan kell kiindulnunk az embert 
meghatározandó, mivelhogy számunkra Auschwitz és a lágervilág nem az elvont 
emberi rosszaság jelképe, hanem konkrét emberek meghatározott cselekvéseinek 
dinamikus összege. Ha Auschwitzcal szembesítve az ember lényegét firtatjuk, olyan 
statikus-stabil tulajdonságainak természetanalógiás változatait tételezzük, ami ki
ragadja a jelenséget az időből, vagyis Auschwitzot és az embert a történelemből, 
a társadalmi lét közegéből. Ilyenformán Auschwitz szinte csak teológiailag közelít
hető meg, mint az ember eredendő bűnének megtestesülése, mint az ördögi rossz 
diadala az isteni jó fölött. Ha azonban az efféle spekuláció helyett a magábanvaló 
létből indulunk ki, Marxszal kell egyetértenünk, aki A hegeli jogfilozófia bírála
tához írt bevezetőjében azt állítja: „ . . . a z emberi lényegnek nincs igazi valósága." 
Mert — ahogy néhány sorral előbb olvasható — : „...az ember nem valami elvont, 
a világon kívül kuksoló lény. Az ember az ember világa, az állam, a társadalom." 
A továbbiakban erősen megszívlelendő a vallásra és a vallást termelő valóságra 
vonatkozó okfejtés: „Ez az állam, ez a társadalom termeli a vallást, egy visszájára 
fordított világtudatot, mert maga is visszájára fordított világ." Auschwitzot kö
vetkezésképpen nem értelmezhetjük másként, mint egy visszájára fordított világ 
legnyíltabb, legközvetlenebb, leplezetlen megtestesülését, mely mintegy összegezve 
vallja ki ama világ alapvető visszásságát: nem-emberközpontúságát. E nyilvánvaló
vá terebélyesedő visszásság már az első világháborúval megteremtette annak a 
filozófiának az alternatíváját, mely Heideggerrel kezdődően az embert a végletes 
manipuláltság helyzetében tételezi, akinek létét a „semmibe való belevetettség", 
a halál határozza meg. De Auschwitz nem szüntette meg annak a filozófiának és 
gyakorlatnak, a gyakorlat filozófiájának és a filozófiai gyakorlatnak azt a lehe
tőségét, hogy a visszájára fordított világ színére fordítható. Az Auschwitz-utániság 
történelmi helyzetében egyetlen alternatíva marad: a (visszájára fordított) világ 
megváltoztatása, és minden, a változtatás gyakorlatát és filozófiáját törvényszerűen 
jellemző pluralizmus ezen az alternatíván belül jelentkezik. Ha a vallás „fantasz
tikus kiegészítés"-ként tükrözi a világ visszásságait, de a világ maga teremtett 
olyan emberellenes valóságot Auschwitz poklával, mely meghaladta az emberi kép
zelőerőt, nem marad más hátra, mint a világot valóságosan kiegészíteni. E gyakor
laton kívül nehéz elképzelni Auschwitzot megszüntető (megismétlődésének lehető
ségét kiiktató) emberközpontú etikát. E következtetés érvényességén mit sem vál
toztat az a tény, hogy e gyakorlat eredményei — ismét Marxszal szólva — „csak 
hosszú és fájdalmas fejlődéstörténet természetes termékei" lehetnek. 



3. 

Az író és a nyelv viszonya az egymást föltételezettség olyan nyilvánvalóan 
egynemű közegét alkotja, hogy minden elemző kísérlet merő skolasztikai üresjárat
nak tetszik. A nyelv mögött nyilván ott a nép, mely beszéli, a kultúra, melynek 
a nyelv egyik alapvető sajátsága. Az író — ha nem is Sartre szerinti értelemben 
vett — elkötelezettsége már nyelve által adva van. A nyelv szerepe az emberré 
válásban a néma nembeliségtől a társadalmi létszintig és tovább a társadalmi 
lét fejlődésfolyamatában ontologikus jellegű, de mintegy filogenetikus jelleget kap 
az egyén alakulásában: a némán születő csecsemő az eltanult anyanyelv segítsé
gével kerül a társadalmi lét vérkeringésébe, a való világ az anyanyelvvel revelá-
lódik számára. Tudjuk, hogy mindennek mekkora szerepe van a lelkület alakulásá
ban, és milyen döntően meghatározza a tudat funkcionalitását. Ha a kommunikáció 
a magábanvaló társadalmi lét föltétele, az önkifejezés pedig a kommunikáció 
sajátos mozzanata, ez egyben a nyelvnek azt a szerepét is jelzi, amit közösség 
és egyén viszonyában betölt. 

Az író esetében mindez hatványozottan érvényes. A középkori latin szövegek, 
még a legragyogóbbak is, még ha biztosították is az irodalom folytonosságát, a 
beszélt, élő nyelveken kialakuló irodalmak előtörténetét alkotják csupán. A nép
költészet anyanyelvűsége mintegy a századok hamuja alatt őrizte azt a parazsat, 
amiből azután az irodalmi nyelvek eleven lángra lobbantak. Mindennek társadalmi
történelmi oksora messzemenően ismeretes. Az is tény, hogy a polgári fejlődéssel 
és a nemzetek alakulásával a nemzeti irodalmak nyelvi meghatározottsága az író 
számára a hovatartozást nem kizárólagosan etnikai alapon szabta meg. A példák 
kézenfekvőek és különösen gyakoriak Európa középkeleti és délkeleti térségében, 
ahol ismert történeti körülmények okán az egymás mellett élő népek mozaikszerű 
struktúrája jött létre. Ebben a struktúrában zajlott e térségben a múlt század 
elejétől kezdődően a zsidóság emancipációja és integrációja is. Bonyolult, ellent
mondásos, tragikus fordulatoktól korántsem mentes folyamatként, melynek okai 
ismét köztudottak. A Hitler-fasizmus fajvédő politikája radikálisan megtorpantotta 
ezt a folyamatot; a népirtás mint végletesen negatív „megoldás" egy meghatáro
zott társadalmi kérdést úgy próbált megszüntetni, hogy megszüntette magát a 
kérdés tárgyát: hatmillió embert. A fasiszta fajvédelem a posteriori egyértelműen 
a barbarizmussal azonos kategóriává vált, de hamissága már a priori is tárgy
szerűen bizonyítható volt, többek között éppen azokkal a jelenségekkel is, melyek 
az etnikumon túl helyezték egy kultúra művelői közé s így annak szerves részeivé 
az alkotókat. Ha csak a romániai magyar irodalomra gondolunk, világosan kitű
nik, hogy strukturális egységét azonos jelleggel alkotja például Kós Károly és 
Karácsony Benő, Dsida Jenő és Salamon Ernő életműve. 

Nyelv és közösség homogeneitásában — még e homogeneitást földúló tragikus 
ellentmondások körülményei között is (lásd Radnóti) — alakul és kristályosodik az 
író egyénisége. A világnyelvek közösségek fölötti lebegése az ellenkező látszatot 
kelti, de egyes nyelvek túlforrása a nemzeti kereteken az imperialista terjeszke
dések eredménye, annak következtében született meg (máig sem gyógyítható kul
turális tudathasadást okozón) gyarmatosítottaknak vagy volt gyarmatosítottaknak a 
gyarmatosítók nyelvén írott irodalma. Mindez azonban nem hirtelen átcsapásokkal, 
hanem lassú folyamatszerűséggel keletkezett. A rendhagyó kivételek is törvénysze-
rűek ugyan, de főként az európai kisebb lélekszámú népek esetében az írói egyé
niség kialakulásának föltétele az anyanyelv által meghatározott közösségi tudat. 
Mivel az anyanyelv valójában, az író esetében különösen, létszerűen határozza 
meg a tudatot, kiszakadni abból a léthelyzetből, ami az írói egyéniség föltétele, 
merénylet a személyiség integritása ellen, az egyéniség föladása. A jelenségen mit 
sem változtathat az a tény, ha ez a föladott egyéniség nem a hamis tudat, hanem 
a beteg tudat okán tűnik föl önmaga előtt való önmaga ellentéteként. 

4. 

Bárminek okát keresve csak az egyszerűsítés kedvéért fogadhatjuk el annak 
egyediségét. Mindig oksorokkal vagy okláncolatokkal van dolgunk, mi több, olyan 
oksági mezővel, melyben az okok nem csak lineárisan láncolódnak. Valamely alter
natíva választásának oksági mezejében ott munkálnak többek között az egyén job
bára kifürkészhetetlen genetikus, valamint az osztályhovatartozás által is árnyalt 
neveltetés szerzett tulajdonságainak tényezői, döntően beleszólva a végső soron tár-
sadalmilag-történetileg meghatározott alternatíva elfogadásába vagy elvetésébe 



Hogy miféle alternatívákat választ az egyén, azt nem egymást kizáróan határozza 
meg az alternatívák objektív determináltsága és a választó tudatának szubjektív 
sajátlagossága. A determinált alternatívák pluralitása a tudatot eleve kiteszi a 
tévedés lehetőségének, a hamis tudatot különösen, a beteget valósággal kiszolgál
tatja. Mi több, a beteg tudat számára bénuló döntőképessége okán az alternatívák 
magábanvalósága a lét abszurditásának képzetét kelti. Nem döntését tartja téves
nek, s így kijavíthatónak, hanem magát a döntés szükségességét halucinálja kép
telenséggé. 

Ha a beteg tudat alakulásába oly tárgyszerűen történelmi tényező is közre
játszik, mint Auschwitz, a jelenség egyedi és kórtani jellege átcsap társadalmivá. 
A megbomlott tudat, az ember megsemmisülése okait kutatva itt visszaérkezünk 
a társadalmi tényezőkig, a társadalmi lét oksági mezejéhez. Bármennyire is fájdal
mas, hogy az intézményesített emberirtás poklából megmenekültek egyikének-má-
sikának nem lehet megteremteni a gyógyulás lehetőségét, kötelességünknél is több 
az Auschwitz után születettek számára megszüntetni a megbetegedés lehetőségét. 
Ezt nevezem én önmagunk iránti részvétnek, mert a részvét nem sajnálkozás, tehe
tetlen együttsóhajtozás embertársainkkal, ha csapás éri őket, hanem osztozás a 
fájdalomban, ha éppenséggel abban kell osztozni, de főként részvétel abban, hogy 
az elkerülhető csapásokat elhárítsuk, hogy visszaszorítsuk, kiiktassuk őket a tár
sadalmi létből. 

Adorno két kérdése — lehet-e Auschwitz után verset írni, illetve lehet-e 
Auschwitz után egyáltalán élni? — önmagában valóban megválaszolhatatlan. Vá
lasz-e maga a valóság? Hiszen a költészet nem halt ki, az emberiség él! Válasz 
is, meg nem is, mindaddig, amíg nem iktatják ki az emberiség létéből Auschwitz 
lehetőségét. Egy nyugatnémet szerző, Peter Wapnewski, a hamburgi Die Zeit ha
sábjain nemrégiben szintén szembenézett Adorno kérdéseivel: „Vannak versek a 
bestiális világról, de olyan vers elképzelhetetlen, mely egy teljesen bestializáit 
világról szólna. Hogy Auschwitz után még van költészet, vagyis az után a korszak 
után, amikor felbomlott minden emberi kötelék, csak annak a bizonyítéka, hogy 
az Auschwitz utáni világ elfelejtette Auschwitzot. (Vajon túlélhette volna-e 
Auschwitzot anélkül, hogy elfelejtette volna, ez valóban az akkori és a mai nem
zedék nagy kérdése.)" 

Valóban felbomlott volna akkor „minden emberi kötelék"? Mily jogon feled 
kezünk meg azokról a milliókról, akik Auschwitz ellen harcoltak? Ha róluk meg
feledkezünk, ez valóban annyit tesz, mint Auschwitzról is megfeledkezni. Tudom, 
az efféle feledékenység is divatozik manapság a világon. De korántsem meszese
dett el a történelmi emlékezet. Hanem elfelejteni vagy emlékezni: ez önmagában 
még kevés. A közvetett Auschwitz-utániaknak nincs, nem is lehet emléke a láger
világot megtestesítő, de egyben jelképező Auschwitzról. De vajon tapasztalatlan az, 
akinek mások az emlékei? Nem tapasztalják-e az újabb nemzedékek a leselkedő 
veszély árnyain túl az intézményesített emberirtás hol itt, hol ott nekibátorkodó 
próbálkozásait? A fasizmust nem azon mérik, hogy martalócai milyen egyenruhát 
viselnek és embercsoportok melyikét szándékoznak kiirtani. Felejteni vagy em
lékezni, ez lehet erkölcsi kérdés, de az idő múlásával törvényszerűen elveszti etikai 
jellegét. Ha az idők Auschwitz ellen múlnak, korántsem erkölcstelen Auschwitzot 
elfelejteni. Ha van remény — és cselekedtető cél —, csak egy lehet: oly időket 
siettetni, hogy Auschwitzot el lehessen felejteni. 
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