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A legmélyebb bugyor(?)

Halálvonat

1931-ben született Ko
lozsvárott. Akadémikus,
egyetemi tanár, esztéta
és irodalomtörténész. Az
esszé első részét lásd
2003. 7. számunkban.

"Jorge Semprun:
A nagy utazás.
Európa, 1964.

121n: Magyar megfonto
lások a Soáról.

"... a semurifiú egy szót sem szólt abban a néhányórában, mely a téboly éjszaká
ját, az utazás utolsóéjszakáját megelőzte ... a halál épp akkor gyűjtötte összeere
jét, latba vetette minden fortélyát az utolsó rohamra, arra, hogy az artériákon át
hirtelen rátörjön, árnyból szőtt, hideg vérrög volt a halál. Annyi bizonyos, hogya
semuri fiú nem szólt egy szót sem. Kétségbeesett erőfeszítéssel nemsokára azt
mondja majd: »ne hagyj el, pajtás« - és meghal. Vagyis halála célba ér." (Jorge
Semprun: A nagy utazás)11

"Pápaságom alatt számos alkalommal mély szomorúsággal emlékeztem meg
a zsidó nép szenvedéseiró1 a Il. világháború alatt. Az a bűntény, amely Soá né
ven vált ismertté, eltörölhetetlen szégyenfoltja marad végéhez közeledő száza
dunknak," (II. János Pál levele Edward Idris Cassidy bíborosnak)12

A történtek két aspektusa. A második a történtek gyalázata. A
részletek nélkül. Állomás az úton. Az elítéléstó1 akiengesztelésig.
Az első a segítés lehetősége. A .mít lehet tenni" gyötrő kérdése. A
végső elmagányosodás. Ahol az egyik magányos csak a másik ma
gányosra számíthat. Ennek megrázóan költői sóhaja a "ne hagyj el,
pajtás". Kevés és sok is. A halálvonatban - Compiegne-tól
Buchenwaldig - semmit sem segít a megszólítón, a semuri fiún.
A halálmenetben - a rámpától a táborig - igen sokat segít a
megszólítotton, a főhős Gérard-on. Nem közvetlenül a semuri fiú,
hanem közvetetten, aki helyére lép. Amikor hirtelen oda tartja a
vállát. Amint a menetben, kimerültségében, pillanatra megszédül.
A mozdulatban a néma jelbeszédek spontán-tragikus esztétikája.
És a téma szempontjából most ez, az első aspektus fontos.

Nemcsak, hogy mi történt. Inkább, hogy miért történt. Legin
kább, hogy miként történhetett. Ehhez néhány - ismert - ada
lék. Főként csak hazai vonatkozásban. Örökölt előítéletek és tör
ténelmi folyamatok.

Az örökölt előítéletek az istengyilkosság, az "újtestamentumi
antijudaizmus" - az egyháztól azóta megtagadott - hiedelmei.
Az "újtestamentumi antijudaizmus" nem azonos a politikai anti
szemitizmussal. De ha nem is preformálja, legalábbis táplálja,
nem értelmileg, ám hangulatilag annak indulatait. A középkor
ban a különválasztásban - megjelölés, sárga folt, vörös köpeny,
csúcsos kalap, gettó - egyik elemként az "újtestamentumi anti
judaizmus" is benne van. A 20. században akiközösítésben 
megjelölés, sárga csillag, csillagos ház, téglagyári gettó, halálvo
nat - egyetlen elemként a politikai antiszemitizmus benne van.
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Kétségtelen: eltérő vallásában, zárt közösségében, keleties temp
lomában/ sokféle kü1sőségében - más. A másból pedig könnyen
lesz idegen. Az idegenből - az istengyilkossággal a nyakán 
titokzatos, bűnös rítusok hordozója. De mindez együtt sokáig
nem robban. Legfeljebb elszórtan. Például - ne tagadjuk! 
'48-ban. A városokban, nem a falvakban. Az emancipáció szán
dékának hírére. Vörösmarty mond ki valami nagyon lényegeset.
A gyűlölet két gyökeréről beszél. A keresztények kirekesztő és a
zsidók elzárkózó hajlamában. És főként az örökké forgó kerékről.

Hogy kirekesztik, mert elzárkózik. És elzárkózik, mert kirekesztik.
E kereket kellene megállítani. De az előítéletek talaján nem lehet.
Ez örökölt előítéletekhez járulnak hozzá történelmi folyamatok. A
keleti bevándorlás és a berobbanó kapitalizmus.

A keleti bevándorlás megnöveli a zsidóság össztársadalmi
számarányát. Igaz, van továbbvándorlás is. És a népszámlálási
eredményekre is hat. Amennyiben a magát magyarnak valló zsi
dóság javítja az országban - a Trianon előtti országban, a ma
gyarok javára - a magyarok és nemzetiségiek arányát. Ugyan
akkor konzervál, sőt/ meg is erősít bizonyos, az elkülönülést
segítő külső jegyeket. Amik karikatúralehetőséggéés viccanyaggá
is válnak. Ezzel pedig alantas tápanyagot adnak vagy adhatnak a
szervezödö, szárnyait próbálgató politikai antiszemitizmusnak. Ez
alantas tápanyag kerül a két világháború között a sajto egy részé
nek csatornáiba. És ennek felélesztésére vannak ma is kísérletek.

A berobbanó kapitalizmus megnöveli a zsidóság össztársadal
mi erejét. Méghozzá két irányban is. Amennyiben a kapitalizmus
csinálásában és bírálatában, felépítésében és aláásásában, megtes
tesítésében és megdöntésében egyaránt gazdagon reprezentált. A
csinálásban-felépítésben-megtestesítésben nyilván a meggazdago
dott vagy gazdagnak maradt, a bírálatban, aláásásban, megdön
tésben nyilván az elszegényedett vagy szegénynek maradt zsidó
ság. Az első fele közeledik az arisztokráciához vagy a dzsentri
hez, részben össze is fonódik vele. Valamiféle pszeudo-arisztok
ratává vagy kvázi-dzsentrivé is válva. A második fele közeledik a
radikalizmushoz vagy a szocializmushoz, részben össze is fonó
dik vele. Valamiféle originális radikálissá vagy autentikus szocia
listává is válva. A társadalmi vesztésre álló vagy magát vesztes
nek vélő nem érti a folyamatokat. Esetlegesen egyébként is előíté

letességre hajló szemléletében mindenhol zsidót vél látni. Egyik és
másik oldalon is. Ebből fakadhat - előítéleteit tovább "fejlesztve"
- politikai antiszemitizmusa. Van ennek egy furcsa ellentéte is. Az
originális radikalizmus vagy autentikus szocializmus oldalán. A
pszeudo-arisztokratává vagy kvázi-dzsentrivé vált gazdag zsidóval
szemben érzett "zsidó antiszemitizmus". Valahogy így alakul a
megdöntendő régi és a megdöntő új rendben is megjelenő, úgyne
vezett "zsidó túlreprezentáltság". A hozzá kapcsolódó előítéletekkel

és ellenelőítéletekkel. Indulatokkal és ellenindulatokkal együtt. Eb-
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13A folyamatok vázolásá
ban támaszkodtam Szá
raz György Egy előítélet

nyomában (Magvető,

1976) címü munkájára.
Innen való a Vörösmar
tyra való hivatkozás is.

ből táplálkozhat a gazdagság és szegénység, pszeudo-arisztokrata
és originális radikális, kvázi-dzsentri és autentikus szocialista ellen
tétét áthidaló zsidó szolidaritás vélelme. A '18 őszi polgári forra
dalmat és a '19 tavaszi álproletárforradalmat egyaránt zsidó forra
dalommá mitizálás indulata. És a trianoni traumával kapcsolatos
bűnbakkeresés pszichés mechanizmusa is. Vagyis kialakul a tragi
kus robbanáshoz közelítő politikai antiszemitizmus szindrómája.
Ami ráépül az egykori előítéletekre. közöttük antijudaista előítéle

tekre is. Atmoszférát teremt. Ami megengedi a késóbbi zsidótör
vényeket. És lehetővé teszi a vészkorszakot.':'

Az okok és körülmények felvillantásával a történtek küszőbé

re érkeztünk. De még nem ahhoz, ami valóban végbement. Mert
mindehhez kellett még valami. Ami benne van az okozatban és
következményben. De nincs benne az okban és előzményben.

Vagy legalábbis nincs az okban az okozat, az előzményben a kö
vetkezmény kellőképpen lefedve. Valami plusz, valami irracio
nális elem a hazai történésekben. Valami a hidegen célra törő,

náci német tervező és végrehajtó mechanizmustól eltérő vagy
amellett jelentkező, lobogón gyűlölő mozzanat. Természetes,
hogy az egyébként is másnak vagy idegennek is érzettek teljes
és végső kiszolgáltatottsága avégrehajtókban előhívhatta és
mozgásba hozhatta a kegyetlen hatalmaskodás legrosszabb ösz
töneit. És közelről nézve ez látszik valami irracionális, plusz
elemnek. Ehhez csak két bizonytalannak látszó mozzanat. Infer
nális indulatokból és infantilis illúziókból összerakva. Régebbi
dokumentumfilmben kérdezik Franz Novakot, az Eichmann
kommandó "vagonfelelősét". Adolf Eichmann, a kommandó fő

nöke, ugye, izzó antiszemita volt? Egyszerűen válaszolja. Nem
Adolf Eichmann, a kommandó főnöke, hanem Endre László, a
belügyminisztérium államtitkára volt izzó antiszemita. Másutt
Otto Winkelmann SS-tábornokot és Baky László államtitkárt kér
dezik. Mióta tudta, hogya háború elveszett. Már'43 februárja, a
sztálingrádi katasztrófa óta - így a tábornok. Még'44 októberé
ben, a nyilas hatalomátvételkor sem - így az államtitkár. Nem
tudom, kell-e kommentár? Nem tudom, de kommentárra nem is
vállalkoznék. Csak egyszerűen itt érzem az emlegetett irracioná
lis, plusz elemet. Persze van valami öngerjesztő, a téboly felé
hajtó mechanizmus nemcsak a hazai végrehajtásban, de a német
tervezésben is. Először korlátozó faji törvények. Később rögesz
més kitelepítési tervek. Majd tömeggyilkosságok keleti területe
ken. Befejezésként a "végső megoldas".

Ez irracionális, plusz elerrure a holokauszt-irodalomban sincs való
di magyarázat. Az okozatra, következményre igen, sőt, részletesen.
Az okra, előzményre nem, csak hézagosan. Pedig éppen ez az, amit
a teória nem tud megragadni. Legfeljebb a költészet tud sejtetni.

Ez irodalomban - különösen a régebbiben - dominál egy
apokaliptikus-teátrális-szimbolikus változat. Hajdanában nagy
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14Max Frisch: Andorra.
Európa, 1978.

15Rolf Hochhulh: Der
Stel/vertreter.

Volk und Weil, Berlin.

megrendülés volt. Ma világossá vált. Nem azonos színvonalú.
Ám sok mindent feltár. És olykor a legmagasabb művészetté is
válik. Némi erőszakkal még valami történeti-logikai sor is kons
truálható. A megjelenített világban és lépcsőfokokban. Max Frisch
Biedermannja beengedi a házába a gyújtogatókat. Mert fél. A
félelmet valami megragadhatatlan atmoszféra szüli. Andorrá
jában" bűnbakká is teszik-kiszolgáltatják az állítólagos zsidót.
Mert félnek. A félelmet a megszálló erőszak okozza. Megragad
hatatlan atmoszférából megszálló erőszak. Magára, a "végső

megoldás" színhelyére Jorge Semprun A nagy utazása, Peter Weiss
A vizsgálata és RoH Hochhuth A helytartója15 visz el. Azt hiszem,
az első kettő ma is nagy művészetnek érezhető. A harmadik
harsány tendenciáját kikezdte az elmúlt idő. Az elsőt a rés is
tance mítosza lengi körül. A másodikat a dokumentum egzakt
sága emeli magasra. A harmadik a protestálás pátoszára épít
kompozíciót. Mindháromban az utolsó színhely baljós fényű,

égett bűzű, gyilkos hangzavarú clair-obscurje. A legmélyebb
bugyor(?) alvilági szcenikája. Néhány megrendítő mozzanattal.
Csak két példát. Semprun "semuri fiúja" . Az ellenállókhoz ment,
hisz "elvégre hazafi". Kitalálta az ajkakra kent fogkrém szomjú
ságot űző, túléléstechnikai csodáját. És kimondta a nehezen fe
ledhető, praktikus-szimbolikus szavakat: "Ne hagyj el, pajtás."
Meg Weiss és Semprun hőseinek ellentéte. Weiss áldozatai, akik
némán és megzavarodottan mentek a végső útra. Semprun hőse,

aki fegyvert fogott, hogyelkerülje a "zsidó halált". Mindez fő

ként vakító fényszórók fehér vagy égő krematóriumok narancs
vörös, tényleg infernális fényében. Hideg birodalmi kósasok.
hangosan vezénylő SS-ek, élesen ugató kutyák harsogóan tragi
kus, szinte kétesen nagyoperai alvilágában.

Csak ez lehet, ha egyáltalán lehet ilyen, A helytartaban a sátáni
"Doktor" és az angyali Riccardo. valóban Sátán és Angyal, az ál
filozófus S5-tiszt és a valódi teológus pap-diplomata pszeudo
filozófiai-teológiai vitájának színhelye. Hangsúlyozandó, nem filo
zófiai, csak álfilozófiai vita. Ami csupán ott lehet megindító vagy
akár figyelemre méltó, ahol megszólal. Mert éppen a rést kívánja
kitömni, amiről szó esett. Az okok, de nem elegendő okok, az
előzmények, de nem magyarázó előzmények és az okozatok. de
ad absurdum vitt okozatok és következmények, de infernóba ve
zető következmények között. Az irracionális pluszt közelíti az
indulathalmozó lappangás és a tragikus robbanás között. Ha oda
tudom képzelni magam az. alvilági díszletek. a legmélyebb bu
gyor(?) díszletei közé, archaikus gondolatmeneteket idéző drámai
összecsapás lehet. Ha nem tudom odaképzelni magam, archaikus
gondolatmenetek karikatúráját idéző logikai játék lehet. Az első

változat meggyőzően erős. A második fellengzősen gyermeteg.
Sátán vagyok - így a tézis. Ha lenne lsten, nem engedné, amit
teszek. Ha teremtette az embert, irányítsa is cselekedeteit. Tettem
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IBA Sorstalanság
tekintetében

támaszkodtam Szirák
Péter elemzésére.

Szirák Péter: Kertész
Imre. Kalligramm, 2003.

Isten létének cáfolata. Sátán vagy - így az antitézis. Ha van Sá
tán, Istennek is lennie kell. Teremtette az embert, de nem irányítja
cselekedeteit. Léted Isten létének bizonyítéka. Itt valóban alvilági
gondolatkísérletek. A háttérrel drámaiak. A háttér nélkül nem.

Kertész Imre változata nem apokaliptikus, mint Jorge Semp
runé; nem teátrális, mint Peter Weissé; nem szimbolíkus, mint
Rolf Hochhuthé. Apokaliptikus helyett dokumentáris; teatrális he
lyett prózai; szimbolikus helyett pszichologikus. Nem is vizsgálja
a tettest. Csak az áldozatot. Hogy mit tett vele, a gyerekkel az at
moszféra. A sok éves előkészítés. A lappangó szakasz. Ami után
és ami által a tragikus robbanást fogadja. Hogy mi történik a csa
ládias vidéki vasútállomás mögött. Ahol nincsenek hideg birodal
mi kősasok, hangosan vezénylő S5-ek, élesen ugató kutyák. Nin
csenek operai díszletek, csak könyörtelen folyamatok. Ahol a ter
mészetellenes még természetesnek, az abnormális még normális
nak, a gyilkos irracionalitás még közönyös racionalitásnak is tűn

het. Ez álságosan természetesben. normálisban. racionálisban az
identitászavar és az elmagányosodás a legmegdöbbentóbb. Ahogy
a magyarok közt zsidó, a zsidók közt magyar. Ahogy leszakad
nak a születés és nevelés adta legtermészetesebb kötelékek. Jean
Améry egyik esszéje e tekintetben a legmegrázóbb. A bújkáló
hallja a gyilkosok beszédét. Amint anyanyelve leghazaibb, legsa
játabb, leggyermekkoribb dialektusán szólnak. A Sorstalanságban
is csak a puszta, meztelen szolidaritás fogódzója van. Mint A nagy
utazásban. Nem a semuri fiú fogkréme és az ismeretlen oda nyúj
tott válla. Hanem Citrom Bandi humora, pesti utcanevei és meg
rontatlan-elpusztíthatatlan otthon-nosztalgiája. Itt is elhangozhat
na a "ne hagyj el, pajtás" praktikusan-szimbolikus igéje. De itt
más az atmoszféra. Ebben nem mondanak ilyeneket."

Ám a tragikus robbanás, a "végső megoldas" többfajta megjele
nítésében is marad az irracionális plusz. Félig megfejtve, nagyrészt
megfejtetlenül. Amiben segíteni lehet, de megmagyarázni nemigen.

Meddig hallatszott el a "ne hagyj el, pajtás" praktikus-szimbo
likus igéje? Felszólítása vagy segélykiáltása? Az egyházig bizto
san. A tragikus robbanásban. a vészkorszakban ennek jegyében
tette, amit lehetett. Nem bizonyos, hogya legmagasabb szinten,
Rómában és Esztergomban minden lehetőt. Legalábbis a nyílt, a
Mit brennender Sorge szintjéhez hasonló elvi állásfoglalásban nem.
De a választott módszer kérdése most nem lehet tárgy. A gyakor
lati segítés, segíteni akarás terén azonban igen. És érseki-püspöki
szinten állásfoglalásokban is. Láttuk, a Szentszéket - kívülről -,
nem Magyarországról Roncalli érsek tájékoztatja. Pozsonyból
Burzio, Berlinbó1 Orsenigo nuncius. Az utóbbi jegyzi meg: a de
portáltak sorsával kapcsolatosan a leghátborzongatóbb feltételezé
sek sem lehetetlenek. És a hazai mentőakciókban - köztudomá
súan - a legaktívabban jelen van a budapesti nuncius, Angelo
Rotta. Tiltakozik a hatalmasságoknál. Tényleges vagy félig tényle-

600



17A magyarországi zsidó
üldözés és az

egyházi tiltakozások
és segítő akciók

tekintetében
Randolph L. Braham:
A magyar holocaust
(Gondolat, 1988) és

Karsai László:
Holokauszt (Pannonica,

2001) című műveinek

adatait használtam és
gondolatmeneteire tá-
maszkodtam. Angelo

Rotta Imrédy
Bélához írott levelét

Karsai László idézi az
általa szerkesztett

Az Endre-Baky-Jaross
per című kötet

jegyzetanyagában.

18Márton Áron és Apor
Vilmos tevékenységére

vonatkozóan Virt László:
Márton Aron, a lelkiis

meret Apostola és
Balássy László: Apor

Vilmos, a vértanú püs
pök (Ecclesia. é.n.) című

köteteire támaszkodtam.
E kötetekből való a

hivatkozott szentbeszé
dek szövege is.

ges szentszéki figyelmeztetéseket ad át. És menleveleket oszt min
denfelé. Talán két mozzanat a legmegrendítóbb vagy legfeleme
lóbb. Szemrehányást tesz Sztójay Döme miniszterelnöknek. Aki a
deportálást németországi munkának nevezi. A családok elhurco
lását az együttlét biztosításának. A nyugodtabb légkör megterem
tésének. Ezt minősíti a nuncius utálatos és becstelen magatartás
nak. Az eljárást és a magyarázatot is. Majd levelet ír - az akkor
kormánytag - Imrédy Bélának. Miután a segítésben való gyakor
lati tehetetlenségéről Esterházy Móricnak panaszkodott. A levél
elkeseredetten kemény hangú. A történtek szemben állnak min
den igazságérzettel. Sárba tiporják a keresztény-emberi erkölcsöt.
Magyarország sorsa múlik most tanúsított magatartásán. Kihívja
maga ellen az úr haragját. Sok mentőakció egyházi szervezetek és
egyének részéről is. Igaz, a püspöki kar egyébként is ellentmon
dásos és kései körlevele nem hirdettetik ki. Ám ez és a Szentszék
mentő módszere tovább vitatandó és kutatandó dilemma.

Néhány tény azonban mindenképpen hangsúlyozandó. Czapik
Gyula egri, Grősz József kalocsai érsek tiltakozik. És ezt teszi
Shwoy Lajos, Virág Ferenc és Kovács Sándor székesfehérvári,
pécsi és szombathelyi püspök is. Hamvas Endre csanádi püspök
a szegedi székesegyházban mond beszédet. Benne érződik a hét
évvel korábbi Mit brennender Sorge hangulat- és érzelemvilága.
És főképpen az érvrendszere. A cselekedetek mögött új pogány
ság van. A legmegdöbbentőbb, hogy mindezt a kereszténység
nevében teszik. Noha a kereszténység szellemével összeegyeztet
hetetlen."

A leghatározottabb Márton Áron és Apor Vilmos. A gyulafe
hérvári és győri püspök. Szentbeszédben és levélben is. Márton
Áron a kolozsvári Szent Mihály templomban beszél. Apor Vil
mos a győri székesegyházban. Mindketten XI. Piusz enciklikája
szellemében. Az emberi nem egységes. Minden ember Isten
gyermeke. Minden ember egymás testvére. Most mindkét elvet
megtagadják. Az emberiség egységét, az emberek testvériségét
is. Krisztus papja kiáll az igazság mellett. Pogány, aki a felebará
ti szeretetet elvitatja. Akár egyéntől, akár csoportoktól. Mert az
emberi személy méltóságát gyalázza meg. Így a gyulafehérvári
püspök. Pogány, aki hirdeti: egyéneket, csoportokat, fajokat lehet
gyűlölni - származásuk miatt. Így a győri püspök. Mindketten
a világi hatósághoz is fordulnak. Márton Aron a deportálások
végrehajtóinak ír. Akadályozzák meg az embertelenséget. Égbe
kiáltó bűn. Kihívja Isten büntetését. És a földi megtorlás sem
marad el. Apor Vilmos a belügyminiszternek ír. Isten, a magyar
és a világtörténelem előtt őt teszi felelőssé. A gettóba is be akar
menni. De nem engedik, nem nyújthat vigaszt."

Az elméleti következtetések levonása később következik. A II.
Vatikáni zsinat alatt és után. Láttuk már: a Nostra Aetate a Mit
brennenender Sorge gondolatait folytatja. Kiszélesítve a nem ke-
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resztény egyházakra, alkalmazva a vészkorszak utáni világra. II.
János Pál pedig kimond két igen lényeges dolgot. A szentföldi
zarándokúton, 2000-ben. Hatvanhárom évvel XI. Piusz korszakos
enciklikája után. Először: az ószövetségi teológiai hagyomány
közössége; az "idősebb testvérnek" járó szeretet; Krisztus földi
valójának zsidó eredete. Másodszor: a katolicizmustól minden
rasszizmus távol; és távol minden antiszemitizmus is; elsiratja a
Soá rettenetes tragédiáját. Ezáltal, e kettő által a szentszéki dip
lomáciában a szeretet missziójává alakítja a Mit brenneneder Sorge
és a Nostra Aetate tételeit.

A szentföldi zarándokút előtt - II. János Pál megbízásából 
megfogalmazódik két megkerülhetetlen elméleti dokumentum.
Az első '98-ban. Emlékezünk: Megfontolások a Soáról. A Zsidó
sággal Való Vallási Kapcsolatok Szentszéki Bizottsága adja ki.
Edward Idris Cassidy bíboros vezetésével. A második '99-ben.
Emlékezet és kiengesztelődés. A Nemzetközi Teológiai Bizottság
adja ki, Joseph Ratzinger bíboros vezetésével."

Az első dokumentumban a régi-új tételek egyértelműen

összefoglalva. Innen valók II. János Pál szentföldi igé i is. Né
hány elméleti megállapítás, néhány történeti folyamat. Az Ótes
tamentum hagyománya. Jézus evilági származása. A Soá ször
nyűsége. Meg az emberi nem egysége. Amelyet csak a nácizmus
osztott magasrendű északi-árja és alacsonyrendű, nem északi
-nem árja fajokra. (Nem tagadom - némi elfogultsággal - úgy
tűnik, mintha Márton Áron és Apor Vilmos olvasták volna az
ötvennégy évvel későbbi dokumentumot. Amikor '44-ben beszé
düket mondták a kolozsvári plébániatemplomban és a győri szé
kesegyházban.) A legfontosabbak, mert korábban ilyen határo
zottan nem mondatnak ki, talán az antijudaizmusról írottak.
Hogy az antijudaista előítélet talán segíthette - egy-egy keresz
tény esetében - a tragikus robbanás elfogadását. Noha ez az
Újszövetség téves értelmezésén alapul. Mert abból a zsidó nép
feltételezett bűnössége ki nem olvasható.

A második dokumentum ezt helyezi szélesebb történeti össze
függésbe, és gondolatilag mélyebbre is megy. Teszi ezt a kien
gesztelő egyéni és történelmi emlékezet jegyében. Ehhez, a kien
gesztelő emlékezethez fogalmaz meg két bölcseleti rangú tételt. A
kritikai-históriai önvizsgálat értelmében. Arról, hogya történelmi,
vándorló egyház nem bűntelen. De törekszik az állandó tökéletese
désre. Egyszerre van meg benne a gyengeség érzése és a szentség
eszménye. A gyengeség leküzdésére irányul a megújulás szándéka.
Meg arról, hogy a történelmi körülmények befolyásolják a történel
mi cselekedeteket. De nem adnak mindenre felmentést. Mert a cse
lekedetek megméretnek a múló történelmi körülményeken. De a
tartós erkölcsi törvényeken is. Az emlékező be is lép az adott kor
ba, de kívül is marad rajta. És a belül és kívül tapasztalatainak
egységében emlékezik, netán ítélkezik. E kiengesztelő emlékezet
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okán nyúl a múlt nagy dilemmáihoz. A nyugat-keleti szakadás
hoz, a reformáció megoszlásához, a zsidóüldözés alvilágához.

Körülbelül eddig a történet. Tényekben és tételekben. Néhá
nyat összegyűjtöttem. A tények megmásíthatatlanok. A tételek
emelkedettek. Ám nagyon derűlátó nem vagyok. Nem tesz azzá
sem a megmásíthatatlan tények, sem az emelkedett tételek fel
idézése - a maguk infernalitásában vagy humanitásában. Mert
érdemes tudni: előítéletek világa. Az előítéletek pedig tévhiteken
és érzelmeken alapulnak. Nem tényeken és tételeken. Indulato
kon, nem érveken. Tévhitekkel, érzelmekkel és indulatokkal
szemben tény, tétel és érv tehetetlen. Az előbbiek az irracionali
tás világában, az utóbbiak a racionalitás világában hatásosak. Ir
racionalitás és racionalitás nem egyazon síkon ellentétes. Hanem
más-más síkon érvényes. Az indulat pszichés feszültség, ami ki
robbanni akar. Az érv logikai meggondolás, ami meggondolkod
tatni akar. Sartre írja. Az antiszemita rossz és jó harcában látja a
világot. Rossznak ott a zsidó. Jónak ott a nem zsidó. Előbb anti
szemita, utána érvel. Nem tapasztalataiból és érveiből fakad an
tiszemitizmusa. De antiszemitizmusából fakadnak tapasztalatai
és érvei." Ezért tehetetlen az okfejtés. Az előzetes irracionális-il
logikus indulattal szemben az utólagos racionális-logikus érv.
Mégis csinálni kell. A tények és tételek megidézését. Hátha egy
szer lassítható vagy majdan meg is állítható Vörösmarty forgó
sorskereke. Amin kirekesztő szándék szül bezárkózási hajlamot;
bezárkózási hajlam szül kirekesztő szándékot.

Ezért ereszkedtem a legmélyebb bugyor(?) felé. És idézem
most a legiszonyatosabbat:

"Azon a napon láttam meghalni a zsidó gyerekeket... A hábo
rú utolsó tele volt, leghidegebb tele a háborúnak. .. a pályaudvar
peronján, a hóban, a hóborította fák között egyszerre csak ott
álltak a zsidó gyerekek, körülbelül tizenöten... nyolc és tizenkét
év között lehettek a gyerekek, bár némelyik, ijesztő soványságá
val és furcsa tekintetével, aggastyánnak is beillett volna... az
SS-ek erejük teljes tudatában érkeztek vissza, kutyákkal, harsá
nyan nevettek, tréfás megjegyzéseket kiabáltak egymásnak, ha
hotáztak... elengedték a kutyákat, és gumibotokkal ütlegelni
kezdték a gyerekeket, hogy futásra késztessék őket, hogy a fő

úton megkezdődjék a vadászat, melyet ők találtak ki, vagy pa
rancsba kaptak. .." (Jorge Semprun: A nagy utazás)

Meg idézem a választ rá:
"Emlékezni akarunk. De célzatosan akarunk emlékezni, tudni

illik azért, hogy soha többé meg ne történhessen az, ami a náciz
mus sok millió áldozatával megtörtént.

Miért vált képessé ember arra, hogy így meggyalázza az em
bert? Mert megvetette Istent. Csak egy Isten nélküli ideológia
volt képes megtervezni és végrehajtani egy egész nép kiirtását."
(II. János Pál: Bocsássunk meg és kérjünk bocsdnatou"
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