Jónás Ninivében
E G Y MEG NEM JELENT R E G É N Y T Ö R T É N E T E
Néhány évvel ezelőtt, 1986-ban készítettem életútinterjút Bözödi Györggyel, az MTA—Soros Alapítvány Oral History Archívumának megbízásából.
Egy évvel később kaptam meg az írótól annak
az 1944—45 telén lefolytatott írószövetségi pernek
az anyagát, amelynek következtében őt háborús
bűnösnek nyilvánították.
(B. NÁDOR ORSOLYA)
Nádor: Hogyan került el Gyurka bácsi az egyetemi könyvtárból?
Bözödi: Engem a könyvtárból kitettek... kipurifikáltak. Engemet egyes egyedül
kipurifikáltak a könyvtárból. Az egyetem más részéből másokat is. Akkor már meg volt
indítva a Jónás-ügy, az írószövetségnél folyt a hajsza. Jönnek az egyetemre fű, fa, virág, hol
civilben, hol egyenruhában, és viszik az embereket — többek között engem is. Hát persze,
nagy felháborodással tárgyaljuk, hogy az egyetem autonómiája meg van sértve, hogy aki csak
akar, bejön, s csíp nyakon, akit akar, s viszi el. Menjek panaszra a rektorhoz, aki Csőgör
[Lajos] volt, s egyúttal főispán volt Kolozsvárt. A főispáni irodában találom meg. Nagyon
jóban voltunk azelőtt, rengetegszer találkoztunk ott náluk. S hát ahogy belépek, s meglát, azt
mondja, hogy: „Azonnal adja be a lemondását!" Egy szót sem kellett szóljak, hogy mi
a panasz, vagy miről van sző. De így, magázódva! Tegeződtünk azelőtt. (...) Tudniillik ebben
mi volt a vicc: az, hogy ne legyen az, hogy kipurifikáltak, hanem önként hagytam ott. Hogy
még ezt is megjátszani!
Nádor: Az írószövetségben hogyan kezdődött a meghurcoltatása? A Jónás Ninivében
végül is nem jelent meg, tudomásom szerint.
Bözödi: Püskinél jelent volna meg. Meg is volt hirdetve a könyvnapra. Na, aztán ebből
megjelent az a részlet, amikor a tengerbe dobják. Tudniillik, a kéziratot felküldtem,
s a kiadóék csak reklámot csináltak, hogy a könyvnapra meg van hirdetve, s egy részletet
közöltek. Pont ezt a részletet. Talán elég olvasmányosnak vették. Az Egyedül Vagyunkban
jelent meg, na és egy másik részlet a Termésben. Uramisten, mi történik? Március 19-én
bejönnek a németek. Na, most add ki, Gyurka, a könyvet! Ez most egy német propagandairat lesz, senki nem veszi észre, amiről szó van. Tehát nem lehet kiadni. Szerencsére Balogh
Edgár is ott volt, egyik könyvében meg is írta, hogy azonnal leállítottam a könyvet, hogy ez
most már nem jöhet, és alászolgája. Na, elég az hozzá, hogy megjelent a részlet az Egyedül
Vagyunkban.
Nádor: Miért éppen ott? Hiszen ez a lap nem sorolható éppen a demokratikus
szellemiségűek közé...
Bözödi: Azért, mert Kovách Aladár volt a lap főnöke — a Bolyai Akadémiának is —, de
Kárász Jóska volt a tulajdonképpeni szerkesztője. S Kárásszal ők válogattak, kivettek egy
részt mutatványnak. így került az Egyedül Vagyunkba, nem én küldtem a lapnak. Na és ebbe
kötöttek bele '44 után, hogy arról volt és van szó, hogy a zsidókat el kell pusztítani, a tengerbe
dobni. Na. Ez nyílt antiszemitizmus. Ebből jöttek aztán a hercehurcák. Persze én magam, és
mások is igyekeztek magyarázni a helyzetet s a körülményeket, de akkor már elindult
a menet. Akkor kérem, feltétlenül háborús bűnösöket kellett produkálni. Hogy nézett volna
ki Kolozsvár, ha nem produkál háborús bűnöst? Aztán megindították a hajszát ellenem.
Salamon László kezdte el a „Hogyan lehetséges?" cikkével az Erdély című szocdem lapban.
21

Szerencsére az írószövetség vette a kezébe a dolgot. Nemhogy szerencsére, de más nem is
tehette, mert nem volt benne semmi politika, csak irodalmi belemagyarázás.
Nádor: Hol és hogyan folyt le a tárgyalás?
Bözödi: A Jókai utcában, az írószövetségnél. A javaslat az volt, hogy tiltsanak el az
írástól. A végén mégis oda csavarták, csűrték a dolgot, hogy csak nyilvánosan helytelenítik
a dolgot, nem vállal közösséget azzal a cikkel az írószövetség, és helyteleníti, hogy ez
megjelent, de az írástól nem tiltottak el.

BÖZÖDI GYÖRGY
írószövetségi pere 1944—45 telén,
amelynek következtében háborús bűnösnek nyilvánították
— Gyorsírói jegyzet leolvasása eredetiben.
— Másodpéldány Bözödi György kéziratáról, amelyet az OSZK kézirattárának
nyozott.

adomá-

Nagy István: A mai első összejövetelünknek célja, hogy közösen megtanácskozzuk
a Bözödi Györggyel kapcsolatos... ügyet.
Gaál Gábor: Miután a legutolsó összejövetelünk alkalmával kialakult egy olyan helyzet,
hogy az írószövetség szoros értelemben vett tagjain kívül mások is jelen voltak, azt javaslom,
hogy az írók Szövetségének választmányi ülését válasszuk el az ilyen alkalmaktól, amikor
szélesebb plénum előtt tárgyalunk problémákat. Ezt már oda tennénk át, és szűkebb körű
választmányi körben tárgyalnánk. Mindenkorra válasszuk el a hétfői napot, amikor az
irodalmi kérdést tárgyal a választmány napjától, sem időben, sem tárgyilag nem alkalmas,
hogy ugyanakkor tárgyaljuk; úgyhogy ezt az ügyet is a választmány elé vigyük, és
a választmány tárgyalná le az egészet.
Bözödi György: Én is azt kértem, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk, mivel az előzmények is
így folytak le.
Nagy István: Általában egyetértek Gaál Gáborral, de ezt az ügyet nem utaltuk szigorúan
csak a választmány elé azért, hogy a választmányon kívül eső írók is, meg a hozzánk közelállók
hallgathassák meg, hogyan, miként folyik le ez a megbeszélés és vele kapcsolatos határozat,
akkor mindenféle utólagos vitának ezzel elejét vehetjük. Akik itt vannak, épp olyan hatállyal
tudjanak hozni határozatot, védelmére kelni, mint a választmány tudna, ezért gondolnám, hogy
ezt az ügyet nem tereljük bürokratikus útra, hanem szabad plénum előtt tárgyaljuk le a dolgot.
Bözödi György ellenbeadványára — és anélkül is megtettük volna — az Erdélyhez fordultunk,
hogy azokat az állításokat, amiket az újságban hangoztatott, tényleges bizonyítékkal támassza
alá, és nevezze meg magát a cikkíró. Salamon László kijelentette, hogy a cikket ő írta, és
a következőket bocsátotta rendelkezésünkre. Egyik egy levél, amit Kárász József 1943. április
16-án írt Bözödinek az Ellenzék szerkesztőség címére, a másik az Egyedül Vagyunk 1943.
december 31-i száma, amiben a Jónás Ninivében című regényből Jónás a süllyedő hajón című
részletet közölték. A levél, amit hozzád írtak, így hangzik...
Bözödi György (megnézte a levelet): Ezt a levelet sohasem láttam. Csak azt mondhatom, amit beadványomban már megírtam. De ezzel kapcsolatosan szeretném tudni, hogy
a levél hogyan került az Erdély szerkesztőségéhez.
Nagy István: A levél az Ellenzék szerkesztőségébe érkezett, állítólag te magad átvetted,
és ottfelejtetted az Ellenzék szerkesztőségében. így került a levél Mátrai Jánoshoz, aki
Salamonnak továbbította.
Bözödi György: 1937-ben kiváltam az Ellenzék szerkesztőségéből, azóta azt a címet
senkinek nem adtam. Csodálom, hogy nem az én címemre, a Termés szerkesztőségébe vagy
az Egyetemi Könyvtárba címezték. Nem tudom, ténylegesen valódi levél-e? Ezt nem is
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vitatom most, ellenben azt, hogy az Ellenzékhez volt címezve, alátámasztja, hogy én a levelet
nem kaptam meg. Én onnan levelet nem szoktam kapni.
Kiss Jenő: Levelezési viszonyban voltál Kárásszal?
Bözödi György: Mintegy két levelet váltottam '37-től. Nagyon ritkán írtunk egymásnak.
Nagy István: '40 után levelezésben voltál vele?
Bözödi György: Nem tudom pontosan, hányszor írtunk, mióta visszament, néhány
levelet váltottunk.
Nagy István: Azok a levelek hová jöttek?
Bözödi György: Azt nem tudom, azt tudom pozitív, hogy az Ellenzékhez nem szokták
címezni a leveleimet. Csodálkozom, hogy ha ezt a levelet Kárász írta, miért címezte oda.
Az aláírást nem tudom határozottan megismerni. Külön vita tárgya lehet. Érdekes lenne
utánanézni, hogy valóban Kárász aláírása-e. Azt találom furcsának, ha ottfelejtettem volna
1943-ban az Ellenzéknél, Mátrai miért nem adta mostanáig ide? S most is miért Salamonnak?
Nagy István: Ez, amire hivatkozik. (Átveszi a levelet.)
Bözödi György: A Ligeti- és Molter-ügyet nem értem, a levélben említett Újság cikkéről
sem volt mostanig tudomásom.
Nagy István (félreteszi a levelet): Ennek a regényrészletnek a megjelenési körülményeiről világosíts fel.
Bözödi György: Ez a regény fent volt a budapesti kiadónál, meg volt hirdetve '44
könyvnapjára. A kiadó adta át Kárásznak, tudtom nélkül. Csak akkor értesítettek, hogy az
Egyedül Vagyunkban lehozzák egy részletét, vagy lehozták, szóval a felküldött kéziratból
vették át ezt a részt. A lapnak nem én küldtem fel, nem én választottam ki, hogy melyik rész
jöjjön, ennyit tudok csak a megjelenéséről mondani.
Benedek Marcell: A regény általános szelleme volna érdekes.
Nagy István: Emlékezel erre a részletre elég jól?
Bözödi György: Add egy pillanatra, hadd fussam át. (Olvas.)
Nagy István: El akarod olvasni az egészet, Gyurka? Vannak olyanok, akik nem voltak
jelen a múlt alkalommal, amikor felolvastuk ezt a részt, fel kell olvasni, Gyurka, újra az
egészet. (Faragó József olvas. Címe: Jónás a süllyedő hajón...)
Nagy István: Volna valami hozzáfűznivalód ehhez a részlethez?
Bözödi György: Milyen értelemben?
Nagy István: Olyan értelemben, hogy először mint kiragadott részlet, szerinted abban az
időben, amikor Magyarországon az antiszemita irány ilyen tendenciát mutatott, mit
fejezhetett ez ki, mit támaszthatott ez alá, az volt-e a célod, amikor ezt megírtad, hogy az
a tendencia fejlődjék ki, ami ebből a részletből. Mi a tendenciája, hogyan fogalmaznád meg
ezt a tendenciát, azon múlik az egész.
Bözödi György: Mi az, hogy tendencia?
Nagy István: Kérlek szépen, a fasizmus mindennek okául a zsidóságot állította be,
a zsidóság az, amelyik a legnagyobb vagyonokat, a gazdasági, szellemi hatalmat magához
ragadta azon a címen, hogy ő is magyar, mert asszimilálódott a magyarsághoz, de
voltaképpen a magyarság kárára van; a magyarságot elnyomja, az egész társadalom
rákfenéje, ezért a zsidóságtól kell megszabadítani a bajba jutott társadalmat. Ezt mondta
a fasizmus politikai, gazdasági nyelvre átültetve.
Bözödi György: Most már értem.
Nagy István: Úgyhogy ebből a cikkből pedig irodalmi formában hasonló mondanivaló
domborodik ki az én fülem számára.
Bözödi György: Csodálom, hogy csak ma déli egy órakor értesített a szövetség a ma
délutáni ülésről, így nem tudtam előkészülni. Annál kevésbé, mert a vádpontokat sem
ismertem. Egy kis tévedés forog fenn ennek a részletnek az értelmezése, meg Jónás
személyének értelmezése körül. Tudniillik, amint látom itt az összefoglalt álláspontot.
Szerinted a kérdés azon múlik, hogy én ezzel alá akartam támasztani a zsidóság üldözését
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vagy nem. Röviden megfogalmazva, azt hiszem, ez a lényege. A baj ott van, hogy nem tudom
megérteni és furcsállom ma — abban az időben megértettem, és bizonyos tekintetben ezért
vontam vissza a könyv megjelenését —, ma nem tudom megérteni, Jónás történetével
hogyan azonosíthatják a zsidóságot. Ha a zsidóproblémáról akartam volna regényt írni,
akkor felvettem volna egy akármilyen zsidót, akinek a neve például zsidó hangzású, és annak
ürügyén írok valamit a zsidóságról, akkor megérteném, hogy esetleg minden zsidóval
azonosítják. Abban az esetben nem zsidóságról, nem a zsidóról, hanem egy bizonyos zsidóról
van szó, aki történelmileg jól ismert személyiség, akit nem lehet összetéveszteni valamelyik
más zsidóval, olyan dolog volna ez, mint hogyha egy közismert magyar emberről, íróról vagy
közéleti személyről valaki írna valamit, és azzal az egész magyarság azonosítja magát.
Például Jósika Miklós „Utolsó Báthory"-jának erkölcsi magatartását akár magyar, akár
külföldi, az egész magyarság típusának tüntetné fel. Ez a kérdés egyik oldala. A másik:
Jónásról mint történelmi személyről szeretnék beszélni. Rá kell mutatnom arra, hogy Jónás,
mint történelmi személy, pontosan az ellenkezőjét jelenti annak, amit ebből a cikkből
kiértelmezett az elnök úr, illetve, ahogy összefoglalta a kérdést ennek alapján. A történeti
Jónásnak nagy irodalma van, és mielőtt a Jónás c. regényt megírtam, tudományos kutatást
végeztem kiléte és mibenléte felől, történeti szerepe, felfogása és a világirodalom tudományos megítélése tekintetében. Én unitárius teológus voltam, az Ószövetséget alaposan
tanulmányoztam és ismerem jobban, mint az átlagemberek szokták ismerni. Az unitárius
teológia — kevesen tudják — hogyan tanítja az Ószövetséget. Az Ószövetséget nem
Szentírásnak tekinti, ami isteni kijelentés, hanem irodalmi alkotásnak. Megvan az irodalomtörténete, problematikatörténete, amiről szó esik az egyes könyvekben. Megvan a Jónás
könyvének irodalma, ebben az irodalomban egyhangú megállapítás, hogy Jónás annak
a zsidónak a típusa, az a zsidó egyéniség, aki a legönzőbb, legelzárkózottabb és legkizárólagosabb faji elvet képviseli a nem zsidósággal szemben. Jónás könyve abban az időszakban
keletkezett, amikor a babilóniai fogság után először ébredt fel a zsidóságban komoly
problémaként az Izrael határain kívüli világgal való kapcsolat kérdése; hogy a zsidó Isten,
Jahvé valóban csak a zsidóké, vagy minden nép istene? Akkor kezdődik az a folyamat, ami
Jézus megjelenéséhez vezet, aki szembefordult az Ószövetség kizárólagos álláspontjával és
egyetemleges álláspontra helyezkedett. Jónás abban a korban élt, amikor ez a probléma
először merült fel komolyan, először okozott komoly vitatkozásokat, szakadásra vezető
ellentéteket a zsidó nép életében. Ezt a kérdést az az angol-amerikai szabadelvű bibliakutatás részletesen kifejtette, e könyvek megállapításaiból néhány dolgot szükségesnek tartok
felolvasni, illetve bemutatni, Jónás felfogására vonatkozólag.
Nagy István: Kérlek, amit mondtál, mind helytálló, de nem tartozik ide. Ne engedjük
szétfolyni a dolgokat.
Bözödi György: Szükségesnek látom megvilágítani...
Nagy István: Mind helytálló, de vannak részek, amelyek félreérthetetlenek. Azokban az
években vitatott kérdések az asszimiláció, a zsidók önzése...
Benedek Marcell: Asszimiláció!
Nagy István: ...be akaija magát csempészni az összes népekbe, végül be kell dobni
a vízbe, mert különben elpusztul a hajó. Hogy az Egyedül Vagyunkban jelent meg azzal
a bevezetéssel, értelme világos.
Bözödi György: A bevezetésben valóban helytelenül írták, hogy a zsidóság típusa,
belátom, hogy ez adott alkalmat a félreértésre.
Nagy István: Miért nem írtad meg, hogy tiltakozol ez ellen a bevezetés ellen? Álljunk
meg, nem szeretném, hogy mellékvágányra csússzon a dolog. 1943. december 5-én olyan
bevezetést írnak hozzá, amivel mi a vádat úgy foglaljuk össze, hogy úgy látszik, Bözödi nem
ért egyet. Feltételezzük, hogy akkor sem értett egyet. Akkor miért nem írta meg, hogy
tiltakozom, hogy az én cikkemet így leadjátok, mert itt nem arról van szó, hogy
a bevezetőben írták.
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Bözödi György: Elnök úr, sajnos, mivel ilyen konkrét kérdést kapok, én is ilyennel
válaszolok, a szemléltetés kedvéért. Az Egyedül Vagyunk hozta egy fényképedet az
arcképcsarnokában, mint „A mi íróink". Miért nem tiltakoztál?
Nagy István: Amikor majd én ülök itt (a vádlottra mutat), akkor felelek én, most felelj
te, különben „A népi írók" volt a felirat, nem „A mi íróink". Én Szamosfalván ültem, nem
tehettem semmit, és egy fénykép, az nem cikk. Közöljük mi is az összes háborús bűnösök
fényképeit, s mindenütt közlik Magyarországon.
Bözödi György: Hogy a zsidóság magatartásának típusa Jónás, kétségtelenül téves
állítás. Különben az a tény, amit felhoztam, a tengerbe dobás, kiközösítés megvan a Jónás
Könyvében, amelynek idevonatkozó részét éppen ezért szükségesnek tartom felolvasni.
Benedek Marcell: Hol van itt szó asszimilációról?
Bözödi György: Most felolvasom és rátérek arra a kérdésre is. (Idézi Jónás I. részét.)
Kérem szépen, ennek az egész mesének a lényege benne van a bibliai részben. Csak azt kell
megemlítenem, hogy Ninive Asszír-Babilónia fővárosa volt, mely birodalmat a zsidók
legnagyobb ellenségüknek tekintették. Jónás azért bújik el az Úr elől, mert nem akarja
megmenteni a ninivebelieket a kárhozattól.
Nagy István: Miért jutott eszedbe 1942-ben, a legvadabb antiszemitizmus dühöngése
idején megírni ezt a regényt, miért akartad kiadni, és amikor megjelent ez a részlet, szerinted
hogyan érthette az olvasó, aki az Egyedül Vagyunk szellemén nevelkedett, zsidó humanizmusnak, vagy minek?
Bözödi György: Mi volt az érdekem vele? Amint mondtam, Jónás a bibliai kutatás és
tudomány megállapítása szerint az első őstípusa a többi népektől szándékosan, csökönyösen
elzárkózó típusnak, és magát minden más nép felett tartó típusnak. Jónás volt az első fasiszta,
akit a történelemben ki lehet tudományosan mutatni és számon lehet tartani. Amikor ezzel
a problémával foglalkoztam, ennek a fasiszta kizárólagos álláspontnak, amit Jónás képviselt,
a tarthatatlanságát és a mások érdekeivel össze nem egyeztethetőségét akartam kimutatni,
tudniillik, egy rejtett álcázás, a német módszer tarthatatlansága akart ebben a könyvben
megmutatkozni, mégpedig a következő elvek alapján: ha egyszer ez az ember, aki
elmenekült az Isten elől, aki prófétának jelölte ki, hogy menjen és térítse meg a többi embert,
mentse meg a végromlástól, az elől elbújik, megszalad...
Nagy István: Hitler ilyen nagylelkűen vállalta, hogy meg fog minket téríteni mind.
Közbeszólás: De Hitler fordítva csinálta.
Nagy István: Miért akartad kiadni '44-ben, regény formájában?
Bözödi György: Ennek az önző kizárólagosságnak tarthatatlanságát akartam kimutatni.
Az irodalomban ilyen alapon való feldolgozása volt alkalmas, ami elcsúszhatott abban
a légkörben.
Gaál Gábor: A regényben nehéz megállapítani ezt, amit most mondott.
Bözödi György: Voltak benne részletek, amiket kifogásoltak a kiadó részéről, mert úgy
hangzottak, mintha németellenesek volnának. Pl. a cethalban való utazás: a hal gyomrába
kerülnek az emberek, és csak az ő szemén keresztül lehet kilátni. Ha megharagszik a hal,
behunyja mind a két szemét, és semmit sem lehet látni a külvilágból. Ezeket kifogásolták
a kiadók, ezért mondom, hogy csodálkozom, hogy most abszolút ellenkező értelmezést
adtak ennek a részletnek az alapján, amennyiben a történetben magában sincs ez
a tendencia, amit Nagy István elmondott. A mese benne van a Szentírásban, és tudtommal
a Bibliára még senki sem mondotta rá, hogy fasiszta.
Benedek Marcell: Az asszimiláció pontosan általános zsidó jelszó volt, nem lehet azt
mondani, hogy egy bizonyos zsidóra gondolunk. Mintegy általános zsidó tendencia volt
1938-tól az utolsó évekig, ami a fasiszta idők alatt született meg és ment át a káros reakcióba.
Ez a Bibliában, meg sem ott, amit felolvasott, sem a további részekben nem található, sem
azt nem lehet mondani róla, hogy egyéni dolog, sem hogy összefügg a zsidó kizárólagossági
kérdésekkel, ennek épp az ellenkezője; nem fasiszta gondolat, hogy a zsidó azt mondja
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magáról, hogy elszakad, asszimilálódni akar, jó magyar akar lenni, arról lehet ráismerni
a zsidók nagyobb részére, aki ezt olvassa, azt mondja általánosságban, a zsidó szellemiséget
akaija kimutatni és egyben a magyarság helyesen teszi, a maga veszélyben lévő hajójáról
idejében kidobja. Ezt a részt másképp magyarázni nem lehet. Az írói szabadság mellett tettek
hitvallást, amikor a zsidókat elnyomták, mert olyan hangot adtál ki, ami a magyar
lelkiismeretet mgnyugtatta, mi helyesen tesszük, ha ezt az állítólag haszontalan zavaró
tömeget a hajónkról a tengerbe dobjuk. Erre kérnék helyes választ, mert itt a többit részben
tudjuk, részben nem tartozik a tárgyhoz.
Bözödi György: Ez a rész nem a deportálás idején jelent meg.
Salamon László: Eredménye volt többek között ez is.
Bözödi György: Nem volt deponálási szándék, utólag bele lehet magyarázni, akkor még
szó sem volt erről.
Nagy István: Az emberek elégedetlenek voltak az első zsidótörvénnyel. A továbbiakban
te tovább mész, „megragadták Jónást és bedobták a háborgó tengerbe".
Benedek Marcell: Idézte ezt Babits, Mihály '14-ben, de a történetből más értelemben
tűnik ki.
Bözödi György: Babits egyáltalán nem történelmileg, nem autentikusan értelmezte. De
az efféle költői szabadság ellen nincs kifogásom.
Benedek Marcell: Azt magyarázd meg, azt az ellentétet, ami szerinted a zsidó
kizárólagosság és hatalmi törekvés és asszimilálódás eszméje közt van. Ezt szeretnők
hallani.
(Bözödi György szólni akar, többen közbe-közbebeszélnek.)
K.: Engedni kell szóhoz jutni.
Bözödi György: Nyilvánvaló, hogy az asszimilálódásra vonatkozó részt nem ebben
a megvilágításban kell nézni. Jónás egyénisége határozott, a kizárólagosság képviselőjén,
a mindenki elől elzárkózott valakinek az egyéniségén keresztül nem az asszimilálódásról van
szó. Hanem azokról, akik az asszimilációt ürügyül használták fel, akik alkalomadtán
szeretnének úgy tűnni fel, mintha asszimilációban részt vettek volna, ellenben önmagukban
az elzárkózást képviselik. Jónás amikor unatkozik, hogy Isten elől elbújjék, s ne teljesítse
megváltási parancsát, akkor tünteti fel magát asszimilálódottnak. Tehát ebben látszik, hogy
számára nem az asszimiláció volt a probléma. Ezt mutatja az Úr parancsa elleni tiltakozása,
az Úr elől menekülése: nem akarja engedni, hogy Isten a maga univerzális érdekeit teljesítse,
ugyanakkor asszimilálódottnak akarja feltüntetni magát.
A.: Ez általános kérdés volt, nem lehet az asszimiláció kérdését csak zsidó vonásnak
venni.
Nagy István: Ezt az egy írást vetítsük ki a maga hatásában. Ezt hirdette az egész fasiszta
fajvédő magyarkodás, hogy az egyetemes emberi érdekeket a zsidóság nem engedi
érvényesülni.
Salamon László: Igen, akkor bolsevista...
Jordáky Lajos: A vád részéről van, aki az egész könyvet elolvasta volna?
M.: Ez is fontos volna.
\
Salamon László: Felesleges.
Jordáky Lajos: Egy lap szempontjából kiválasztott rész alapján nem lehet dönteni.
Nagy István: Olyan világos, félreérthetetlen, hogy az olvasó ebben az antiszemita
beállításban nem értheti másképp, csak úgy, ahogy neki a politikai sajtó és rádió sugározta.
Bözödi György: Ezt a tipikus egyéniséget az egész tudományos irodalom kárhoztatja. Ez
az, amit nem lehet a zsidóságra általánosítani.
Gaál Gábor: A Bözödi antiszemitizmusa mindenikünk előtt ismeretes.
Bözödi György: Az úgynevezett antiszemitizmus rosszindulatú híresztelés természetes
következménye.
Jordáky Lajos: Mások is hozzá akarnak szólni.
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M.: Az egész művet ismerni kellene. Helyzeti hátrány a részletről beszélni, amikor az
ember az egész művet nem ismeri.
?.: Hitler is lehetett nagyon ártatlan gyermekkorában, mégsem helytelen azoknak
a bűnöknek a megítélése, amit nagykorában tett.
A.: Annak idején, amikor Ligeti szerkesztette a Keleti Újságot, egy alkalommal
megkérdezett engem, mivel foglalkozom. Akkor tettem azt az irodalmi vallomást, hogy most
olvasom a római zsidó háborút, Feuchtwanger trilógiáját. De véletlenül a József Egyiptomban: József Egyiptomba kerül és egyiptomi lesz, a római zsidó Rómába kerül és római lesz,
egy szó sincs asszimilálódásról említve, de ezek asszimilálódtak. Azt akarom mondani,
anélkül, hogy ismerném a Jónás Nini vében című regény egyéb beállítottságát, lehet az egy
véletlen, ha az Egyedül Vagyunk kiválaszt két-három oldalt a zsidó szerző könyvéből és azt
közölte volna, mintegy típusát az asszimilálódásnak, szerintem, műve nem ismerése révén
egy pillanatra gyanús beállításban lehetett volna látni. Az Egyedül Vagyunkban jelent meg
az, ami a nyilvánosság elé került, ez a fatális.
Salamon László: A Feuchtwanger könyve mindenre kapható zsidó típust ábrázol.
Jordáky Lajos: Továbbá lehet ezt a példát venni: most bemutatták a Jud Süss másik,
angol változatát, a demokrata körökben az volt a vélemény, hogy nagyon rosszul tették, az
elmúlt években fasizálódott közönség nem értette meg, és a végén ujjongott azon, hogy
a zsidót felakasztották. Az angol filmrendezőnek más volt a beállítottsága, mint a németé, de
minthogy a közönség fasiszta, a hatás ugyanaz volt, mintha a német Jud Süsst mutatták
volna be.
Salamon László: Az ilyen cikkek segítették elő a fasizálódás folyamatát.
Kiss Jenő: Az én álláspontom, hogy el kellene olvasni az egészet. Hitlernél, ha
utánanéznénk, Hitlernél is lehetne idézni olyant, ami megfelelő korban úgy tüntethető fel,
hogy tisztességes gondolkozású ember volt. Ki lehet olyant venni — részt —, ami jó, viszont
ki lehet venni olyan részt, ami ferdén mutatja az egész könyvet (és vannak). Ha az
asszimiláció helyességét itt tárgyalja egy zsidónál, zsidó soviniszta volt, van ennek ellenpontja, ami megengedi, vagyis lehetődé teszi, hogy van tisztességes asszimilálódás.
Ha a regény olyan időkben íródott, az írónak úgy kell kihangsúlyozni, hogy hatása
tisztességes legyen. A regény egészében úgy jelentkezzék, hogy ne hamis, elítélendő világkép
felé vigye az olvasót, hanem jó világkép felé irányítsa.
M.: Még ezen kívül önálló cikket írt-e az Egyedül Vagyunkbal
Bözödi György: Régebben egy-két cikk jelent meg.
/ . : Folyóiratformája volt akkor még '40—41-ben? Ugyanilyen politikai színezetű volt?
Gaál Gábor: Milyen cikkeket írtál?
Bözödi György: Az erdélyi ifjúság huszonkét éves próbálkozásairól.
Nagy István: Ezen kívül?
Bözödi György: Nem emlékszem, nem tudok mást hirtelenül mondani.
M.: Megítélésed szerint milyen magatartást tanúsítottál abban a cikkben?
Bözödi György: Pontosan nem tudok emlékezni, olyan régen írtam. De nem volt abban
semmiféle politikai magatartás.
Nagy István: Akkor is ilyen típusú folyóirat volt?
Bözödi György: Ismertettem az erdélyi ifjaknak a 20—22 éves uralom alatti próbálkozásait, munkáját. Tárgyilagosan igyekeztem ismertetni, semmi azonkívül nem volt benne.
Többen olvasták ezt a cikket a jelenlevők közül.
Nagy István: Megítélésed szerint az Egyedül Vagyunk akkori formája, az a formája
világnézetileg milyen folyóirat volt?
Bözödi György: Hogyhogy milyen?
Nagy István: Demokrata, fasiszta vagy milyen volt?
Bözödi György: Az egész magyar jobboldal problémája felmerül ezzel kapcsolatosan.
Ott volt Kárász József, akivel ismeretségben voltam. Úgy ismertem mint demokratát,
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a '30-as évek körül ismertem meg itt Kolozsvárt, mint a Magyarországról kitiltott főiskolást,
kit a földreform érdekében írt cikkei miatt száműztek.
Jordáky Lajos: Az Egyedül Vagyunk mint lap, kétségtelenül jobboldali, a magyar
fasizmusnak volt az orgánuma. Kétségtelen, amikor Bözödi cikkét olvastuk '40-ben, elítéltük
őket. Nem kétségtelen, hogy Bözödi munkásságában van egy ilyesféle, ami cikkeiben
kitűnik, hogy jobboldali módon gondolkozik, azonban ennek ellenére az a véleménye, hogy
az írót bármilyen értelemben, tekintettel, csak ha az egész művet olvastuk, lehet ítélni. 1944
márciusa után én is tudtam, mindenki tudta, hogy Bözödi több helyen, társas körben tette
azokat a kijelentéseket, hogy a könyvet mindenképpen megírta volna mint témát, azonban
sajnálja, hogy ilyen időben kell kiadni, ennek következménye az volt, hogy márc 19. után,
a teljes német megszállás után intézkedett, hogy a könyvet vonják ki. Most azért szükséges
ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert hiszen az egész magyar szellemi életet kell figyelemmel
kísérni, és ha az egész szellemet kísérjük figyelemmel, látjuk, hogy abban az időben '44
márciusa a demokrata baloldali írókat visszalendítette egy helyes demokrata vonalra. Népi
írókat, akik '40—44 között épp a zsidókérdésben ingadoztak, és letértek a tiszta demokrácia
útjáról. Féjának is ebben az időben nem volt tiszta a magatartása, ebben az időben Illyés
Gyula is, nem a művekben, hanem a kiállásban, magánbeszédeiben. Nem beszélve a népi
táborról, például Veres Péter levelei, nem beszélve arról, hogy ma, amikor a magyar
irodalomban tisztulási folyamat van, hogy a magyar írók egy részét egy kissé hallgatásra
késztették, műveiket mégsem kobozták el.
*
Több könyvet indexre tettek.
Jordáky Lajos: Magyarországon nem, de Romániában indexen van. Németh László
ideológiailag a megrontója annak az új magyar nemzedéknek, tovább folytathatja azt az utat,
ami ide vezetett. Itt az asszimiláció kérdése, amennyiben a műnek alaptendenciája, hogy
csak a zsidó asszimilációt ítéli el, látja lehetetlennek, kétségtelen hiba, azonban, hogy az
asszimiláció helyes, nem helyes, olyan kérdés, amely az írónak vagy tudományművelónek
bizonyos mértékben egyéni hajlamától függ. A szovjet álláspont, hogy a sváb asszimiláció
káros volt, ennek köszönhető a fasizmus.
<">
M.: Ez a megállapítás nem szól ellene az asszimilálódásnak.
Jordáky Lajos: Általában a keresztény asszimiláció úgyformán csak magyar viszonylatban a fasizmus előkészítése volt, és mint olyan, elítélendőnek van beállítva. A jelen
pillanatban a zsidók körében óriási túlsúlyban vannak azok, akik a fasizmus hatása alatt
asszimilálódtak, mégis olyan dühvel vannak eltelve a magyarság iránt, mint a magyar
fasizmus a zsidó fasizmus ellen irányult.
Van ilyen magatartás.
Salamon László: Ez is érthető volna bizonyos mértékig.
Jordáky Lajos: Érthető, csak nem helyes. Érthető a zsidó fasizmus, meg furcsa. Nem
érthető az sem, hogy minden zsidót ki akartak irtani. Ilyen őrült vad és gonosz erők dúltak
egész Európában. Vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan érthette az olvasó, de azért az író nem
felelős. Ami az Egyedül Vagyunkat illeti, tisztán jobboldali lap. Úgy gondolom, feltétlenül
egy-két embernek el kellene olvasni az egész könyvet és általában Bözödi egész irodalmi
munkásságát. Az írói felelősségről van szó, írói szabadságról, mindkettőnek előfeltétele,
hogy az egész munkásságát ismerjük, és úgy hozzunk ítéletet.
Benedek Marcell: Van technikai mód arra, hogy ezt a visszavont könyvet el lehessen
olvasni?
M.: Véleményem szerint elterelődött a központi kérdésről a figyelem. Nem arról van
szó, hogy az író fiókjában levő művet áttanulmányozzuk, hanem arról van szó, hogy egy író
a megjelent írásával milyen hatást gyakorol az olvasóra. Ez a kérdés a fasizmus kérdése.
Az, hogy a fasizmus bizonyos eszközökkel milyen hatást gyakorolt a közönségre, hogyan
fasizálódott a közönség. Ez a probléma, nem pedig az, hogy van Bözödinek tíz műve vagy
nincs.
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Bözödi György: Eszerint nem az írót, hanem a hatást kell elítélni.
M.: A hatást kell megítélni, nem ami a fiókban van.
Jordáky Lajos: Ezt nem lehet megítélni a cikk alapján.
Benedek Marcell: Az asszimiláció itt nem abból a szempontból fontos, hogy a szerzőnek
mi a véleménye az asszimiláció helyességéről, hanem abból, amikor azt mondja, hogy egy
zsidóról beszélt és bevett egy olyan modern szót, amit nem értenek a tengerészek, a 16—17.
századtól (való és ehelyett a zsidók) használnak, sajnos mindenki kénytelen a zsidóság
általános hatalmára gondolni, és feltehető, hogy az író célja is az volt, hogy általában
a zsidókra és aktuális zsidó asszimiláció kérdésére gondoljunk, hogy mi ebben az álláspontja,
nem érdekel, ez az írói szabadsággal függ össze. De szerintem az, hogy ő itt ezt a modern
idegen szót bevette ebbe a bibliai történetbe, arra vall, hogy ő a mostani zsidóság általános
törekvéseiről akart valamit mondani, nem egy zsidó egyénről, egy bizonyos Jónásról, nem
egy 19. századi szót használtatott volna tudatosan, hanem csak azt mondta volna, én olyan
vagyok, mint ti, de az asszimiláció szó nem jutott volna eszébe; amikor eszébe jutott,
legnagyobb hiba, eszébe juttatta az olvasónak az általános zsidót és általános zsidókérdést és
mindnyájunk által tudott ténynek — Jónást Könyvében a hajósok bedobják a tengerbe
— világos jelentóséget adott: igen helyesen tesszük, ha mi is tengerbe dobjuk a zsidóinkat.
Nem lehet mást kiolvasni a könyvből, ezért nem a hülye olvasó felelős, hanem az író is,
akinek másképp nem lehet érteni az írnivalóját. Amit Bözödi mondott a Bibliából,
félrebeszélés volt ettől a tárgytól.
Bözödi György: Nem tudom, az előbbi sikertelenség után erre hogy fogalmazzam meg
közérthetően a választ. Nem lehet történetileg, irodalmilag pontosan ismert, körülhatárolt
egyéniségről úgy beszélni, mintha akárki, vagy éppen mindenki volna. Ha például Mátyás
királyról azt írom, hogy román származású volt, nem mondtam azt, hogy minden magyar
király, sőt minden magyar ember román származású. Sem azt, hogy minden román magyarrá
asszimilálódott, még kevésbé, hogy a magyar nem asszimilálódhatik románná. Jónás az
asszimilálódni nem akaró példányok esete.
Jordáky Lajos: Most tulajdonképpen az írószövetség egy cikknek, vagy Bözödinek az
egész munkásságának az ügyét tárgyalja?
Nagy István: Nem az egész munkásság.
Jordáky Lajos: (Elítélem, hogy Nagy — kihúzva.) Nürnbergben, akiket a vádlottak
padjára ültetnek, a nemzeti szocialista párt által megkezdett működésének 1921 —1925-ig
visszamenőleg az egész munkásságukat nézik. Ha az írószövetség Bözödi írónak az elítélését
vagy felmentését, kiközösítését vagy munkálkodásának továbbfolytatását akarja kimondani,
az egész működését kell ismerni.
Nagy István: A nürnbergi asztaloknál (azt ami) előnyös az ítélet szempontjából, az egész
múltat felgöngyölik, a mi esetünkben nem volna előnyös.
Jordáky Lajos: Sajnálom, hogy ilyen kijelentést tesz a Magyar írók Szövetségének
elnöke, objektívnak kell lenni.
Nagy István: Azt szeretném, ha mindenki hozzászólna ehhez a kérdéshez, és úgy
mennénk tovább, ne csak két-három ember.
Salamon László: Azon csodálkozom, hogy Jordáky elvtárs a nürnbergi pert hozza fel
példának, mikor jól tudjuk, hogy a nürnbergi pernél angol befolyás érvényesült. (Az oroszok
nem ismerték el.)
Jordáky Lajos: Nem ingtam meg soha. Liebknecht-per. Nyilvánvalóan fasiszta tárgyalás, ahol elodázni akarták a tárgyalást. Közvetett angol reakciós körök befolyására történt
az, ami Nürnbergben történt, de a szovjet álláspont győzedelmeskedett.
Salamon László: Véleményem szerint egészen felesleges Göringnek, a Reichnek
a születéséig visszamenőleg politikai és irodalmi magatartását kutatni. Azt kell nézni
elsősorban, mit eredményezett ez a munkásság — eredményezte 5 millió európai zsidó,
12 millió különböző nemzetiségekhez, elnyomott néphez tartozó közvetlen, könyörtelen,
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barbár kiirtását. Az egész nacionalizmus nem csinált egyebet, mint mindenütt izgatott
ezeknek a tényeknek a véghezviteléhez. Nem tettük azt sem, hogy olyan kiváló elmét, mint
Knut Hamsunt, saját hazájában vád alá helyezzék... biztos, hogy nem lehet egyetlen művéből
sem kimutatni, hogy antiszemita volt...
Jordáky Lajos: Politikai ténykedése miatt van.
Bözödi György: Politikával nem foglalkoztam soha.
Salamon László: De Ön politizált, amikor leírta ezt a cikket. Félreérthetetlen (bizonyíték — kihúzva), igazán csak a jóindulatok túltengése magyarázhat mentőkörülményeket
bele. Amikor azt a cikket megírtam, épp arra emlékeztem, hogy 1943 újévben bementem egy
kávéházba, és elolvastam azt a regényrészletet, és a hajam égnek állt. Önt a Székely bánja
című könyve alapján, amelyről kritikát írtam, másnak ismertem. És amikor olvastam, hogy
volt egy irodalmi kiránduláson, akkor ötlött fel eszembe, hogy ez a Bözödi még most,
a fasizmus bukása idején szerepelhet, amikor pontosan emlékeztem arra, hogy annak
a regényrészletnek mi volt a lényege.
Bözödi György: Azt hiszem, az Ön egyéni benyomásai kissé túloztak.
Salamon László: Nem egyéni impresszió! Akik a cikket olvasták, ugyanazon az
impulzuson mentek át, ha ezt a regényrészletet elolvasták. Sok emberrel beszéltem, így
Fodor Józseffel, akivel együtt olvastam.
Bözödi György: Azt hiszem, önnek túlzott impressziói voltak, mivel zsidó, aki úgy
gondolkozik, mint Jónás.
Salamon László: Én nem zsidó módra, hanem szocialista módra gondolkozom, nekem
az a felfogásom, nem vagyok ellene annak, hogy teljesen megvizsgáljuk az ön tendenciáját,
de tessék megvizsgálni, meggyőződni, ha ilyen részlet volt, a többi rész felett sem lehet
kétség. Viszont ha az én álláspontom az volt, amikor idehoztam ezt a regényrészletet,
véleményem szerint azok az írók, akik olyan politikai atmoszférában, mint '43 —44 volt,
közzétettek, megírtak ilyen tendenciájú írásokat, jóhiszeműség mellett is felduzzasztották,
kimélyítették azt a szellemet, ami a zsidóság, magyarság egy részének legyilkolásához
vezetett. Kétségtelen tény, mentőkörülmény az, hogy nem adta ki a könyvet. Mélyebb
politikai szempontból ráeszmélt arra, hogy az antiszemitizmus nem volt más, mint
a különböző fasiszta és reakciós... Az, amit tett Ön, hogy visszavette a művét, isméitelten
szép cselekedet volt, de amikor megírta, akkor száz százalék fasiszta volt. Jóindulat kell,
hogy ezt az általános típust, a Jónás aetherizált, absztrakt alakját, aki a valóságban
a zsidóságot szimbolizálja, másképp lássuk.
Bözödi György: Jónás alakja olyan tisztára egyéni típus, hogy az, aki a Bibliát ismeri, az
nem vitatkozhat.
Benedek Marcell: Én is ismerem a Bibliát. Az asszimiláció kérdése a bibliai kor idején
nem volt kérdés. A bibliában Jónás, ha ebbe a helyzetbe belekerült, azt mondta volna saját
szavával, hogy nem olyan vagyok, mint te.
Bözödi György: így könnyebb volt megfogalmazni, könnyebben volt érthető, mert
készen van a szó, ami alatt értik ma azt a fogalmat. Nem írhattam körül oldalakon, mit
akartam mondani, mikor itt a kézenfekvő szó, azért használtam ezt a kifejezést. Különben
nem is a szó a lényeges, hanem a tény, és maga Benedek elismeri, hogy Jónás „abba
a helyzetbe" került, amit ma az asszimiláció szóval fejezünk ki. Mert asszimiláció addig is
volt, míg azt a szót nem ismertük.
Nagy István: Itt kezdődik a baj.
Benedek Marcell: Az olvasó kénytelen általánosítani.
Bözödi György: Félremagyarázta az olvasó. Egy ismert, határozott, körülírt egyéniségről van szó, akivel történt ez. Típusa lehet a hasonló felfogású, hasonló helyzetben így
viselkedő zsidónak, de nem lehet az egész zsidóság álláspontja. Hogy miért írtam meg ezt
a regényt? 1937-től kezdve dolgoztam a tudományos kutatáson, amikor zsidókérdés nem
volt. Ebbe a történelmi kutató munkába — mert lényegében annak nevezhető — hosszú időt
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fordítottam rá. Akkor kezdtem hozzá, amikor antiszemitizmus, zsidótörvények, elhurcolások egyáltalán nem léteztek, tehát nem lehetett az a szándékom, hogy ezt elősegítsem.
Maksay Albert: Már 1919-ben kezdődött Magyarországon.
Bözödi György: Én ezt a jónási problémát akartam feldolgozni anélkül, hogy sejtettem
volna, hogy a zsidókat majd elhurcolják. Amikor láttam, hogy milyen légkör adódott, hogy
könnyen félreértésre adhat alkalmat, megtiltottam a kiadását. Amint látom, helyes volt
visszavonásom, mert tényleg félremagyarázásra adott alkalmat, még az írószövetségben is,
ahol pedig „a szellem legkiválóbbjai" ülnek.
Nagy István: Ezt nem lehet másképpen értelmezni.
Bözödi György: Nem abból a történeti szempontból nézik, ahogy Jónás a fentiekben fel
van tüntetve, akkor tényleg más értelem adható neki, de sajnos, a közönség nagy része nem
ismeri a történeti hátteret.
Nagy István: Neked jelent meg a Termésben egy cikked Kuthy Istvánról? (Közbeszólás:
Kuthy Lajos!)
Nagy István: Kuthy Lajosról. Éppen azt emeled ki igen nagy érdemként, hogy Kuthy
már '48-ban észrevette, milyen nagy társadalmi probléma a zsidókérdés Magyarországon.
Bözödi György: Nem ebben a kényes fogalmazásban, de ez volt a cikk lényege.
Benedek Marcell: Azért csináltak a fasiszták nagy írót belőle.
Bözödi György: Ha kiterjesztjük a problémát, ha összes munkáimat is tárgyaljuk, akkor
szívesen válaszolok erre, de miután ezt elvetették, alkalmilag beragadni valamit, nem vagyok
hajlandó. Különben mondtam már egyszer az elnök úrnak, hogy a zsidó származású Szerb
Antal állapította meg irodalomtörténetében, hogy Kuthy nem antiszemita. Ő talán eléggé
illetékes.
Nagy István: Én téged sokkal intelligensebbnek ismerlek írásaid alapján annál, hogy te
olyan naivnak állítsad be magad, hogy nem tudod, milyen világon élsz.
Bözödi György: Mivel állítom be így magam?
Nagy István: Nem látod, így megírni egy részét a könyvnek! Ebben az egy részben
elárulod, hogy te valójában azt a felfogást képviseled: a zsidó asszimiláció káros, ha meg
akarunk menekülni, ezt a zsidóságot ki kell takarítani.
Bözödi György: Nem a zsidókról van szó, hanem arról a Jónásról, aki szembeszáll azzal
az általános emberi paranccsal, amit rábízott az isteni gondviselés...
Kiss Jenő: Felmerülhet itt egy kérdés. Valójában megvolt-e a lehetőség, hogy az ember
beledolgozza magát a problémakörbe. Ezt a problémakört a maga elképzelése alapján
igyekszik úgy kifejezni, ahogy ő eredeti értelemben gondolta. Odaadja a kéziratát egy másik
embernek, megdöbbenve veszi észre, hogy mást olvas ki belőle, mint amit ő ki szeretett volna
fejezni.
Kacsó Sándor: Akkor rossz az írás.
Kiss Jenő: Egy ténnyel állunk szemben, ami gyakorta előáll.
Benedek Marcell: Egy nagy írói hiba, ha nem tudta kifejezni magát.
Kiss Jenő: Lehet, ezt a mondanivalóját csakis a teljes mű keretén belül akarta kifejezni.
Lehet, hogy például az asszimiláció szó a könyvben kétszer fordult elő, ebben az esetben
erről a problémáról elterelődik a kérdés, a nagy mű elenyésző pontjává válik. Ezért osztom
Jordáky véleményét, ne kiragadott részletek szerepeljenek, mert úgy tökéletesen a kérdést
megtárgyalni nem tudjuk.
Asztalos István: A szerző azt mondja, csak történeti művet akart összehozni, nem akarta
szaporítani a fajteória irodalmát. Ő úgy dolgozta fel, hogy belőle történeti mű legyen, nem
akar fasiszta vizekre utazni. Ha félremagyarázhatunk egyes részt, hogy van az, hogy
visszavette '44 márciusában a könyvet, mert belátta, hogy olyan pillanatban jelenik meg,
amikor a zsidók ellen támadási pontot jelentett?
Bözödi György: Ebben a történeti regényben tulajdonképpen annak a néi
szellemnek, ami '37—38-ban volt, akartam megírni a tarthatatlanságát a Jónás

ban. Hogy miért vontam vissza a könyvet? Beláttam, hogy mennyire félreérthető.
Az emberek nem voltak képesek józanul gondolkozni.
...: Honnan tudta megítélni, hogy félreértik a művét, ha nem volt a piacon?
Bözödi György: Számtalan hasonló eset volt, s láttam, hogy remény sincs arra, hogy úgy
értelmezzék, ahogy én akartam.
Asztalos István: Amikor először olvastuk ezt a regényrészletet és beszéltünk
a tendenciájáról ennek az írásnak, akkor az volt az érzésem, hogy tényleg van bűnös
szándéka ennek az írásnak. De ahogy Bözödi elővette a Bibliát és felolvasta azt a részt
a Bibliából, ami arra vonatkozott; teljesen azonos, helyenként még a szövege is az 6 írásával.
Ha ő a Bibliát vette alapul, függetlenítette, nem gondolt semmiféle politikai célzásokra, én
ezt az írást, még ezt a részét sem látom bűnösnek.
Benedek Marcell: Csak épp az asszimiláció.
Nagy István: Azonos egy elmélettel, ami abban a korban dívott. Nem csak
a hitlerizmussal azonos, hanem egy elmélettel — a fasiszta elmélettel azonos.
...: Itt azonosítva van Jónás az egész zsidósággal.
Maksay Albert: Arra a részre nincs mentség, féreérthetetlen, amit kiérezhetünk belőle.
Én is antiszemitizmust érzek ki belőle. Ennek ellenére azt javaslom, nem szabad ítélkezni
valaki felett egy részlet nyomán. A Biblia olyan, ha békét akarok idézni — békét idézek.
Azonkívül nem csak Bözödiről van szó, hanem magunkról is. Szeretném ezt a kérdést
nyugodtan elintézni, hogy azt mondhassuk, mélyen érzők, lelkiismeretesek voltunk.
Csatlakozom Jordáky javaslatához — szerezzük meg a művet, és miután az egész művet
ismeijük, bíráljuk.
Benedek Marcell: Ennek a megoldásnak nem sok lehetőségét látom.
Nagy István: Elhangzott egy javaslat, ki van a javaslat ellen, szóljon.
Bözödi György: Én ellene vagyok, mert a kézirat nincs meg, és elnyújtaná a huzavonát.
Én nem voltam Pesten két éve, nem tudom, mi történt vele. De ha ezt a részletet így
értelmezik, bizonyára a többit se másképpen. Én hajlandó vagyok, ha a kézirat megvan,
elfogadni a javaslatot, de azzal a kéréssel, hogy akik majd elolvassák, előbb kellő
tudományos tanulmányozást végezzenek a Jónás irodalmában, hogy jól olvassák és helyesen
lássák a beállítást. — Anélkül úgysem lehet reményem, ha ezt a részt így értelmezik, a többi
részt másképp értelmezzék.
Benedek Marcell: Felmerült a kérdés, hogy ezt a cikket, vagy Bözödi egész működését
vizsgáljuk. Amellett vagyok — bár szívesen olvasom az egész művet, de hallom, lehetetlen —,
hogy az írószövetség egyszerűen ezzel a megjelent résszel szemben mondjon véleményt.
Nem akarjuk Bözödit halálra, kiközösítésre ítélni. Amint a múltkor az írói szabadság
védelmében mondtam — az írószövetség vállaljon állást azzal az írói szemelvénnyel
szemben. Megbotránkozását akarja-e ezzel a művel szemben kifejezni, amennyiben igen, jól
meg lehet okolni azzal, hogy művéből csak ilyen tendencia olvasható ki, és ha az írónak nem
ez volt az érdeke, a legnagyobb írói bűnt követte el, nem tudta kifejezni azt, amit akart.
Olyan dolog, amit az írószövetségnek joga megítélni és rosszallni. Ahhoz, hogy fejeket
követelhessen, kizárjon, szerintem nincs joga ilyen esetben sem. Indítványom az, hogy csakis
kizárólagosan ezt a szemelvényt tárgyaljuk, erre vonatkozólag mondjon az írószövetség
szükségképp megokolt véleményt, de azt a megokolásnál, indítványnál állapítsa meg, hogy
a szemelvényből ily s ilyen célzat olvasható ki, s azt akarta az író, hogy azt a célzatot elérje,
ezért megjelent művéért felelősséggel tartozik, írótársainak rosszallását el kell viselnie.
Nagy István: Most már kétféle indítvány van. Benedek indítványát mindenki hallotta.
Bözödi munkássága előttünk eléggé ismeretes. Ismeijük a Székely bánját, majdnem minden
regényét. Kétségtelen, hogy az irodalmi munkásságának a javára több esik, mint ami rossz
ezen a cikken keresztül ránehezedik. Ez vitathatatlan és kétségtelen. Azonban ismerjük
Bözödi György cikkeit, amelyek politikai természetűek, jobboldali világnézetűek, és ennek
a hozzáadásával nem nagyon alakítható ki egy kristálytiszta demokrata világnézet, hanem
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igenis a jobboldali irányba hajló világnézet, zavaros világnézet. Ennek a figyelembevételével
mi határozatot hozhatunk. Én a magam véleménye szerint nagyon elégedetlen vagyok ezzel
a hamis, semmi beszéddel, s főképpen elégedetlen vagyok Bözödi magatartásával. Szerintem
Bözödi egyáltalán nem volt őszinte, nem volt olyan őszinte, mint a Kuthyról írt cikkében,
mint az Egyedül Vagyunkban megjelent Vásárhelyi Találkozóról írt cikkében. Azért vagyok
elégedetlen, és azért kérhetem az őszinteségét, mert nem adott módot nekünk arra, hogy
segítsünk neki, hogy felismerje az író valódi felelősségét, felismerje, hogy az írói mű nem csak
esztétikum, hanem politikum is, és épp ez az írása a legklasszikusabb példája, hogy mennyire
politikum. És ő is rájött, ha eddig nem látta be — de állítom, tisztában volt azzal, hogy ennek
a cikknek mi a hatása, hogy mennyire politikum.
Bözödi György: Mivel magyarázod akkor, hogy nem jelentettem meg?
Nagy István: Azzal, hogy a Kárpátoknál voltak az oroszok és közeledtek.
Bözödi György: Csak ennyi? Égyéb is kellett legyen, hiszen az emberek 98 százaléka
változatlan felfogású maradt még ekkor.
Nagy István: Az országnak a 98 százaléka nem látta, de te okosabb voltál. Nekem az
a meggyőződésem ezeknek alapján, ennek a cikknek alapján kell nekünk határozatot hozni.
Nem csak egyszerűen a fogyatékosságok megállapításával, hanem annál messzebbmenően.
Én ennyivel vagyok több, mint Benedek Marcell, úgyhogy ilyen értelemben kérem
a hozzászólásokat.
Gaál Gábor: Mennyivel változtat ez Benedek Marcell javaslatán?
Nagy István: Amennyivel Benedek Marcell javaslatát toldottam ki.
Gaál Gábor: A megokolást nem értem.
Nagy István: Mivel Bözödi megkerülte a kérdést, jól ismerjük, mi volt a kérdés, az
asszimiláció. Nem adta tanújelét annak, hogy az elmúlt egy esztendő alatt, a nagy
világtörténeti folyamatok következtében valójában belátta volna, revízió alá vette volna
világnézeti elgondolását, hanem megkerülte az egész kérdést, félre akarta magyarázni. Úgy
látszik, hogy benne ez a kérdés még mindig tisztázatlan. Amíg ezt az álláspontját fenntartja,
én nem engedhetek ilyen javaslatot keresztülmenni. Azt javaslom, egy esztendeig
a nyilvánosság előtt írásaival ne szerepeljen.
Jordáky Lajos: Rossz fogalmazás, mert az írói felelősség ennél nem derül ki, főleg itt
a részlet megokolásánál. Azt javaslom, Bözödi egy esztendeig...
Nagy István: Bözödi többször foglalkozott az asszimilációval, álláspontját tehát különben is ismerjük.
Bözödi György: Egy kérdést teszek fel. Végeredményben nekem most sincs álláspontom az asszimilációban. Nem volt ez közelebbről problémám. Hol jelent meg asszimilációval
kapcsolatos valamilyen cikkem?
Benedek Marcell: Más szempontból volt fontos. — A javaslat változatlanul jó lenne, ha
nem lennénk' épp ilyen nagy világégés után, ami többmillió ember életét kérte. Nem
helyezkedhetünk fasiszta álláspontra, nem zárhatunk ki, csak elítélhetünk írásbeli munkákat. Bözödi szempontjából mondanivalója helyes volt, meg tudta mondani, amit akart.
Gaál Gábor: Bözödinek az a legnagyobb hibája, hogy nem volt őszinte. A tárgyaláson
belátta volna hibáit, másképpen ítélhettük volna meg a helyzetet. Én csak a Székely bánját
ismertem, az írót nagy tisztelettel vettem körül. Annál nagyobb volt a megdöbbenésem,
amikor hallottam ezeket a dolgokat. Vannak mentőkörülmények, a Székely bánja, visszavonta a könyvet, de vannak adott dolgok, amikre hivatkozhatunk, ezeket el kell ítélni. Ha
nem, elkövetjük megint azt a hibát, amit politikai téren mások követnek el. Mi ezt nem
csinálhatjuk meg, felelősséggel tartozunk a néppel, a politikával szemben. Bözödinek az
a hibája, hogy nem volt őszinte. Mi nem fejeket követelünk, ez egy megbeszélés. Én bizonyos
formában csatlakozom Nagy István javaslatához. Hagyjunk meggondolási időt Bözödinek.
Dolgozzon az egyetemen, végezzen kutatásokat, mindenesetre gondolkozzék, mert nem
érlelődött meg benne, hogy igenis hibázott.
33

Nagy István: Ez is már szempont.
Sz.: Kacsónak volt egy javaslata a múltkor. Az írói szabadságra hivatkozva, írástól
eltiltani nem szabad. Az írószövetség ellenőrizze azokat a munkáit, amik ezután megjelennek.
Nagy István: Benedek Marcell javaslatához, amit kibővítettem és indokoltam, annyit
fűzök hozzá, hogy most már csak annak az alapján, ami birtokunkban van, hozzuk
a határozatot.
H.: Először el kell ítélni az írást.
Nagy István: Egyetértenek, hogy ennek az írásnak és a hozzáfűzöttek alapján itt
határozhatunk?
Jordáky Lajos: Amennyiben olyan szankcióról van szó, ami egy vagy több évre
(Itt megszakad a kézirat.)

A PER

KÖVETKEZMÉNYEI

(Az életút-interjú folytatása)
Bözödi György: Nahát alapjában meg voltam elégedve az eredménnyel, hogy hát ezzel
be van fejeződve, hogy nyilvánosan megjelentették a megrovást, de azért eltiltásról nem volt
szó. Annál nagyobb lett a szaga! Mert nem nyugodtak bele az ügybe. Ezek a Salamonék
fogták magukat, s beadták — úgy emlékszem, Zsidó Népközösségnek nevezték magukat
a Magyar Népi Szövetséghez hasonlóan. Beadták a dolgot, a Zsidó Népközösség adta be
hivatalosan az államvédelemnek, a securitaténak. Szóval most már nem az írószövetségnek,
mert az nem ér semmit, az látnivaló. Na, akkor aztán az vette a kezébe a kivizsgálást,
nyomozást, kihallgatásokat, püföléseket — hát amit lehetett, elkövettek.
Nádor: Akkoriban már az EMKE megbízásából a '48-as Ereklye Múzeum anyagát
gyűjtötte, rendezte. Ennek a háznak, ahogy korábbi beszélgetéseinkre visszaemlékszem,
különleges szerepe volt...
Bözödi: A Karolina téren volt a múzeum háza. Viszont a Mátyás király szülőházában
akkoriban már berendezték volt a Móricz Zsigmond Kollégiumot internátussal. S hát a jótét
gyermekek felderítették a helyzetet: ha le akarnak tartóztatni, el akarnak vinni, akkor
a háztetőkön — ott voltak ilyen kéményseprőlyukak, fogantyúk — 150—200 métert mászok,
és akkor a Mátyás király szülőházában vagyok, s ott már nyugodtan leszek a biztosban.
Gyönyörűen elő vagyunk készülve, hát egy szép reggelen lépek ki a kapun a múzeumból, ott
áll a kapu előtt két pasas civilben. Na, akkor elcitáltak az Attila útra, ott volt a securitate
főnöksége. Na, akkor vettek kezelésbe, és a végén bezártak egy tyúkketrecfélébe ott
a rendőrségen, és másnap Bukarestbe egyenest...
Nádor: A securitate előtt a népbíróságot is megjárta a Jónás-ügy.
Bözödi: Igen, előbb a népbíróságra adott be a Zsidó Népközösség. Közben volt
alkalmam Kiss Jenőnek is a tudomására hozni, hogy miről van szó. Jenő jött velem, s ott
a folyosón lézengett, amíg engem bent „kezeltek". A népbíró előtt egy nagy halom dosszár
összegyűjtve, bűnjelek, a nem tudom mióta megjelent cikkeim. A Népközösség alapos
munkát végzett. Az ország minden részéről voltak összegyűjtve mindenféle hosszú históriák,
amiknek hírét sem hallottam. De láttam, hogy az ügyész nem veszi komolyan, tudta, hogy
nem odavaló. Tudta ó, hogy honnan szerezték, bizonyára. Hanem a tényleges írásaim
gyűjteményét azt nézegeti, forgatja a Brassóból jött román népügyész, s azt mondja; hát igen,
vannak cikkek, amelyeket úgy lehet értelmezni, de konkrétan nem mutatható ki semmi.
S ami a legfontosabb — azt mondja —, hogy a románsággal szemben semmi rosszat nem
írtam. S tényleg nem írtam, soha életemben, és sehol nem kap senki. Rendben van,
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összehajtja a dosszárt, az eljárást megszüntetjük, és tessék csak továbbra is demokratikus
szellemben dolgozni. Föláll, és kezet nyújt. Jenőt ette meg az izgalom kint. [...] Irtó jó
kedvünkben — ez lett a vesztünk — elmondtuk néhány jó barátunknak a fölemeló
népbírósági döntést. Erre aztán még jobban megvadultak. Akkor fordultak a secuhoz.
Az aztán nem a népbíróság, az azt csinál, amit akar!
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