
A magyar kérdés beállítottságára rendkívül nagy befolyása volt a lengyel 
emigrációnak. Az emigráció két szárnya, a Czartoryski herceg vezette konzervatí-
vok és a Lengyel Demokraták Társasága közül kapcsolatai és anyagi ereje révén 
is Czartoryski herceg rendelkezett nagyobb befolyással. Az európai forradalmak 
nyomán minden diplomáciai lépésre készen állt, hogy hazáját francia támogatással 
helyreállítja. (Még egy francia—német—orosz—(lengyel) szövetség gondolata is fel-
merült.) A szláv és a dunai fejedelemségek mozgalmát is ennek a célnak szolgála-
tába kívánta állítani. Jól megszervezett, kitűnően működő ügynökhálózata révén 
jelentős eredményeket ért el — tevékenysége egy ideig a francia kormány dél-
kelet-európai politikáját is szolgálta. Czartoryski rendkívül sokat tett a magyar— 
délszláv megbékélésért. Igaz, 1848 nyarától ezt már azzal az igyekezettel tette, hogy 
hazája feltámasztását elsősorban a magyarokra támaszkodva érje el. Czartoryski a 
francia közvélemény befolyásolásához is jelentős segítséget nyújtott; erősen fel-
nagyítva a résztvevő lengyelek számát, lengyel—magyar közös harcnak tüntette fel 
a szabadságharcot, melynek tavaszi győzelmei elsősorban Dembinski és Bem had-
vezéri tevékenységének köszönhetők, csak utánuk merül föl Görgey és Kossuth neve. 

Kovács Endre tisztes nagyítólencse alatt vizsgálja Czartoryski tevékenységét, s 
vele párhuzamosan a fáradhatatlan Teleki László igyekezetét, aki a politikai pártok 
minden árnyalatával kapcsolatot tartott, ha abból valamit is remélhetett a magyar 
ügy számára. Tragikusan jellemző, mekkora reménnyel töltötte el Droyn de Lhuy-
son külügyminiszternek Flocon nemzetgyűlési képviselőnek 1849. május 12-i inter-
pellációjára adott válasza, amelyben aggasztónak ítélte a cári intervenciót, s homá-
lyos célzásokat tett bizonyos ezzel kapcsolatos lépésekre. Teleki nyílt levélben 
köszönte meg a külügyminiszter semmitmondó nyilatkozatát. Eközben Nesselrode 
cári külügyminiszter május 9-i körlevelében „értesítette az európai kormányokat 
Pétervár döntéséről az intervenció ügyében". Ezzel párhuzamosan a cár elismerte a 
Francia Köztársaságot. A magyaroknak egyetlen esélyük maradt, ezt sürgette Teleki 
május 14-én Kossuthhoz intézett levelében: béküljön ki a nemzetiségekkel. 

A mű utolsó fejezete megvonja a magyar szabadságharc mérlegét a francia 
sajtóban, külön kiemelve a már korábban is legsűrűbben tárgyalt és idézett La 
République-ot, La Réforme-ot, La Tribüné des Peuples-t és a Revue des deux 
Mondes-ot. 

A könyv gazdagon merít a francia sajtóból vett jellemzőbb, fontosabb cikkek-
ből. Kicsit forrásgyűjteménye is a jelzett témának. Hasznos a kor francia politiku-
sairól adott tájékoztató és az eseménynaptár, valamint az 1848—49. magyar forra-
dalommal és szabadságharccal foglalkozó főbb francia nyelvű munkák jegyzéke. 
A Függelékben többek között Vörösmarty Szózatának francia fordítását és Pierre 
Dupont két magyar tárgyú versét olvashatjuk. (Akadémiai, 1976.) 

KOVÁCS ISTVÁN 

Száraz György: Egy előítélet nyomában 

Amikor néhány évvel ezelőtt sorra készültek el szülőföldem szociográfiájának 
részei, végig nyilvánvaló volt számomra, hogy a hegyaljai zsidóságról: bevándor-
lása, megtelepedése folyamatáról, történelmi múltjáról, gazdasági szerepéről és tra-
gikus sorsáról külön, önálló fejezetben kell számot adnom. 

Mi könnyítette ezt? Például az, hogy az egyik legkényesebbnek tűnő kérdést: 
a zsidók számarányukon felüli részvételét a kereskedelmi és a pénzügyletekben nem 
volt miért kerülgetnem. Hiszen a hegyaljai, a tokaji bor tartósan jó piacaira: a 
lengyel és az orosz piacra azért is tudott betörni, mert az onnan bevándorolt, az 
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ottani rokonokkal élénk családi, vallási és üzleti kapcsolatban maradt zsidó bor-
kereskedők taposták ki az útját . S hogy a Hegyalján viszonylag hamar kialakult a 
készpénzforgalom, ami azután a szőlőtermelésen túl a Hegyalja egész társadalmi 
fejlődésére, települései mezővárosokká alakulására, lakossága polgárosulására gyü-
mölcsözően hatott — ez nem kis mértékben nekik volt köszönhető. Nyilván ez is 
magyarázza, hogy e vidéken az antiszemitizmus soha nem volt erős. (Mint ahogy a 
nemzetiségi gyűlölködés sem; sőt általában türelemmel fogadtak minden beköltö-
zőt, mert a szőlőtermelés a szorgos munkáskezet és a vállalkozó kedvet egyaránt 
meghálálta.) 

Nehezítette viszont dolgomat, hogy 1944-ben, 11 évesen csak szememmel láttam, 
s tudatommal akkor nem „dolgoztam fel" a sárospataki zsidók elhurcolását. Ami 
emlékem van erről, az néhány villanás. És alig voltam néhány évvel idősebb, ami-
kor 1947—48-ban még azok többsége is, akik megmaradtak és a Hegyaljára vissza-
jöttek, a csehszlovák határon át Nyugat-Európa, a tengerentúl és Izrael felé vette 
az útját. Indítékaikat inkább csak sejtem, mint tudom. 

Mégis, ezek a futó élmények mélyre égtek. És nem tudom elviselni a felelős-
ség elhárítását, a kifogáskeresést. Nem tudom elfogadni a sokak számára ma is 
érvényes mentségeket arról, hogy Magyarország nem zsidó lakossága miért hagyta 
megtörténni, ami történt, és miért vettek részt olyan sokan tevőlegesen is abban 
az iszonyú hajszában, aminek a vége a magyar történelem egyik legnagyobb heka-
tombája, ártatlan áldozatok százezreinek teteméből. 

Elkészült Zemplén-szociográfiám Zsinagógák sorsa című fejezete. Milyen lett, 
hogyan birkóztam meg benne vállalt feladatommal, nem tudom, nem ítélhetem meg. 
Csak azt tudom, hogy ez volt könyvem egyetlen olyan fejezete, amelyet nem kí-
vántam, nem mertem külön, előre publikálni, folyóirat-közlésre felajánlani. 

S ez utólag is elgondolkodtató. Hogyan alakult ki az, hogy bár a szépirodalom-
ban időről időre felbukkant ez a tematika — de ott is szinte kizárólag az üldöz-
tetések idejének emlékezete —, elemző tanulmány tárgyául azonban negyedszáza-
don át (lényegében Bibó Istvánnak a Válasz 1948 október—novemberi számában 
megjelent írása óta) nem szolgálhatott? Most is csak a tényt tudom regisztrálni. 
Azt, hogy én sem mertem külön közzétenni a fejezetet. És azt, hogy Száraz György 
tanulmányának első olvasásakor nem hittem, hogy ez kivétellé válhat; azzal is, 
hogy megjelenik majd, és azzal is, hogy folyóiratcikk és könyv formájában egyaránt 
azonnal 1975, illetve 1976 legfontosabb publikációi közé soroltatik, szinte egyhan-
gúan. Bebizonyítva ismét, hogy tabuink feltörése hogyan adhat alkalmat a meg-
tisztító eszmélkedésre. 

* 

Amikor Száraz György Egy előítélet nyomában című írásának első változatát 
olvastam, az elsősorban szenvedélyes és kissé talán túlságosan is érzelmes ön- és 
társadalomvizsgáló reflexió volt Ember Mária Hajtűkanyar című könyvére; sajátos, 
lírai „recenzió", amely a könyv okozta döbbenet közvetlen hatása alatt született, s 
az olvasás nyomán újraéledt személyes élmények és morális felelősségérzet jegyé-
ben próbált számot vetni a magyar zsidóság sorsa és az antiszemitizmus probléma-
körével, kitágítva a gondolatkört általában az előítéletek, előítélet-rendszerek ki-
alakulásának társadalmi és lélektani mechanizmusára és arra, ahogyan a követ-
kezmények rákos természetű elburjánzása bekövetkezik. 

Száraz György számára világos volt, hogy a görcsök, amelyek a múlt jóvá-
tehetetlen éveiben keletkeztek, nemcsak azért nem oldódtak fel három évtized, egy 
teljes emberöltő alatt sem, mert az áldozatok tömege, a szenvedések mélysége volt 
akkora nagy; és mert az emlékezők, a túlélők amit láttak, holtukig nem felejthetik. 
Nemcsak azért, mert „nekünk, kortársaknak még nincsen történelmi távlatunk. 
Arcok néznek ránk a távolból, képeket látunk, hangokra emlékezünk". Az örök-
séget, ami ránk nehezedik, magunk is tovább gyarapítjuk — előítéletekkel és ellen-
előítéletekkel. Ez így van és ez így lesz. Legfeljebb enyhíteni lehet. „Primitív nép-
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hit és modern pszichoterápia: ki kell mondani a démon nevét, beszélni kell a neu-
rózis okairól, hogy megtörjön a rontás, oldódjék a görcs." 

Nekivágott tehát, kiélesedett hallással fordulva önmaga belső hangjai felé, hogy 
rögzítse, amit esze és szíve mond. Olvasta, felidézte Ember Mária könyvét, és 
ennek nyomán a maga akkori és azótai élményeit. S az oly sokáig „igen, így volt, 
így van — de inkább ne beszéljünk róla" alapon félretett kérdéskörbe most már 
makacsul beleakaszkodva, elsősorban emberi reflexióit, morális dilemmáit fogal-
mazta meg. Ám mindjobban érezte, hogy a fogalmi, az érzelmi és az erkölcsi meg-
közelítés nem elég. Ami 1944-ben történt, az egy hosszú történelmi folyamat vége 
volt. S az előítéletek kialakulásának és rögzülésének hátterében azért kell felfej-
teni a múlt szövedékét, mert minden előítélet egyik fő alapja nem is csak a tudat-
lanság, hanem inkább a rosszul tudás. 

Tanulmányának már első változatában volt tehát történeti visszatekintés. De 
igen vázlatos. És ezt igen érdekesnek, jellemzőnek érzem. Száraz György, aki tör-
ténelmi drámák sorát írta, olyan drámákét, amelyekhez magának is félig-meddig 
történésszé kellett lennie, annyira legalább, hogy a forráskezelés, az együtt számára 
készen soha, sehol fel nem lelhető anyag összegyűjtése és szelektálása módszereit 
el kellett sajátítania — hátat fordít annak, ami pedig a mesterségéhez tartozik, 
és rögtön a legnehezebb oldalról vág neki. Ez is jelzi, milyen erős volt benne a 
gyors közlés kényszere: az Ember Mária könyve keltette gondolatokat, indulatokat 
eruptív erővel fogalmazta meg, és nem tudott, nem akart elmerülni abban az apró-
munkában, amit a magyar zsidóság történetének, múltbeli sorsa alakulásának át-
tekintő vázlata kívánt volna meg. 

Azért mertem őt annak idején erre figyelmeztetni, mert nem sokkal korábban 
hasonló volt a saját dilemmám. S amikor elszántam magam a történeti tájékozó-
dásra, rögtön kitűnt, hogy ezután minden más is átláthatóbb és megfogalmazhatóbb. 
A javaslatra, hogy vagy hagyja el a túl esetleges, hiányos történeti részt, vagy 
bővítse ki — az utóbbi következett. Amit ezután írt, azt közölte a Valóság 1975. 
8. száma. Soha a lap és szerzője annyi levelet és szóbeli reflexiót nem kapott. És a 
visszhang majdnem egyöntetű: igazolta, hogy nemcsak el szabad, hanem el is kell 
indulnunk előítéleteink nyomában. 

* 

Amikor Száraz György a Magvető Kiadó Gyorsuló idő sorozata számára könyv-
nyivé bővítette tanulmányát, elsősorban a történeti részeket gazdagította tovább. 
Írásán végig ott érezni a lendületet: amikor a szerzőt minden egyes adat három 
újabbhoz viszi tovább, s csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudja magát a szálak 
elvágására, a továbbkövetés, nyomozás megszakítására kényszeríteni. Olyannyira, 
hogy legvégül mentegetőzve ezt í r ja: „Az átdolgozott, bővített szövegben meghagy-
tam (Az én kiemelésem — L. I.) a Valóságbeli változatnak Ember Mária könyvétől 
inspirált szubjektív, személyesebb jellegű szövegrészeit. Kérem az olvasót, nézze el 
az ebből következő stílustörést és szerkezeti aránytalanságokat." 

Okkal mentegetőzik-e? Nemigen. Mert más hatású ugyan az alig vagy rosszul 
ismert történeti momentumok nemegyszer revelatív erejű felidézése, és más az az 
eredeti érzelmi felhangoltság, amivel Száraz György először íráshoz fogott. S a 
kettő vegyülése nem mindig harmonikus. Problematikus az is, hogy a történeti 
anyag összegyűjtésénél heterogén forrásokra kellett támaszkodnia, nélkülözve azt a 
segítséget, amit annyi más témához a korszerű marxista történetkutatás eredményei 
már megadnak. 

A magyarországi zsidóság múltjáról csak igen sokféle értékű és szemléletű 
anyag áttekintése árán próbálhatunk mozaikot készíteni, rákényszerülve a szüntelen 
transzponálásra, átértékelésre. A romantikus történetírás nehezen ellenőrizhető állí-
tásait a liberális korszak történeti pozitivizmusának már sokkal megbízhatóbb 
adatszolgáltatása követte, ám azután sűrűsödtek az előbb kevésbé, majd nyíltabban 
antiszemita, végül pedig a faji törvényeket előkészítő beállítások és a nyílt uszítás 
„történelemnek" álcázott rágalmai; miközben mindvégig jelen volt — a teljes 
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üldöztetés éveit kivéve — egy „belső" zsidó történetkutatás is, magyar nyelven sem 
csekély mennyiségben publikált, de igen nehezen értékelhető forrásfeltárással. (Ügy 
tűnik, hogy a most készülő „tízkötetes" Magyarország Története ebben is ígér némi 
előrelépést, szakítva azzal, ahogyan ú j történetírásunk jórészt kerülte a témát.) 

Fogalmazzunk a bevált módon: Száraz Györgynek sikerült szükségből erényt 
kovácsolnia. Pontosabban, nem lehetett ez igazán tudatos. Mondanivalójának ki-
küzdött, ezerszer átgondolt volta, írásának szenvedélyes sodrása teszi, hogy könyve 
végül is egységes egész. Történészek, társadalompszichológusok és mások „helyett" 
egy író vállalkozott — az esszé, tehát a kísérlet műfajában, amely éppen azzal 
szigorú műfaj, hogy olyan sokat megenged! — a magyar történelem egy oly keserű 
és traumatikus emlékű tragédiájának elemzésére, gyógyító szándékú diagnosztizá-
lására. S teszi ezt olyan szenvedélyesen és bölcsen, tárgyilagosan és indulatoktól 
el-elcsukló hangon, hogy írásának hatása még arra a recenzensére is katartikus, 
aki nem sokkal előbb maga is hasonló feladattal próbált megküzdeni: önmagában 
és mások számára fogalmazva vádat, mentséget, magyarázatot. 

Amikor az Egy előítélet nyomában nem akar véget érni: az Utószóban már igen 
nagy a veszélye, hogy a leírás, az elemzés és a magyarázatkeresés végül is átcsap 
magyarázkodásba. Ám az Utószó megírásának elháríthatatlansága logikusan követ-
kezett mindabból, ami miatt már eleve olyan nehéz volt, sőt sokáig alig is lehetett 
tollra venni a témát. Hol vágjuk el a szálakat? Például: egy ilyen méretű tragédia 
árnyékában említhető-e, méltányos-e szóvá tenni, hogy utána nemcsak törvényes 
megtorlás volt, hanem elvétve előfordult túlkapás, személyes bosszú is? De nem-
csak az ehhez hasonló dilemmák szültek a Valóság-publikáció nyomán olyan meg-
jegyzéseket, hozzászólásokat, amelyekre nem lett volna elég csupán közvetve, a 
bővített főszövegben válaszolni. 

Tegyük le nyíltabban a garast. Van-e még ma is „zsidókérdés" Magyarorszá-
gon? Csak ha ilyen egyértelműen megfogalmaztuk először a kérdést, akkor adhat-
juk meg rá utóbb ezt a feleletet: „zsidókérdés" úgy, ahogyan azt e szó régebbi 
értelme sugallja, szerencsére már régen nincsen. Vannak azonban hangulathullám-
zások, konfliktusok, véleményeltérések, amelyek részben anakronisztikus, részben 
természetes maradványai a múltnak, és olykor akadnak olyanok is, amelyeknek 
gyökérzete jórészt jelenbeli. Hogy mást ne említsünk, az arab—izraeli konfliktus 
fordulatainak megítélésébe természetszerűen belejátszik azoknak a dilemmája, akik, 
ha maguk távol állnak is attól, amit a mai Izrael megtestesít, nem tudják feledni 
a zsidó állam létrejöttének előzményeit, és még kevésbé azt, hogy ismerőseik, roko-
naik élnek ebben az államban, esetleg egyetértve, gyakrabban szembenállva annak 
politikai vonalvezetésével. 

Mi, Kelet-Közép-Európa lakói sokféle skizofrénia leküzdése után találtuk csak 
meg új helyünket a világban, és meghasonlásaink tüskéi sokszor fel-felsajganak. 
Nem természetes-e hát, hogy éppen az a Száraz György vállalkozott az Egy előítélet 
nyomában nem ítélkező, hanem töprengő fejtegetéseinek megírására, aki történelmi 
drámáiban is „ugyanezt" kutat ja: a magyar történelem tragikus fordulópontjait. 
(Magvető, 1976.) 

LÁZÁR ISTVÁN 
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