
Először is : örülök, hogy Fejtó' alkalmat adott ennek a kérdésnek a tisztá
zására. Mindig éreztem, só't az utóbbi időben már határozottan tudtam, 
hogy körülöttem félreértések vannak. Én magam eddig nem sokat törőd
tem a félreértésekkel, s haladtam látszólag cikcakkos, de nagyon is egye
nes utamon tovább. Pedig már legutóbb is, Az Alföld parasztsága című 
könyvem megjelenésekor Tamás György azt írta a „Munka” című folyó
iratban, hogy antiszemita vagyok, holott sem abban a könyvben, sem más 
írásaimban a zsidókérdéssel még nem foglalkoztam. De csupán a „faj” 
szó használata s bizonyos jellegzetes emberi magatartásom is felidézte 
ellenem ezt a vádat. Sajnos arra, amit én a faj szó alatt értek, ez idő szerint 
nincs megfelelő szó. A „nemzet” nem jó, mert a magyarban nagyon is el
használt értelmű, a „fajta” tisztára zoológiái, a „rassz” antropológiai je
lentésű, így kénytelen vagyok a „faj” szót használni, amely nálam valóban 
az egynyelvű, „egyvérű” (nem „tiszta vérű”, mert ilyen nincs), egykultú- 
rájú s egytörténelmű közösség megjelölésére szolgál.

Hogy mit értek faj alatt, ezt különben Fejtő Az Alföld parasztságá
ból idézi is -  bár súlyos hibával táji helyett fajit mond -, ekörül tehát vita 
nem lehet. Ehhez még csak annyit, hogy én sohasem állítottam s Az Al
föld parasztságá-ban sem írtam, hogy az alföldi rideg parasztság a tiszta 
magyar faj. hanem ellenkezőleg, azt, hogy mindegy ma már, hogy török
ből, románból, németből, szlávokból alakult-e, de az tény, hogy a beolva
dás itt ment végbe a legrégebben és a legteljesebben, tehát itt ismerhető 
fel az egységes néparc. Egyszóval az alföldi rideg parasztság a magyarság 
törzse, mert az nem kapcsolódott be még ma sem a polgári társadalomba, 
s így az újabb keveredés némettel, szlovákkal, zsidóval egyáltalán meg 
sem indulhatott. A városokban, de főleg Budapesten ez a beolvadás folya-



matban van, a népanyag nyersebb, tehát nincs még egységes arca, s így 
nincs faji ideáltípusa sem, ami egyáltalán nem misztikus, irracionális ki
találás, hanem komoly valóság, csak meg kell látni. Különben is annak a 
könyvnek a hangsúlya nem a rideg parasztság faji, hanem ősi, kollektív 
tulajdonságain van.

Hogy egyébként a faji gondolat a hitleri formájában nem tudományos 
gondolat, hanem „zoo-politikai álgondolat”, azt itt nem vitatom. Engem 
elsősorban nem a természettudományos, biológiai-antropológiai része 
érdekel a dolognak, hanem a szociológiai jelentősége. Márpedig hogy 
a faji gondolattal nemcsak leplező kispolitikát, hanem történelmet csinál
nak, azt láthatjuk. A faji gondolat tehát még akkor is szociológiai reali
tás, ha természettudományi alapja nem volna. (L. a vallásokat is!) De van. 
Nem lehet az emberekbe egy teljesen légből kapott ideológiát belebeszélni, 
ha annak magukban az emberekben valamilyen: vagy ösztönbeli, vagy 
szociális alapja nincsen. A faji különbségek igenis különbségek, de az em
beriség életében ma már másodrendű szerepet játszanak. Az én fajfogal
mam szerint -  s hiszem, hogy ez egyben a helyes, mert nem csupán antro
pológiai, hanem társadalmi-történelmi, tehát szociológiai fajfogalom -  
nemcsak a kínai, néger, maláji, kaukázi stb. fajok között van lényeges kü
lönbség, hanem csökkenő mértékben a fehér fajon belül is, mondjuk ma
gyarok, németek, olaszok, franciák, oroszok között. Sőt tovább megyek: 
magán a magyar törzsön belül is lényeges, felismerhető különbségek van
nak, teszem azt a székelyek, palócok, alföldiek s mondjuk zalaiak között. 
Nem csupán az embertani különbségek, hanem a jellembeli, magatartás
beli különbségek is felismerhetők. S még tovább: falvanként más-más em
bereket látni, s még az egyes falvakban is vannak ún. „hadak”. „Kovács
had”, „Molnár-had” stb., amelyek felismerhetően különböznek egymás
tól. Egy-egy nagyobb egyéniség vagy kivételes biológiai vitalitású ember
pár egész törzseket, rajokat bocsát ki az emberiségbe s hosszú ideig fel
ismerhető külső és belső jelekkel. Az én fajszemléletem tehát igenis dia
lektikus -  hiába állítja Fejtő az ellenkezőjét -, mert nemhogy lezárnám a 
fajok határait, és nemcsak folyamatában, időben, hanem fokozataiban, 
tehát térben is nézem a fajt. Azonban a fokozatokban és a folyamatokban 
mindig vannak közös meghatározó jegyek: vértörzs, nyelv, kultúra, tör



ténelem, amelyek egységet adnak az egyes népeknek. Ez a mindenkori 
egység a faj. Ma azok, akik magyarnak vallják magukat, és azok is tudnak 
lenni. Ez -  remélem -  tiszta beszéd.

Viszont, most én megfordítom a kérdést: mit jelent az, ha elismerjük, 
hogy vannak fajok s vannak felismerhető faji különbségek? Mi rossz szár- 
mazhatik ebből reánk, szocialistákra, egy új világrend híveire? Vannak 
fajok -  na, és mi következik ebből? Megváltozik talán a szociológiai érvé
nye a felismert gazdasági és történelmi törvényszerűségeknek? A kínai 
vagy német fajon vagy akár a zsidón belül is nem továbbra is az eddigi 
törvények uralkodnak? A faji eszme alapján kormányozott országokban 
nem ugyanúgy kizsákmányolja-e a munkaadó a munkást, mint máshol? 
Az értéktöbblet, a tőkefelhalmozódás, az elnyomorodás, az imperializ
mus nem ugyanolyan fő mozgató és meghatározó tényezők maradnak-e, 
mint azelőtt? S nem érvényesülnek-e kivétel nélkül minden fajon belül? 
Mi bajunk lehet tehát a faj elismeréséből?

Az, hogy a tényleges társadalmi osztályellentétek, tehát elsődleges szo
ciológiai tények elleplezésére használják az uralkodó rétegek a faji, tehát 
biológiai valóságokat. (Mert valóságok: aki ezt tagadja, szintén leplez 
vagy vak.) Ez igaz, de hogyan küzdjünk ellene? A fajok letagadásával 
vagy a faji valóságok tudatosításával, dialektikus összefüggéseinek a fel
tárásával? A faji különbségek letagadásával semmi esetre sem, mert hiszen 
valóságokba ütközünk, vereséget szenvedünk s végül nevetségessé válunk 
és kihullunk a történelemből. Ellenkezőleg: mivel ez úgyis sorrendi kér
dés, csakis a helyes sorrend megvilágításával. (Sajnos, a Számadásból is 
éppen ennek a résznek kellett kimaradnia.)

Ez a sorrend a következő:
Az emberiség önmagában véve természeti valóság (biológiai kategó

ria). De mint társas faj, hosszú történelmi korszakokon keresztül szocio- 
biológiai egységgé alakult. Vagyis puszta természeti (biológiai) léte ma 
már szociológiai tényezőktől: termelés, munkamegosztás, technika, kul
túra stb.-től függ. Tehát a tiszta biológiai szempont második sorba szo
rult, mert az emberiség élete ma már csak a munkán, sőt a társasán vagy 
társas összefüggésben (feudalizmus, kapitalizmus, kollektivizmus) végzett 
munkán alapul. Vagyis biológiai életét, úgy az egyének életét, mint a faj



fennmaradását, szociológiai tényezők határozzák meg. Az első szempont 
tehát a szociológiai, amely minden fajra s minden fajon belül is érvényes.

Mármost az emberiség azonban bár szocio-biológiai egység, de nem 
egyetlen nagy biológiai és szociológiai közösség. Államokra, népekre, 
fajokra oszlik. Ezek egyben biológiai közösségek is, „népközösségek”, de 
ugyanakkor hosszú történelmi úton szociológiai közösségek, vagyis ter
melőközösségek és politikai közösségek is. Ezek a közösségek természeti 
és történelmi múltjukból eredően nem egyforma nagyok, nem egyforma 
erősek és nem egyformán fejlettek. A jobb helyekre települtek, az erőseb
bek, a szerencsésebbek és a technikailag fejlettebbek leigázzák, avagy 
a termelésen és az árucserén keresztül kizsákmányolják, sőt politikailag és 
katonailag -  csupán súlyuknál fogva is -  elnyomják a kisebbeket. Különö
sen ha útjukba kerülnek. így a biológiai kategória (erősebb néptörzs) 
szociológiaivá válik, és viszont, a szociológiai erőtöbblet biológiai ered
ményt szül: a faj megerősödését és szaporodását. Dialektikusán áthatják 
egymást. Ugyanakkor tehát, amikor a történelem osztályok harca, így 
transzformálva, egyben fajok, helyesebben népközösségek harca is. A jó 
földért és az értéktöbbletért nemcsak vertikálisan, tehát osztályok, sőt 
osztályok egyes csoportjai között, hanem horizontálisan, vagyis népkö
zösségek, fajok között is folyik a harc. Ebben a harcban a faji érzés, faji 
öntudat realitás is, de ideológiai fegyver is, mert leplezi a legalul mozgató 
szociológiai tényeket (osztályhelyzet, termelési viszonyok). Az erős, im
perialista népközösségek politikai, katonai, gazdasági hadjáratai nemcsak 
az uralkodó osztályokra hasznosak, hanem egy bizonyos határig (ez a ha
tár folyton változó, mindenesetre a benti értéktöbblet- és kamattörvénye
ket nemigen törheti át) a munkásosztályaikra is. A nyugat-európai mun
kásság magasabb életnívója az elmaradottabb és gyengébb termelőközös
ségek, egyben népközösségek rovására érvényesülhet. Éspedig itt is főleg 
a dolgozókéra, mert az értéktöbblet- és kamattörvények ott sem törhetők 
át. Ezt tudatos propaganda nélkül is érzi a nyugati átlagmunkás, azért 
van nehéz helyzete ott is az „igazi” szocialista mozgalomnak. De az ural
kodó osztályok a saját érdekükben ezt még fokozni is igyekeznek, sőt arra 
törekednek, hogy faji gőggé, lélektani uralmi alappá transzformálják 
a faji érzést. így a valóságos kollektivizmus helyett, amelynek örök embc-



ri igényét ma a kapitalizmus válsága különösen felfokozta, s amely az 
osztálytársadalomban nem lehetséges, faji kollektivizmust ád, mint amely 
ideiglenesen pótolni képes az igazi kollektivizmust. A német hitlerizmus 
tömegbázisa ebbó'l a túlfokozott faji gőgből eredt. Ti. ez a gőg a világ
háborúban defektust kapott, s mert a pofonokat a nagy népeknek nem 
lehetett visszaadni, tehát a zsidóknak adták le. A kollektivizmus igénye 
meg az ostromlott vár kényszcrkollektivizmusában s a faji közösség túl
hangsúlyozásában és misztifikálásában vezetődik le.

Mindezek után ismétlem: nem a letagadás, hanem a faji valóság tuda
tosítása a megfelelő módszer az osztályérdekek leplezésére használt faji 
méreg semlegesítésére.

Nem azt kell hirdetnünk, hogy nincsenek fajok (igaz, ezt Fejtő sem 
állítja), mert ez hazugság, hanem azt, hogy csak az összes fajok elismerése 
és felszabadulása hozhatja meg a kisebb fajok egyenjogúságát, s így a he
lyes biológiai verseny, a biológiai szelekció érvényesülését is. És azt, hogy 
mindez csak az osztály nélküli, kollektív társadalomban lehetséges, ami
kor is az osztályérdekek faji érdekekkel való bonyolítása, leplezése és át
játszása többé nem lehetséges. A következetes humanista szocializmus, 
amely nem zavarja össze a sorrendet, ide vezet. Minden kis népnek joga 
van önálló szellemi életre, önálló kultúrára, mert csak az eredeti élmény
világ alapján, amelyet a természeti és történelmi múlt minden népnél 
másképpen alakított ki, az eredeti élményanyag szerves továbbfejlesztésé
vel lehet az összemberiségnek teljes értékű tagja. Szovjet-Oroszország 
ugyan miért szabadította fel az apró ázsiai népeket? Azért, mert megbíz
hatóbb a számára egy szabad mordvin vagy üzbég közösség, mint egy 
elnyomott sunyi szolganép, amely csak arra vár, hogy árthasson az erő
sebbnek. Nem is beszélve arról, hogy ez az igazság.

Fennmarad azonban egy kérdés: a kis népek mégsem szabadulhatnak 
fel igazán, mert szükségképpen a nagy, óriás népek vonzása alá, történel
mük sodrába kerülnek.

Ez csak az osztály társadalom mai imperialista szakaszában igaz, s még 
itt sem teljesen. (Lásd a finn és skandináv népek kifejlett testi és szellemi 
kultúráját.) Azok a kis népek, amelyekben vitalitás és erő van, a népek 
versenyében, ha az imperialista katonai és gazdasági erők az osztály nél



küli társadalomban semlegesító'dnek, szellemi téren egyensúlyozzák a 
nagyobbak fizikai fölényét. Ez az egyedül lehetséges és egészséges bioló
giai szelekció. Azok a kis népek pedig, amelyekben nincs erő és igény az 
önálló faji élethez, beolvadnak a megfelelő fajokba. A humanisztikus 
integrációnak (egységesülésnek) igenis a faji differenciálódás az előfelté
tele, ezt ne is próbálja Fejtő félremagyarázni, mert antidialektikus útra 
téved. A részek helyzetének a felismerése, értékrend, sorrend teremtése az 
egység alapja, vagyis a szocialista nemzetek közössége csak úgy valósulhat 
meg, ha nem nyomhatja el egyik faj többé a másikat. Ezt jelenti az a 
mondat.

Ehhez még annyit, hogy a következetes szocialista mozgalomnak már 
ma, az osztálytársadalomban is ezt a gondolatot kell szolgálnia. Az osz
tályharc sikeres lefolytatása szempontjából arra van szükség, hogy a nem
zeti egységek kialakuljanak, hogy a szociológiai (osztály) feszültségeket 
ne lehessen többé biológiai (faji) feszültséggé transzformálni. Konkrét 
példának: a német faji egység történelmi követelmény, mert mint gátló és 
zavaró ok előtte áll a német termelőközösségben a tiszta szociológiai 
szempontok, osztályviszonyok tudatosulásának. Nemcsak bolondítják az 
embereket, hanem milliók hisznek benne, hogy a német nép boldogulása 
az összes németek egyesítésétől függ. Nos, amíg az összes németek egye
sítése után ki nem derül, hogy mindez másodrendű kérdés, addig ez tör
ténelmi hatóerő, azután pedig csak reakciós csökevény lesz, mint pl. 
az orosz, spanyol stb. uralkodó osztályok nacionalizmusa.

Befejezésül: az ellentétek megszüntetése, illetve az ellentmondások fel
oldása nem az ellentétek letagadásának útján (hiszen ezek az ellentétek 
nagyon is súlyos valóságok), hanem az ellentétek felismerésén keresztül 
valósulhat meg. Ebben az esetben a faji gondolatból, ami szociológiailag 
reális, azt vállalni kell (fajok felszabadítása), ami pedig leplező célra 
használt irracionális misztifikáció, azt le kell leplezni, és a tömegeket fel
világosítani arról, hogy a faji jövő, a faji egészség csak az osztály nélküli 
társadalomban valósulhat meg.



Azonban, amint Fejtő becsületesen és őszintén megmondotta (de hiába 
nem mondta volna, mert én is mögé Iátok a szavaknak), nem csupán a 
faji kérdésről van itt szó, hanem a zsidókérdésről, vagyis az antiszemitiz
musról is. Ehhez én még hozzáteszem: nemcsak az antiszemitizmusról, 
hanem a szemitizmusról is. Igenis, én is azt mondom, amit Fejtő: tisztáz
zuk végre ezt a kérdést. Valami lehetetlen helyzet, hogy a baloldalon nem 
lehet kiejteni azt a szót, hogy „faj” vagy „zsidó”, mert bizonyos szellemi 
terrorizmus, amelyhez sajtólehetőségük a zsidó intellektueleknek bőveb
ben van, azonnal kidenunciálja a progresszió vonalából az ilyen írót. 
Hogy túlzás terrorról beszélni? Nem, mert először is erkölcsileg a munkás- 
osztály gyanakvását keltik fel, s az olyan író, aki szívvel-Iélekkel a mun
kásosztállyal van, ezt nem bírja elviselni, másodszor a művelt zsidó olva
sókat riasztják el tőle, márpedig Magyarországon a magyar műveltekből 
csak az Űj Idők és magyar Courths-Mahlerek élnek meg.

Ez azonban csak szubjektív szempont. Súlyosabb ennél az a nagyon is 
objektív igazság, hogy a magyar munkásmozgalomban a jelszavak és 
programok alatt egy eltagadott antiszemitizmus és szemitizmus lappang, 
amely nem jut a felszínre, csak benn a szervezetben mérgez, de ahol már 
két-három zsidó vagy magyar eredetű szocialista van együtt, nagyon sok
szor erről folyik a szó, s itt-ott központi problémává válik. Nem lehet le
tagadni, hogy a zsidó származású emberekkel szemben faji gyanakvás nyil
vánul meg: strébernek, tolakodónak és megbízhatatlannak tartják nem 
az egyes ilyen zsidókat, hanem igazságtalanul általánosítva az egész fajt. 
És nem igaz, hogy csak a propaganda általánosít. Ellenkezőleg: a propa
ganda éppen a tömegember általánosító hajlamaira épít. (Ez is mutatja, 
micsoda realitás ez!) Ma már ott tartunk, szinte a levegőben van, hogy 
Oroszországban is ott van az eltagadott, elrejtett, leszorított antiszemitiz
mus és szemitizmus is az egyéb bajok között. A magyar szocialista mozga
lom már van olyan erős, s a benne lévő zsidó származású szocialisták 
-  úgy hiszem -  már vannak annyira szocialisták, hogy megbírják ebben a 
kérdésben az őszinte beszédet, még ha az igazság keresésében tévedések 
szövődnének is bele.

Én hát kiállók s nyugodt lélekkel mondom: ha én faji gyűlölködésben 
bűnös volnék, akkor nem mernék előhozakodni a mozgalomban ezzel a



kérdéssel, mert rettegnék attól, hogy rám olvassák elfogultságomat, szó
val alacsonyabbrendűségemet. így ellenben rátérek a tárgyra, és fölteszek 
néhány kérdést:

Zsidókérdés van, ezt Fejtő is elismeri. De hozzáteszi: nem volna, ha 
nem csinálnák mesterségesen. Ezt itt most nem vitatom, hisz már az előbb 
kifejtettem, hogy faji kérdés van is, de csinálják is, ellenben hozzáteszem: 
zsidókérdés nemcsak van, hanem mindig is volt. Fejtőnek ajánlom, hogy 
ha ezt önkényes állításnak találja, kutassa fel az egész kérdést. Ajánlom, 
keresse meg az okát, miért van zsidógyűlölet, s ugyanakkor nincs cigány
gyűlölet, pedig a cigány is hazátlan és „élősködő” nép. Miért éppen csak 
a zsidó hordoz egy ilyen gyűlöletterhet? Tisztára légből kapott propa- 
gandisztikus dolog volna ez? Bonyolult és nehéz ügy, de bizonyára meg
éri a fáradságot. Hasznára lenne a zsidóságnak is, de a többi népnek is.

Azután: ha a zsidókérdés tisztára mesterséges dolog, nem látom be, 
miért kell a zsidónak szégyellnie vagy megtagadnia a faját? Avagy csak
ugyan vannak a zsidóságnak egyetemesen szégyellni való faji tulajdonsá
gai? Nem veszi észre Fejtő, hogy ez tipikusan faji gondolkodás, s hogy 
a hitleristáknak ád igazat az a zsidó, aki szégyelli a faját? Gondoljunk 
csak arra, hogy a magyarok, szerbek, csehek, bulgárok stb. kisebbek, mint 
a németek, franciák, oroszok nemzete, de az alacsonyabbrendűségi érzé
sük csak meglapulásban és respektusban nyilvánul meg, nem szégyenke
zésben.

Továbbmenve: miért kell eltagadni azt, hogy Marx, Heine, Freud vagy 
bárki nem németek, hanem zsidók voltak? Kisebbek talán a marxi meg
állapítások a társadalom és gazdaság törvényszerűségeiről, vagy rosszab
bak a heinei versek, ha tudjuk, hogy ők zsidók voltak? Számomra nem, 
s ez a bizonyíték arra, hogy nem én gondolkozom faji módra, hanem 
azok a zsidók, akik ezt leplezni akarják.

Végül, nem gondolja Fejtő, hogy az az alacsonyabbrendűségi érzés, amit 
ő is meglát, tulajdonképpen a faji gőgnek a defektusa, egy érvényesíthe- 
hetetlen magasabbrendűségi érzés? Világosan: a zsidóság faji zártsága és 
elzárkózó vallása („gój”-nak néznek minden nem zsidót) hosszú történel
mi korokon keresztül beépült a faj lelkiségébe, sőt testiségébe, idegrend
szerébe, s így ma már tudat alatt is hat, úgyhogy az asszimiláció, amit



ő helyesnek tart, százszorta nehezebb a zsidó, mint bármelyik más fajbeli 
számára. Sőt annál nehezebb, mennél jobban akarja, mert éppen ez az 
ideges alkalmazkodás az egyik legfőbb zsidó jelleg.

Végül pedig nem volna nagyon érdekes kérdés, hogy miért következett 
be a zsidó szétszóródás? Más népeket is leigáztak és összetörtek, s mégis 
vagy elpusztultak, vagy megmaradtak a saját földjükön mint földművelők 
és szolgák, vagy pedig egy tömegben vándoroltak más területre. Nincs itt 
valami osztálytársadalmi kasztterheltség: a zsidóság semmi szín alatt sem 
akart szolgálni, nem humanista szabadságszeretetből, hanem mert el
szokott a nehéz munkától.

Ugyanilyen érdekes kérdés, hogy ma már nincsen a zsidóságnak saját 
országa, saját termelőközössége, óriási többségében miért nem törekszik, 
hogy legyen? Miért nem kell neki sem Palesztina, sem Birobidzsán? Füg
getlenül attól, hogy ennek milyen nagy akadályai vannak, a lényeges, 
hogy akkor sem kellene, ha nem volnának akadályok. De az én szempon
tom mindezeknek a kérdéseknek a pontos kielemzése előtt is világos. Na
gyon is becsülöm azokat a zsidókat, akik már felismerték, hogy a szo
cializmus nemcsak zsidókérdés. Akik felismerik, hogy a zsidókérdés meg
oldódik a szocializmusban, de a zsidó emancipáció nemcsak hogy nem 
megoldás, hanem nem is lehetséges a kapitalista-imperialista osztálytár
sadalomban. Nagyon is becsülöm azokat a zsidókat, akiket ha a faji sér
tődöttség hajtott is a mozgalomba, de itt átalakullak szocialistává és ma
gyar munkássá. Mert az asszimiláció nemcsak a nyelv, a kultúra és a poli
tikai jelszavak átvételéből áll, hanem ellenkezőleg, a magyar és munkás
jellem és magatartás teljes átvételéből. Jellemző, hogy vannak, akik még 
azt is tagadják, hogy van ilyen magyar és munkásjellem. Az ilyenek ugyan 
hogy is vehetnék át?

Sőt még azt is beismerem, hogy azoknak a zsidóknak, akik zsidóból és 
kispolgárból (minden zsidó kispolgárnak születik, még ha később munkás
sá lesz is ; ez történelmi örökség, zsidó munkásság, de különösen paraszt
ság még ma sincs) magyarrá és szocialista munkássá válnak, sokkal na
gyobb erő kell ehhez, mint a fajba és osztályba beleszületett embereknek. 
A „változz, hogy változtathass” marxista parancs neki nagyobb erőfeszí
tést jelent, mint a közönséges osztályembernek, akinek csak a saját lété
ben kell tudatossá válnia.



Megoldás?
A megoldás a zsidóság dolga volna, ha ez tisztára elhatározás kérdése 

volna. Vagy a teljes asszimiláció, vagy a zsidó népközösség, a zsidó állam 
megteremtése mindenáron. Az akadályokat nem kell felsorolnom: min
denki ismeri. Csupán az asszimiláció kérdéséhez még annyit, hogy ez vér
ségi keveredés nélkül nem megy, ez pedig a múltban sem igen ment, a kö
zeljövőbe nézve pedig majdnem teljesen lehetetlen. Nem a középosztály 
friss antiszemitizmusára gondolok csupán, hanem arra, hogy a zsidóság a 
magyar vértörzzsel, a parasztsággal sohasem házasodott össze, még vélet
lenül sem. Kölcsönösen nem kellettek egymásnak: a zsidó sem a paraszt
nak, paraszt sem a zsidónak, holott a magyar paraszt más népekkel, szlá- 
vokkal, németekkel, románokkal minden különösebb gátlás nélkül össze
nősült. Ezen most egyelőre már nem is lehet segíteni. Majd ha az egész 
magyar társadalom az osztály nélküli társadalom kohójába kerül, akkor 
talán beolvad és elvész a zsidó kisebbség is, de addig nem.

Addig viszont a beolvadás teljesen egyéni dolog. Az erős akaratú, szo
ciális lelkületű zsidók munkássá és szocialistává válnak, és egyenként né
hány generáción keresztül beilleszkednek a kialakuló új munkás néposz
tályba. Mondjuk meg őszintén, ez azonban a zsidóságnak egészen törpe 
kisebbsége lesz. De csak ezek lesznek a mieink. A többi az osztálytársa
dalom kiszolgálója, s egyben az antiszemitizmus céltáblája és a társadalmi 
bajok bűnbakja marad.

Ez azonban a kérdésnek csak az egyik része. S én nem tartom elégnek és 
meggyőzőeknek, ha csak a tárgyi kérdéseket világítom meg, hanem az én 
viszonyomat is megvizsgálom hozzá. Az igazi tárgyilagosság nem a sze
mélytelen, csak a külső világ jelenségeire és történéseire tekintő figyelem 
(ez csak elrejtőzés, tehát végeredményben nagyon is szubjektív dolog), 
hanem a saját magmik viszonyainak a megállapítása ezzel a külső világ
gal. Ez adja meg az igazi, helyes szintézist, ha úgy tetszik, az „igazi igaz- 
ság”-ot.Az igazság elvont tartalma konkréten aszerint változik,ahol,ami
kor és akik mondják. Ez itt már annál is inkább szükséges, mert Fejtő 
egyenesen hangulati, érzelmi elemekre vezeti vissza az én állítólagos ideo
lógiai eltévelyedéseimet.

Nos tehát, ugyanazt az elemzési szigorúságot, amit a zsidósággal meg



kíséreltem, önmagámmal szemben is érvényesíteni akarom. Igenis, a faji 
érzésnek lélektani, helyesebben karrierlélektani alapjai is vannak. A tehet
séges emberek, akiknek történelmi, cselekvő ambícióik vannak, ezeket 
csak egy határozott közösség keretében élhetik ki. Ez nemcsak osztály- 
közösség, mert ez a valóságnak csak egyik fele, s csak a szolgálni akaró 
íródeákokat elégíti ki. (Valójában azokat sem, de nem tudnak kitörni 
belőle.) A másik közösség a vér, nyelv, kultúra, szóval a népközösség az, 
amelyikben a történelmi „változtató” ambíciót kiélhetik. Tehetségük is 
csak a saját közösségükben szerzett s a közösséggel azonos élményvilág
ban bontakozhat és teljesedhet ki. (Világos példa kedvéért: Arany János, 
Móricz Zsigmond csak magyar írók lehettek, Hatvány Lajos és Ignotus 
Hugó viszont egyben német írók is lehettek. Nem csupán a nyelvről van 
itt szó!) A tehetséges embernek szüksége van a közösségre éppúgy, mint a 
közösségnek a tehetséges emberekre. Dialektikus viszonyban vannak egy
mással, hatnak egymásra. Mert lehet ugyan a tehetséges emberben nagy
világi ambíció is. Vágyhatik világirodalmi vagy világtörténcti szerepre, 
de ehhez is csak a saját közösségén keresztül vezet az út. Az egészséges, 
reális, érthető viszony. Nekem nincs is itt semmi eltagadnivalóm: én 
igenis a saját faji közösségemen belül akarok érvényesülni. (Hogy „érvé
nyesülés” alatt mit értek, azt, úgy hiszem, mindenki tudja: nem polgári 
karrierről van szó.) S hitem szerint ez egyben a legigazibb szocialista 
álláspont is. A legelső marxista parancsok egyike: helytállni és változtatni 
ott, ahol vagy, ahol erőidet a leghatásosabban fejtheted ki. Ezt érzem én 
faji szolidaritásnak is. Nekem mint magyar szocialistának az a kötelessé
gem, hogy a saját fajtám útját egyengessem a kollektivizmus felé, a néme
teké meg s a többieké ugyanez. Ahogyan és amikor lehet, ezen kell mun
kálkodni. S ebben a munkában itthon érzem magam, nyelvileg, kulturá
lisan, vérség szerint benne élek a saját közösségemben, így a közösség ér
deke s az én ambícióim pontosan egybevágnak. De éppen ez az asszimi
lált vagy félig asszimilált zsidó írók tragédiája. Nekik nincs ilyen közös
ségük, a zsidóságnak nincs saját élete. Az, ami van, az meg nekik már 
nem kell. Legjobb, legkompetensebb írásaikat is tolakodásnak, sznobiz
musnak minősítik. Viszont ebből ered irigykedésük, gyanakvásuk, de- 
nunciálásuk is a fajilag magyar írókkal szemben. Ugyancsak ezeknek



a féltékenysége is ebből érthető. Hiába van több jövedelmük, biztosabb 
megélhetésük, ők az igazi szellemi vezetők szerepére vágynak.

A többieknek ugyan könnyebb, akik nem ilyen igényesek, és megelé
gednek a pénzzel, az újság- és plakátdicsőséggel, de ezzel is úgy áll a do
log, hogy ma már hiába nyernek világdíjakat, hiába csinálnak nemzetközi 
karriert a zsidó írók, itthon egyszerűen nem ismerik el magyar írónak 
őket. Még az egyetlen hely, ahol kevesebb a féltékenység és a gyűlölet: 
a szaktudományok területe, ahol a legnyugodtabban kiélhetik a zsidók is 
a szellemi ambíciókat.

Hogy ez igazságos-e vagy nem, az itt már nem kérdés. Ez így van. Tény. 
Ezen változtatni az osztálytársadalomban már nem lehet. Ezért a zsidó 
intellektuelnek a legelső kötelessége az osztálytársadalom megszüntetése 
érdekében harcolni. Ha nem lehet és nem célszerű az első sorokban, akkor 
álljon a második vagy tizedik sorba. Nem mondhatnám eddig, hogy erre 
nagyon hajlanának. Nagy többségük „polgári baloldali” lesz, vagyis olyan 
radikális, aki csak úgy egyénien radikális.

*

Befejezésül tehát: ne féljünk a faji gondolattól, ne féljünk, hogy vele 
szemben a szociológiai igazságok -  a tények, az osztálytények -  lemarad
nak. Ezek keresztültörnek minden „zoo-politikán”, minden ideológiai 
hamisításon, álvalóságon, átmeneti vagy másodrendű valóságon, mert 
ezek az emberi együttélés első törvényei.

Ezek után pedig kijelentem, hogy nem érzem zavarosnak ezt a gondol- 
kozási vonalat, ellenkezőleg, dialektikusnak és marxistának tartom, s így 
nem fogok visszatérni a „hagyományos szocializmus”-hoz, mert sohasem 
távolodtam el tőle, még ha sokszor új területen botorkáltam is, és meg
látásaimat új nyelven fejeztem is ki. Nem „engedmények”-ről van itt tehát 
szó, hanem meggyőződésről, hiszen a Számadásból is inkább kihagytam, 
amit muszáj volt, mintsem mást írjak, mint amit hiszek. így a világszem
léletem hiányait sem kell kiegészíteni, esetleg csak a tudományos készült
ségemet és a kifejezőképességemet kell olyanra fejleszteni, hogy mennél 
többen és mennél jobban megérthessenek, még ha új gondolatokat vetek 
is fel.



... Fe£ Ő F e le b a rá to m n a k  pedig azt ajánlom, hogy úgy most, mint a 
jövőben hasonló tárgyilagossággal intézzük el a vitáinkat, és bontsuk ki 
a trójai falovat, s nézzük meg, mi van a hasában


