
erô And rás ve he mens an ti -
sze mi tá zá sa kér dé sek so rát
ve ti fel köz vet le nül Ge rô vel
kap cso lat ban (is). Hon nan

Gerô biz tos tu dá sa ar ról, hogy ki an ti -
sze mi ta és miért az? Az a tu dás, amely
ál lí tó lag má sok szö ve gei nek lel ki is me -
re tes ol va sá sá ból állt elô, s ar ra ve ze ti
ôt, hogy le szö gez ze: „A zsi dó szár ma -
zás felem le ge té se az an ti sze mi ta in tel -
lek tuá lis ha gyo mány le het sé ges to -
vábbélé sé nek nyel vi és fo gal mi ke re tét
je len ti. Tu do má nyos meg kö ze lí tés ben
azon ban in do kolt le het a zsi dó szár -
ma zás kieme lé se – de csak ak kor, ha
ez az adott je len ség ese té ben tény le ge -
sen meg ha tá ro zó ere jû volt. Ha ezt
nem bi zo nyít juk, ak kor a kieme lés
sem mi más, mint egy an ti sze mi ta nar -
ra tí va búj ta tott je len lé te.” 1

Baloldaliság –
zsidó választás
Ezt ol vas va egy re job ban iz gat ni kez -
dett a kér dés, mit mond va jon ô ma ga
a kér dés rôl, ami kor a re ál tör té ne lem és
nem a me ta tör té net rej tel mei fog lal koz -
tat ják. „A »Mi a zsi dó?« kér dés re volt,
aki úgy vá la szolt [a szá zad elôn], hogy
nem csak a nem ze ti asszi mi lá ció, ha -
nem az új uni ver za liz mus, a szo cia -
liz mus az adek vát vá lasz – ami mind
a nem ze ti, mind az an ti sze mi ta, mind
a zsi dó prob le ma ti kát meg ha la dot tá
te szi. A »Mi a zsi dó?« kér dés re a he lyes
vá lasz [ezek sze rint] az, hogy nincs zsi -
dó. A szo cia liz mus ban ol dó dik fel tel -
je sen – kö vet ke zô leg aki szo cia lis ta, az
zsi dó sá gá tól is meg vá lik.” 2

Ha az idé zett fej te ge tés hez hoz záol -
vas suk Romsics ink ri mi nált ki je len té sét
– „A mun kás moz gal mi ve ze tôk és a
balol da li in tel lek tue lek tár sa dal mi
össze té te lé bôl adó dott, hogy a zsi dó

szár ma zá sú nép biz to sok és nép biz tos -
he lyet te sek ará nya elér te a 60, sôt va ló -
szí nû sít he tôen a 70-75%-ot.”3 –, ki de -
rül, a két megál la pí tás, ahe lyett hogy
ki zár ná, egé szen jól kiegé szí ti, sôt oly -
kor ma gya ráz za is egy mást. A szó ban
for gó po li ti kai és tár sa dal mi cso por tok -
ban ugyanis fel tû nôen ma gas volt a zsi -
dó szár ma zá súak rész ará nya (ami „jól
is mert” tény), és aho gyan már Gerô is
ál lí tot ta ko ráb ban, ôk kü lö nö sen haj la -
mo sak rá, hogy ilyen mo bi li tás ré vén
tün tes sék el ön nön zsi dó sá gu kat, ha
ko ráb ban az asszi mi lá ció meg szo kott
út ján nem ve ze tett si ker re er re irá nyu -
ló tö rek vé sük. Ezek után fel me rül a
kér dés: va jon így már in do kolt do log-e
szó vá ten ni tu do má nyo san egy adott
tör té nel mi sze rep lô zsi dó szár ma zá sát?
Gon do lom igen, hi szen Gerônek a
Romsicséval egyide jû (1999-ben meg -
je lent) ál lás pont ja sze rint jel leg ze tes,
bár par ti ku lá ris zsi dó tö rek vést jut tat ez
ki fe je zés re, ami re a könnyebb tár sa dal -
mi be ta go zó dás (az in teg rá ció) ér de ké -
ben ke rült an nak ide jén sor. 
Mi a prob lé ma ak kor Romsics

egyéb ként né mi bi zony ta lan ko dás ról
árul ko dó („60, sôt va ló szí nû sít he tôen
70-75%”) tény ál lí tá sá val? Fel te he tôen
az, hogy a meg bí rált szer zô nem tá -
masz ko dott Gerô imént ci tált megál la -
pí tá sá ra an nak ér de ké ben, hogy „tu do -
má nyos meg kö ze lí tés ben”, vagyis in do -
kol tan te gye szó vá a Gerô ál tal sem ki -
fo gá solt tör té nel mi tényt (már ami az
ál lí tó la gos szám ada to kat il le ti). Ha meg -
tet te vol na ezt a lé pést, ak kor nem ír -
hat ta vol na le Gerô az ál ta la újab ban an -
ti sze mi tá nak ki kiál tott Romsics ink ri mi -
nált mon da tá ról, hogy: „Az idô meg gyô -
zött: a lé nye gi ál lí tás eluta sí tá sá ban
nem volt iga zam.” Ez zel ar ra utal, hogy
Gyá ni ko ráb ban ál lí tó lag su gal ma zott,

no ha ki mon dat lan ál lás pont ja sze rint
Romsics lé nye gé ben an ti sze mi ta.
Ennyit az an ti sze mi tá zó Gerô sa ját hoz -
zá já ru lá sá ról a Ta nács köz tár sa ság elit -
jé nek zsi dó mi ben lé tét bi zo nyí tó „an -
ti sze mi ta” be széd mód hoz.4

„Hivatalos”történetírás
Per sze nem csak az itt a baj, hogy
Romsics nem idéz te az ôt an ti sze mi tiz -
mus sal vá do ló Ge rôt, ami kor ve le egye -
zô mó don szólt egy adott tör té nel mi kér -
dés rôl, mert ha azt te szi, ak kor min den
bi zonnyal tu do má nyos meg kö ze lí tés je -
gyé ben vég zi a dol gát. A fô gond Gerô
sze rint az, hogy elavult nyel ven be szél,
en nek ered mé nye ként pe dig „a bûnt és
bûn tör té ne tet re la ti vi zál ja vagy ek ként
el sem is me ri”; mi több, meg té vesz ti az
ol va sót is, hi szen „az ôszin té nek szánt
ki mon dott sza vak is ha mi san csen ge -
nek, és min dig felidéz nek va la mely an -
ti sze mi ta dia lek tust”.5 Olyan, ha gyo má -
nyo san rög zült nyel ven szó lal meg
ugyanis, „amely an ti sze mi ta fel hang
nél kül al kal mat lan a tör té net el mon dá -
sá ra”. Ez azért kü lö nö sen ag gasz tó,
mert: „Ma a XX. szá zad ra vo nat ko zó
»hi va ta los« (aka dé miai) tör té net írás egy
ré sze ezen a nyel ven be szél tár gyá ról,
mert ez a nyelv vált meg szo kot tá.”6

Nem tud juk meg ugyanak kor, hogy
az ún. „hi va ta los” (aka dé miai) tör té net -
írás nak me lyik ré sze kép vi se li (gya ko -
rol ja) legin kább a meg rög zött, nap jaink -
ban ál lí tó lag elavult, sôt ki fe je zet ten ká -
ros nyelv hasz ná la tot; Gerô el fe lej ti meg -
ne vez ni a töb bi té vely gô aka dé miai
tör té nészt, akik va la mi fé le „hi va ta los”
tör té net írást mû vel nek. De nincs is ta -
lán szük ség er re, elég az, hogy most
már biz to san tud juk: lé te zik egy, ál ta la
vég re azo no sí tott kár té kony tör té net -
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írás, amely el len – út mu ta tá sa alap ján –
nyom ban fel ve het jük a har cot. Rom sics -
sal szem be ni fel lé pé se je len ti e harc
tény le ges nyi tá nyát. 
Rög zít sük a tény ál lást: van nak jó

nyelv hasz ná lat tal fel vér te zett, és van -
nak a rossz nyelv hasz ná la tuk okán el -
ma rasz tal ha tó aka dé miai tör té né szek.
Gerô diag nó zi sa nyo mán így most már
tud ha tó, hogy az elôb biek rejt ve vagy
nyíl tan an ti sze mi ták, az utób biak pe -
dig (még) men te sek az an ti sze mi tiz -
mus be ha tá sá tól.
S mi a rossz nyelv hasz ná lat tit ka

vagy kulcsa? Hon nan is mer he tô fel a
rossz nyel vet hasz ná ló tör té nész, kü lö -
nö sen, ha „hi va ta los” tör té net szem lé -
le tet ter jesz tô, aka dé miai his to ri kus az
il le tô? To váb bi, ko ránt sem mel lé kes
kér dés, hogy mi szá mít – Gerô sze rint
– ma „hi va ta los” tör té net írás nak, és mi -
tôl nem hi va ta los va la mely tör té ne ti fej -
te ge tés vagy egy adott tu do má nyos
mun ka. Az aka dé miai tör té net írást ki -
zá ró lag aka dé mi ku sok ír ják va jon,
vagy más is je gyez he ti azt szer zô ként? 
Ha en nek a tör té ne lem nek az elôál -

lí tá sa az aka dé mi ku sok ki vált sá ga, akik
szá ma je len leg 12, ak kor meg le he tô -
sen szûk ter més rôl le het be szél ni;
ráadá sul az érin tet tek kö zül nem is
min den ki ak tív tu dós ma már. Ami ki -
zá ró lag a 20. szá zad dal (is) fog lal ko zó
aka dé mi kus tör té né sze ket il le ti, az ô
szá muk öt, de kö zü lük is egy (Be rend
T. Iván) év ti ze dek óta nem itt hon, ha -
nem az Egye sült Ál la mok ban mû ve li a
tu do mányt. Ôk len né nek va jon a hi va -
ta los tör té net írás ki zá ró la gos mû ve lôi? 
S ha így áll a hely zet, ak kor a tu do -

má nyok dok to ra nem is (le het) aka dé -
miai tör té nész? S ez ok ból Gerô And rás
(aki ma ga is az MTA dok to ra) au to ma -
ti ku san kiesik a sor ból? Egyál ta lán: ki és
mi dön ti el, hogy mi szá mít a tör té ne -
lem hi va ta los fel fo gá sá nak a nem ze ti
múlt ról? Ha Gerô tud va la mi biz to sat er -
rôl, jó len ne, ha megosz ta ná vég re az
ol va só val is. Gya ko ri an ti sze mi tá zó
meg nyi lat ko zá sai egyi ké ben re mél he -
tôen ki tér er re is, és így vá laszt ka punk
tô le a fen ti kér dé sek re. Ad dig vi szont
ma gunk ban és hasz ta la nul té pe lô dünk
a do log ról.
És mi a baj a töb biek – az aka dé -

miai, vagyis a hi va ta los tör té né szek –
ál tal hasz nált, ha gyo má nyo san rög zült
nyelv vel, amely szük ség kép pen an ti -
sze mi ta ér tel me zé si ke ret be fog lal ja
mon dan dó ju kat? Gerô And rás Élet és
Iro da lom ban köz zé tett cik ké bôl sem -
mi ér dem le ge set nem le het er rôl meg -
tud ni; idé zett megál la pí tá sát ugyanis
nem a nyelv hasz ná lat (a be széd mód)
konk rét tag la lá sá val, ha nem egy má sik
prob lé ma is mer te té sé vel foly tat ja. Ab -
ban pe dig ar ról esik szó, hogy az uni -
ká lis nem ze ti tör té nel mek mel lett, vagy

ép pen azok he lyett, a plu rá lis nem ze ti
tör té nel mek fo gal ma sze rez vagy kel le -
ne hogy sze rez zen ma gá nak tel jes kö -
rû lét jo go sult sá got. 
Ezt a fel ve tést a ma gam ré szé rôl

egyetér tô leg nyug tá zom. De mi kö ze
van en nek a tör té né szi nyelv hasz ná lat
he lyes sé gé hez vagy hely te len sé gé hez?
Ráadá sul ha ko mo lyan ve szi Gerô a
nem ze ti pa ra dig ma mint egye dü li ká -
non le vál tá sát, és he lyet te sí té sét a „ma -
gyar tör té nel mek” fo gal má val, ak kor
nyom ban be kell lát nia, hogy ez zel az
utób bi val már a több fé le (és oly kor bi -
zony egy más sal is üt kö zô) nyelv hasz -
ná lat sza bad sá ga jár együtt. 
In nen tôl fog va nem a nor ma tív

nyelv hasz ná lat most még he ve sen for -
szí ro zott gya kor la ta elôtt egyen ge ti az
utat. Ami kor a sok fé le nem ze ti tör té -
ne ti el be szé lés egyen lô le gi ti mi tá sát
szor gal maz za, ak kor az el té rô nyelv -
hasz ná la tok egyide jû sé gét is ter mé sze -
tes nek kell hogy te kint se. Nincs, nem
le het töb bé szó ar ról, hogy egyik vagy
má sik be széd mód elavult (vagy kor -
sze rû), he lyén va ló (vagy ha mis, mert
re la ti vi zá ló). Mind annyi él ve zi im már
a kel lô le gi ti mi tást sa ját dis kur zus rend -
jén be lül.7

Et tôl kezd ve egy csa pás ra meg szû -
nik az egye dül ér vé nyes tör té ne ti ká -
non ren dít he tet len ha tal ma, és min den
olyan megál la pí tás ér tel mét vesz ti,
amely fel té te le zi, hogy lé te zik he lyes
és hely te len nyelv hasz ná lat.8 Így s en -
nek so rán vá lik ér tel met len né az a faj -
ta mé rics ké lés és ér té ke lés, amely nek
je gyé ben Gerô ma ki je lent(het)i: „Biz -
tos va gyok ab ban, hogy a Rom sics- fé -
le be széd mód […] elavult be széd mód.”9

Eb bôl is ki tet szik: de hogy akar ja
Gerô plu ra li zál ni a ma gyar tör té ne lem
tör té nész dis kur zu sát, az bosszant ja csu -
pán, hogy má sok, az ún. „hi va ta los” (az
aka dé miai) tör té né szek (akik rôl – Rom -
si cson kí vül – egyelô re nem tud juk,
hogy sze mély sze rint kik bôl is áll nak)
nem ép pen az ô szá ja íze sze rint be szé -
lik el a 20. szá za di ma gyar múl tat. 

az elavult Beszédmód
Lé te zik azon ban egy olyan szö veg hely,
ahol Gerô meg je lö li vég re a sze rin te
hely te len nyelv hasz ná lat dön tô is mér -
vét: ez egy sze rûen a zsi dó szó adott
„szö veg kon tex tu sok ban” va ló elô for -
du lá sa. Mint ír ja, ami kor Romsics egyes
tör té nel mi sze rep lôk ese té ben megem -
lí ti a zsi dó szár ma zás té nyét, hall ga tó -
la go san a cse lek vôk egye dü li att ri bú -
tu ma ként, tény ke dé sük ki zá ró la gos
mo ti vá ciós for rá sa ként tün te ti fel a be -
lô le le ve ze tett zsi dó mi vol tot. Gerô ar -
gu men tá ció já nak a leg kiér lel tebb, bár
nem egé szen tö ké le tes pél dá ja így szól:
Romsics, kár ho za tos mó don, kap cso -
la tot te remt a kom mu nis ta iden ti tás és

a zsi dó szár ma zás té nye kö zött. A fô
prob lé má ja itt az, hogy egyes tör té né -
szek kom mu nis ta ként el kö ve tett cse -
le ke de teit ki zá ró lag a zsi dó szár ma zá -
suk kal ma gya ráz za Romsics. Ami kor
te hát ki je len ti, hogy „a ko ráb ban sé rel -
me ket szen ve dett fia tal zsi dó szár ma -
zá sú tör té né szek” is te vô le ge sen ki vet -
ték a ré szü ket – má sok kal együtt – a
ma gyar tör té net írás 1945 utá ni szov je ti -
zá lá sá ból, ak kor azt su gall ja, hogy a
Hor thy-ko ri zsi dó ül dö zés, sôt a ho lo -
kauszt so rán el szen ve dett, ak kor kü lö -
nö sen élénk ta pasz ta la tok mo ti vál ták
ôket erô sza kos ha tal mi cse le ke de teik
el kö ve té se so rán. Mennyi ben an ti sze -
mi ta va jon egy ilyen su gal ma zás? Gerô
sze rint két ség sem fér het ah hoz, hogy
a fen ti ki té tel ré vén „az an ti sze mi ta ér -
tel me zés tel jes erô vel a nya kunk ba zú -
dul”.10 Hi szen, ér vel to vább Gerô, a
„szö veg ben – mint kár te vôk – ön ál ló en -
ti tás ként sze re pel nek »a ko ráb ban sé rel -
me ket szen ve dett fia tal zsi dó szár ma -
zá sú tör té né szek«”, ez pe dig azt je len ti,
hogy „a ma gyar tör té net tu do mány
tönk re té te léért beazo no sít ha tóan egyet -
len szár ma zá si cso port ként a bosszú -
szom jas zsi dók a fe le lô sek”.11

Nem egé szen világos azon ban a
fen ti mon dat ér tel me. Azt akar ja va jon
mon da ni Gerô, hogy egye dül a zsi dó
szár ma zá si cso por tot tart ja fe le lôs nek
Romsics a ma gyar tör té net írás 1945
utá ni tönk re té te léért? Vagy azt ál lít ja,
hogy a szár ma zá si cso port ként be mu -
ta tott, és ki zá ró lag ilyen ala pon de fi -
niált bosszú szom jas zsi dó kat te szi meg
Romsics a ma gyar tör té net írás tönk re -
te vôi nek? Ha új ra elol vas suk a meg bí -
rált szer zô szö ve gét, ezt az utób bi vál -
to za tot nyom ban el is vet het jük, hi szen
tisz tán az áll ben ne, hogy „a Moszk vá -
ból ha za tért emig rán sok kal”, to váb bá
„a min den ko ri kar rie ris ták kal megerô -
sö dött kom mu nis ta tör té nész cso port”
a „ko ráb ban sé rel me ket szen ve dett fia -
tal zsi dó szár ma zá sú tör té né szek kel”
együtt kö vet te el a kár ho za tos tet tet.12

Ma rad az el sô vál to zat, ahol má sok nál
nem, ki zá ró lag a zsi dók nál tart ja szá -
mon Romsics a szár ma zás té nyét. Amit
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azért mi nô sít Gerô a nyílt an ti sze mi tiz -
mus meg nyil vá nu lá sá nak, mert „ne héz
– mi több, le he tet len – bi zo nyí ta ni,
hogy ezek az em be rek a kom mu nis ta
tör té né sze ken be lül ön ál ló egy sé get ké -
pez tek vol na”.13

De hon nan tud ja va jon mindezt
Gerô? Mi lyen tár gyi bi zo nyí té kok alap -
ján ál lít ja oly ma ga biz to san, hogy a zsi -
dó szár ma zá sú tör té né szek nem kép vi -
sel tek kü lön szeg menst a kom mu nis ta
tu dó sok kö zött? Tu do má som sze rint
sem ô, sem más tör té nész nem vég zett
ed dig vizs gá la to kat e té ren. Ar ról vi -
szont akad nak el szórt is me re tek, hogy
a kom mu nis ta po li ti kai nó menk la tú rán
be lül ak kor – és ké sôbb szintúgy – tény -
le ge sen fennállt va la mi fé le tö rés vagy a
di stink ció igé nye a zsi dó szár ma zá súak
és töb biek kö zött, mely nek idôn ként
még a nagy po li ti ká ban is volt funk ció -
ja.14 A Rajk-per is vet né mi fényt er re a
kér dés re. Kü lö nö sen koc ká za tos te hát
ilyen fel té te lek mel lett is ki tar ta ni az
idé zett, apo dik ti ku san meg fo gal ma zott
ál lás pont mel lett.
S va jon tel je sen ör dög tôl va ló az a

fel té te le zés, mi sze rint a ho lo kauszt pok -
lá ból visszaér ke zô, azt túlélô zsi dó szár -
ma zá sú sze mé lyek cse le ke de teit ese ten -
ként ez az iszo nya tos él mény is mo ti -
vál ta, ami kor a kom mu nis ta telj ha ta lom
le té te mé nye sei ként cse le ked het tek? Ez,
úgy gon do lom, min den kép pen ne ga -
tív, sok te kin tet ben azon ban ért he tô és
na gyon is élet sze rû fel té te le zés az adott
kon tex tus ban. Nem ôk vol tak per sze a
dik ta tó ri kus ha ta lom egye dü li kí mé let -
len kép vi se lôi, raj tuk kí vül so kan má -
sok is ide tar toz nak még. Az ô sa ját mo -
ti vált sá guk hoz a zsi dó szár ma zás biog -
rá fiai – nem fa ji, nem tár sa dal mi és nem
is fel tét le nül kul tu rá lis és val lá si – té nye
azon ban oly kor hoz zá já rul ha tott. 
Nem lá tom be, miért kel le ne (új fent)

ta bu sí ta ni a kér dést, amely így fo gal -
maz ha tó meg: a trau ma ti kus élet tör té -
ne ti él mé nye ket átélt (a sé rel mek ki fe -
je zés itt tény leg elég te len) zsi dó szár -
ma zá sú, sôt to vább me gyek, a ko ráb -
ban mély sze gény ség ben és tel jes
em be ri ki szol gál ta tott ság ban élô, a
kom mu nis ta po li ti kai be ren dez ke dés -
sel azon ban egy csa pás ra fe lül re ke rü -
lô tör té nel mi ágen sek ese té ben min -
den bi zonnyal fo koz ta és szi lár dí tot ta
az egyé ni élet út szá mos ko ráb bi ke se -
rû ta pasz ta la ta a lo ja li tást és ha tal mi
tett re kész sé get. Kel lô tör té ne ti ant ro -
po ló giai ér zé keny ség bir to ká ban jó
kiin du ló pont le het az imén ti fel té te le -
zés a cse lek vé sek le het sé ges szub jek -
tív mo ti vá cióit il le tôen.15

S miért sze re pel itt kü lön is ki hang -
sú lyoz va a szár ma zás, amely nek em lí -
té se a töb biek nél (a nem zsi dók nál)
tel jes ség gel hiány zik? Egy sze rûen
azért, mert a zsi dó ként szá mon tar tott

ma gyar ál lam pol gá rok ese té ben a (zsi -
dó) szár ma zás – 1945-ig – lé nye gé ben
min den mást fe lü lírt, be leért ve az il le -
tô szo ciá lis ho va tar to zá sát. Kell ezt to -
vább ma gya ráz ni? A min den ki ben po -
ten ciá lis és oly kor tény le ges an ti sze mi -
tát szi ma to ló Gerô And rás nak ta lán
igen, bár ha be le la po zunk a té má ról
ko ráb ban írt, tu do má nyos ként tá lalt
cik kei be, ta lán ne ki sem. Min de -
nekelôtt azért, mert az ô nyelv hasz ná -
la ta sem mi ben sem tér el at tól – még
ha nem is a ho lo kauszt ról ér te ke zik írá -
sai ban –, amit má sok nál an ti sze mi ta
be széd ként azo no sít. 

gerő nyelvHasználata
S ez zel gon do lat me ne tünk nek ah hoz
a pont já hoz ér kez tünk, hogy meg vizs -
gál juk vég re Gerô And rás tör té né szi
nyelv hasz ná la tát. Ha en nek so rán ki -
de rül ne, hogy jot tá nyit sem tér el az ô
be széd mód ja a „hi va ta los” tör té net írás -
ban ál ta la meg bé lyeg zet tôl, ak kor
ugyan csak meg ren dül be lé je ve tett bi -
zal munk. 
A dön tô kér dés így szól: mi a he lye

és sze re pe a zsi dó esszen ciá lis fo gal -
má nak a tör té né szi kép zet al ko tás ban?
Hi szen a zsi dó ter mi nus ér tel mé nek
idô be li (ver ti ká lis) és tár sa dal mi (ho ri -
zon tá lis) ki ter jesz té se, a szó nak mint
kons tans nyel vi je lö lô nek a kri ti kát lan,
és ref lek tá lat lan hasz ná la ta ké pe zi a fo -
gal mi esszen ci a liz mus mint be széd -
mód leg jel lem zôbb je gyét. 
Gerô ma ga is így gon dol ja ezt egyéb -

 ként. A ve le ké szült in ter jú ban ki fej ti:
„Romsics szó- és fo ga lom hasz ná la ta
[va ló já ban per sze ezek nem szi no ni mái
egy más nak!] nem adek vát. Il let ve az,
csak ép pen az an ti sze mi ta ér tel me zé si
ke ret ben, ugyanis ez a nyel vi meg for -
má lás Romsics ál lí tá sá nak csak azon
ke re tek kö zött ad ér tel met.”16 Majd ezt
kö ve tôen utal Romsics egy mon da tá ra,
amely ben a „zsi dó ság” múlt já nak a ma -
gyar tör té ne lem be va ló beil lesz té sé rôl
mint kí vá na tos teen dô rôl el mél ke dik a
megidé zett szer zô. Ami hez azt a meg -
le pô kom men tárt fû zi, hogy „egy tör -
té nész a »zsi dó ság« szót nem hasz nál -
hat ja part ta lan ér te lem ben, ha nem
meg kell mon da ni, mi re gon dol ilyen -
kor. Szár ma zá si cso port ra? A ju da iz -
mus ban élô em be rek re, te hát egy val -
lá si cso port ra? Egy, az ön ké pe alap -
ján kö rülír ha tó zsi dó kö zös ség re?
Vagy egy má sok, adott eset ben az an -
ti sze mi ták ál tal zsi dó ság nak té te le zett
hal maz ra? E pon to sí tás nél kül a »zsi -
dó ság« a ki fe je zés an ti sze mi ta ér tel -
mé ben de kó dol ha tó.”17

Kü lö nös nek hat Gerô újabb ke le tû
nyel vi finnyás ko dá sa, te kint ve, hogy a
zsi dók ho ni tör té ne té vel fog lal ko zó írá -
sai ban ô ma ga lép ten-nyo mon és min -
den kü lö nö sebb meg szo rí tás vagy spe -

ci fi ká lás nél kül él a „zsi dó ság” mint ter -
mi nus úgy mond „part ta lan” hasz ná la -
tá val. Hadd utal jak ezút tal csu pán
egyet len írá sá ra (bár nyu god tan ki tér -
het nék több re is), ame lyet más fél év ti -
zed le for gá sa alatt öt könyv(é)ben tett
is mé tel ten köz zé (!) úgy szól ván vál to -
zat lan for má ban (és cím mel), hogy je -
lez ze, mennyi re fon tos nak te kin ti a
ben ne fog lal ta kat.18

A szö ve gé bôl vett pél dák így szól -
nak: „Nem le het vi tás, hogy a ma gyar
zsi dó ság je len tôs ré sze a XIX. szá zad -
ban a beol va dás, az asszi mi lá ció irá -
nyá ba moz dult el”; „a ma gyar zsi dó -
ság kép vi se lôi nek [!] egy ré sze ál lan -
dóan, sok szor – nap jain kig ha tóan –
túl fut ta tott he vü let tel azt bi zony gat ta,
bi zony gat ja, hogy kul tu rá lis asszi mi -
lá ció ja tel jes, tö ké le tes – ma gyar sá ga
ezért meg kér dô je lez he tet len. Nem vé let -
len a reak ció, hi szen a zsi dó ság bár -
mely kul tu rá lis ele mé nek [?] vál la lá sa a
ma gyar li be ra liz mus ho mo ge ni zá ló tö -
rek vé sé vel va ló konf ron tá ció hoz s így
az an ti sze mi ta lo gi ka alá tá masz tá sá -
hoz ve ze tett, ve zet”; „így az tán […] töb -
bé-ke vés bé el le he tet le nült az, hogy a
ma gyaror szá gi zsi dó ság in te gra tív mó -
don, sa ját kul tu rá lis iden ti tá sá nak [!]
vál la lá sá val és mo der ni zá ció val kap -
cso lód jon és kö tôd jön a ma gyar ság -
hoz”. És így to vább.19
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13 Gerô And rás: i. m. (Aka dé mi kus an ti sze mi tiz -
mus)
14 Ko vács And rás: Ma gyar zsi dó po li ti ka a há -
bo rú vé gé tôl a kom mu nis ta rend szer bu ká sáig.
Múlt és Jö vô, 2003/3. 5–34.; Stan deis ky Éva: An -
ti sze mi tiz mu sok. Ar gu men tum, Bp., 2007. 15–55.
15 Pl. Maj té nyi György: A tu do mány laj tor já ja.
„Tár sa dal mi mo bi li tás” és „új ér tel mi ség” Ma -
gyaror szá gon a II. vi lág há bo rú után. Gon do lat –
MOL, Bp., 2005.; Pu lay Ger gô: „Ne kem az egy
mun ka kö röm vót.” In: Ko vács Éva, szerk.: Tü -
kör szi lán kok. Ká dár-kor sza kok a sze mé lyes em -
lé ke zet ben. MTA Szo cio ló giai Ku ta tó in té zet –
1956-os In té zet, Bp., 2008. 262–288.
16 Gerô And rás: i. m. („Az ál lí tá som na gyon
igaz”), 8.
17 Uo.
18 Gerô And rás: Li be rá li sok, an ti sze mi ták és zsi -
dók a mo dern ko ri Ma gyaror szág szü le té se kor.
In: Uô: Ma gyar pol gá ro so dás. At lan tisz, Bp.,
1993.; Uô: Li be rals, An ti- Se mi tes and Jews at the
Birth of Mo dern Hun ga ry. In: Uô: Mo dern Hun -
ga ri an So ciety in the Ma king. The Un fi ni shed Ex -
pe rien ce. Cent ral Eu ro pe an Press, Bu da pest –
Lon don – New York, 1995.; Uô: Zsi dó utak – ma -
gyar ke re tek a XIX. szá zad ban. Li be rá li sok, an -
ti sze mi ták és zsi dók a mo dern ko ri Ma gyaror -
szág szü le té se kor. In: Uô: A zsi dó szem pont. Pol -
gArt, Bp., 2005.; Uô: Je wish Paths – Hun ga ri an
Li mits in the Ni ne te enth Cen tu ry. In: Uô: Je wish
Cri te ri on in Hun ga ry. Co lum bia Uni ver sity Press,
New York, 2007.; Uô: Zsi dó utak – ma gyar ke re -
tek a XIX. szá zad ban. Li be rá li sok, an ti sze mi ták
és zsi dók a mo dern ko ri Ma gyaror szág szü le té -
se kor. In: Var ga Lász ló, szerk.: Zsi dó ság a dua -
liz mus ko ri Ma gyaror szá gon. Si ker és vál ság. Pan -
no ni ca Kiadó – Habs burg Tör té ne ti In té zet, Bp.,
2005. Meg jegy zem: ezt az utób bi köny vet a Gerô
And rás ál tal igaz ga tott in té zet je len tet te meg!
19 Gerô And rás: i. m. (2005), 70–71.



Eb bôl is ki tû nik ta lán, hogy Gerô
éppúgy nem tar tóz ko dott – 2007-ig – a
zsi dó ság ter mi nu sá nak part ta lan hasz -
ná la tá tól, mint aho gyan azok a tör té né -
szek sem, aki ket el ma rasz tal emiatt, és
aki ket an ti sze mi ta ként meg is bé lye gez
ez ok ból. Va ló sá gos tar tal mat tu laj do nít
te hát a szó nak anél kül, hogy konk re ti -
zál ná a tar tal mát. Jól ki vi lág lik ez ab ból
is, hogy szám ta lan szor tesz em lí tést a
„zsi dó ság” mint olyan kul tu rá lis re fe ren -
ciái ról, de nem tud juk meg, hogy mit
kell ezen pon to san ér te ni: va jon a val lá -
si-fe le ke ze ti iden ti tást vagy egy at tól már
füg get len ön ké pet, ne tán a le szár ma zás
(ge ne o ló gi ai) tu da tát je lö li, eset leg csak
az an ti sze mi ta imázs tu da to sí tá sá ról van
szó? A fo ga lom hasz ná lat ek ként nyil ván -
va lóan part ta lan és ref lek tá lat lan gya kor -
la tá val Gerô vég sô so ron megelô le ge zi
Romsics ál lí tó la gos „an ti sze mi tiz mu sát”,
amely nek most na gyon is kér lel he tet len
kri ti ku sa ként tün te ti ki ma gát. 
Holott 2012-ben szen tül meg van

gyô zôd ve ar ról, hogy: „Min dig tisz táz -
ni kell, hogy a zsi dó szó nak mi lyen tar -
tal mat adunk.” Elis me ri ugyan azon el -
já rás jo gos sá gát is, amely a zsi dó szót a
le szár ma zás ra uta ló ér te lem ben hasz -
nál ja, ám ki zá ró lag ab ban az eset ben
lát ja azt in do kolt nak, ami kor a szár ma -
zás nak tény leg meg van a ma ga je len -
tô sé ge egy adott tör té ne ti prob lé ma
szem pont já ból. A Ta nács köz tár sa ság
ve ze tôi, je le sül Kun Bé la kap csán azon -
ban e „tényt” nem te kin ti re le váns nak,
mond ván: „Kun Bé la nem élt ju da iz -
mus ban, miu tán ki ke rült a csa lá di kör -
bôl, az egész éle te ar ról szólt, hogy kom -
mu nis ta lett – eb be is pusz tult be le.”20

S va jon mennyi re re le váns Gerô
utób bi meg jegy zé se Romsics ál ta la
meg bí rált ki je len té sé vel össze füg gés -
ben? Úgy tû nik, nem kü lö nö seb ben, hi -
szen Romsics – sze rin tem is alulin terp -
re tált – ki je len té se ki fe je zet ten zsi dó
szár ma zá sú sze mély ként em lí ti Kun Bé -
lát és megannyi tár sát, két ség kí vül spe -
ci fi kál ja te hát a jel zô tar tal mát. Már pe -
dig ez va ló ban re le váns „tény”, hi szen
Gerô va la mi ko ri tu do má nyos té zi sét kö -
vet ve „a »Mi a zsi dó?« kér dés re volt, aki
úgy vá la szolt [töb bek kö zött az 1919-es
Kun Bé la], hogy nem csak az asszi mi lá -
ció, ha nem az új uni ver za liz mus, a
szo cia liz mus az adek vát vá lasz”. 
A kom mu niz mus vá lasz tá sa – Gerô

ak ko ri vé le mé nye sze rint – sa já to san zsi -
dó vá lasz tás volt, mi vel ezúton kí ván ták
az érin tet tek meg ha lad ni ön nön zsi dó -
sá gu kat, ami az asszi mi lá ció „ter mé sze -
tes” fo lya ma tá ban ad dig nem si ke rült.
Ezt pe dig ma ga Gerô ál lít ja 1999-ben!
Így és en nek foly tán vá lik re le váns sá
Kun Bé la zsi dó sá ga a kom mün be li ve -
ze tô szerep te kin te té ben. 
Me lyik Gerônek higgyünk ezek

után: an nak, aki 1999-ben még így

gon dol ko dott, vagy an nak, aki az ak -
kor val lott fel fo gá sát, per sze csak ha
va la ki más kép vi se li, mint an ti sze mi -
tiz must hi tel te le ní ti? 
Ha to vább ku ta ko dunk Gerô zsi dó -

ság tör té ne ti tu do má nyos (va ló já ban
in kább esszé írói)21 mun kás sá gá ban,
ha mar ta lál ko zunk az esszen ciá lis fo -
ga lom hasz ná lat megannyi szép pél dá -
já val. Egy al ka lom mal kieme li ugyan
a zsi dó mint olyan fik tív mi ben lé tét,
azt ír ván, hogy „a szá zad elô re a zsi -
dó ság [már megint ez a szó hasz ná lat]
mint egy sé ge sen ér tel mez he tô ka te -
gória szét tört;”22 „a ma gyar zsi dó ság
szétesett sé gé nek” té zi sét ex po nál va
azon ban azt su gall ja, hogy va la mi kor
egy és oszt ha tat lan volt még az adott
nép cso port. 
Ne héz, ha nem le he tet len meg gyô -

zô mó don ér vel ni az utób bi fel té te le -
zés iga za mel lett úgy, hogy kel lô em pi -
ri kus bi zo nyí ték kal is szol gál hoz zá az
il le tô. Gerô – szo ká sá hoz hí ven – ezút -
tal sem tö ri ma gát, hogy té nyek kel
(vagy in kább em pi ri kus ada tok kal) tá -
massza alá az in kább csak sej te tett fel -
fo gá sát. Könnyebb en nél lát vá nyo san
pál cát tör ni má sok – úgy mond –
esszen cia lis ta zsi dó fel fo gá sa fe lett,
mint te szi – ez eset ben azon ban tel jes
jog gal – Ko mo ró czy Gé za Zsi dó Bu da -
pest cí mû mun ká já val kap cso lat ban is:
„egy sze rûen ér tel met len ki je len tés az,
hogy va la ki egy há zat mint zsi dó épít,
avagy egy sze re pet szí nész ként és nem
zsi dó ként ját szik el. Mégis, mi az ér tel -
me en nek az ér tel met len ség nek? Nem
más, mint az, hogy egy asszi mi láns
kul tú rát utó lag szét bont sunk zsi dó és
nem zsi dó ele mek re és ahe lyett, hogy a
ki vá lasz tó dás tör té ne ti-szo cio ló giai
szem pont jai val bí be lôd nénk, meg te -
remt sünk va la mi fé le ra cio ná li san és
tör té ne ti leg ne he zen in do kol ha tó kü -
lön zsi dó je len lé tet.” Már ek kor is él
azon ban Gerô az an ti sze mi tá nak bé -
lyeg zés esz kö zé vel, ki je lent vén: Ko mo -
ró czy rosszallt szem lé le te „a fa ji-an ti -
sze mi ta lo gi ka vissza ve tí té se az ezen
met szet ben nem gon dol ko dott [sic!] s
nem is így mû kö dött kö zeg vi lá gá ba”.23

Ha Gerô holt biz to san meg tud ja ál -
la pí ta ni má sok nál az esszen cia lis ta
szem lé let ben fo gant nyelv hasz ná la tot,
ami per sze rög tön az an ti sze mi tiz mus
vád ját hoz za az il le tô fe jé re, lett lé gyen
szó Ko mo ró czy ról vagy Rom sics ról. Mi
a hely zet ak kor a sa ját fo ga lom hasz ná -
la tá val? For dít suk te hát te kin te tün ket e
prob lé ma fe lé.

azsidó mint társadalmi
kategória
Ami kor mû kö dé sük so rán fi gye li meg
Gerô a tör té nel mi fo lya ma to kat, oly kor
szem ben ta lál ja ma gát a zsi dók he lyen -
kén ti je len lé té vel; ami kor pe dig re -

giszt rál ja eze ket a fej le mé nye ket, ô is
ép pen azt a nyel vet hasz nál ja, amely
alap ján má sok an ti sze mi tá nak tûn nek
a sze mé ben. Is mert, agyon csé pelt, sôt
mond hat ni avítt el kép ze lést me le gít fel
ak kor, mi dôn a zsi dó (ho mo oe co no -
mi cus) és a ke resz tény (ma gyar és úri -
em be ri) ket tôs ség kép ze té hez kö ti a
mo dern ko ri ma gyaror szá gi pol gá ro -
so dás fo lya ma tá nak spe ci fi ku mát.
A gaz da ság vi lá gát meg je le ní tô ho mo
oe co no mi cus a pia ci sze rep lôk ben ölt
el sô sor ban ala kot: ôk egye dül tes te sí -
tik meg sze rin te a gaz da sá gi-tár sa dal -
mi mo der ni tást. S kik bôl áll va ló já ban
ez a tár sa ság? „Né me tek, nö vek vô
szám ban zsi dók és csök ke nô szám ban
gö rö gök al kot ták job bá ra a ha szon el -
vû ség ha zai le té te mé nye sei nek kö rét.”24

Ez al ka lom mal (is) csu pa le szár ma -
zá si cso por tot ne vez meg Gerô, úgy ál -
ta lá ban, min den kü lö nö sebb spe ci fi -
kálás, bel sô tar tal mi ár nya lás nél kül,
vagyis kom pakt et ni kai cso por tok hoz
ren de li hoz zá a mo dern, a pia ci ha -
szon el vû ség gel össze kap csolt tár sa dal -
mi funk ciók és sze re pek kép vi se lôit.
S hol ma rad ez al ka lom mal a zsi dók ál -
ta la má so kon szi go rúan szá mon kért
bel sô tar tal mi de fi niá lá sa, miért nem
mu tat ja ki, hogy a zsi dók nak csak bi -
zo nyos cso port ja(i) és tí pu sa(i) kap -
csol ha tók össze a kér dé ses tár sa dal mi
en ti tá sok kal? Ez a fe let tébb kí vá na tos -
nak tar tott ár nya lás azon ban itt is el ma -
rad, és csu pa nép név kép vi se li (je lö li)
a megál la pí tás ban sze rep lô egyes tár -
sa dal mi mi nô sé gek em be ri össze te vôit.
Ma gya rán: a zsi dó mint olyan van ezút -
tal is ne ve sít ve. Mi ez, ha nem a vas kos
fo gal mi esszen ci a liz mus nyel vi meg -
nyil vá nu lá sa? 
Egy má sik írá sá ban Gerô som má san

tud tunk ra ad ja: „A ma gyar nagy pol gár -
ság je len tôs ré szé ben […] zsi dó ere de -
tû.”25 S miért ér de kes ez? Fô ként azért,
mert az an ti sze mi ta köz be széd, va la -
mint a Gerô ál tal is kul ti vált tör té né szi
dis kur zus su gal ma zá sa sze rint (eb ben
kö zö sek) a ho ni ka pi ta liz mus nem több
va la mi fé le zsi dó vir csaft nál. Az an ti sze -
mi ták sze mé ben mindez per sze heves

20 Gerô And rás: „Az ál lí tá som na gyon igaz”, 10.
21 Fel tû nô, hogy Gerô – mint gya kor ta más al ka -
lom mal is – írá sait nem ép pen szak mai or gá nu -
mok ban te szi köz zé, és for mai te kin tet ben sem
min dig fe lel te ti meg azo kat a tu do má nyos köz le -
mé nyek alap ve tô kí vá nal mai nak (több nyi re hiány -
zik be lô lük a jegy zet ap pa rá tus, ami pe dig egy tu -
do má nyos dol go zat ese té ben elen ged he tet len).
22 Gerô And rás: i. m. (1999) 66.
23 Gerô And rás: Új zsi dó múlt. Hol mi, 1995.
szep tem ber, 1302–1303. Új ra kö zöl ve in: Gerô
And rás: Utó dok ko ra. Tör té ne ti ta nul má nyok,
esszék. Új Man dá tum, Bp., 1996. 119. Kieme lés
az ere de ti ben.
24 Gerô And rás: Miért nincs a zsi dók nak jus sa a menny -
or szág ban? In: Uô: i. m. (1996) 157.
25 Gerô And rás: Pol gá ro so dás és eli tek a Mo nar chia
Ma gyaror szá gán. In: Uô: i. m. (1996) 141.
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el lenér zést kelt, Gerô vi szont lel ke sen
üd vöz li, mert úgy gon dol ja: jó té ko nyan
ha ladt elô re az or szág ezál tal a mo dern
kor kö ve tel mé nyei nek meg fe le lô irány -
 ban. Ez a kép zet azon ban a ha mi sí tat -
la nul esszen cia lis ta fo ga lom al ko tás
gyü möl cse, amin nem vál toz tat ér dem -
ben az sem, ha úgy mond jó ügy ágen -
sei nek vagy a kár té kony szel lem szál -
lás csi ná lói nak a sze re pé ben lát juk vi -
szont a zsi dót (és nem rit kán Ge rô nél
is a zsi dó sá got). 
A rég rôl is mert re to ri ka is mét lô dik

me net rend sze rûen ak kor is, mi dôn a kö -
zép osz tály né me lyik szeg men sét szem -
re vé te le zi szer zônk imi gyen: „Ama gán -
tiszt vi se lôk nö vek vô tá bo ra ne me si ere -
de tû ele met alig tar tal ma zott és sok kal
in kább a pol gá ri – sok eset ben zsi dó
szár ma zá sú – ré te gek bôl töl tô dött fel.”26

De kik ôk azon túl és amel lett, hogy tör -
té ne te sen egyazon le szár ma zá si cso port
rep re zen tán sai? Elég va jon, ha annyit
mon dunk csu pán ve lük kap cso lat ban,
hogy kö zü lük mind vagy majd nem
mind zsi dó volt? Tel je sen ér dek te len és
lé nyeg te len te hát az a kér dés, hogy a
tár sa dal mi hie rar chia me lyik szint jé rôl
ke rül tek ki na gyobb mér ték ben, va la -
mint hogy val lá sos, neo lóg, ateis ta vagy
már erô sen asszi mi lá ló dott egyé nek
hal ma zá ból rek ru tá ló dott a csak las san
ki je ge ce se dô fog lal ko zá si cso port?27 S
meg tud juk Gerô elôadás ból, hogy mi -
lyen zsi dók men tek el sô sor ban ma gán -
tiszt vi se lôi pá lyá ra? Alig ha. 
Így néz ki te hát az, ami kor az esszen -

cia lis ta fo ga lom al ko tás esz kö zét ref lek -
tá lat la nul al kal maz va, som má san be szél
Gerô zsi dók ról és zsi dó ság ról, még ha
nem is a Ta nács köz tár sa ság ve ze tôi
vagy az 1945 utá ni tu do má nyos elit, ha -
nem a 19–20. szá zad for du ló já nak gaz -
da sá gi elit jei és kö zép osz tá lyai ad ják eh -
hez szá má ra az ap ro pót. Mennyi ben
más itt a nyelv hasz ná lat, mint az ál lí tó -
lag an ti sze mi ta fel han gok kal és ér tel -
me zé si ke re tek kel össze kap csolt tör té -
né szi be széd mód ese té ben, amit
Romsics és ki tud ja még ki gya ko rol a
hi va ta los, az aka dé mi kus tör té net írás
mos ta ni kép vi se lôi kö zött? 
Ha csu pán a re to ri ká ját te kint jük,

ak kor sem mi ben sem tér el a Gerô
nyak ló nél kül hasz nált tör té net írói
nyel ve at tól, amit a rend sze rint an ti sze -
mi ta be széd ként szá mon tar tott A Há -
rom nem ze dék ne ves tör té nész szer -
zô je is él ilye tén kép pen: „mi vel az ipa -
ri és ke res ke del mi in tel li gen cia – a ka -
pi ta liz mus túl nyo móan zsi dó lé vén –
szin tén zsi dó kö rök bôl táp lál ko zik.”28

Gerô sem jár azon ban más úton –
pusz tán a nyelv hasz ná lat te kin te té ben
–, mint Szek fû Gyu la, aki vel a leg ke -
vés bé sem sze ret né ma gát egy kon cep -
cio ná lis kö zös ség ben lát ni; és per sze
azok kal a Hor thy-ko ri his to ri ku sok kal,
akik rôl így be szél 2012-ben: „az érett
Má lyusz tól és Szek fû tôl a fia ta labb Ko -
sá ry ig a ma gyar tör té ne lem ér tel me zést
(is) át ha tot ta az an ti sze mi tiz mus.”29

Ha így fest a hely zet, ak kor mi lyen
szak mai és mo rá lis ala po kon nyug szik
va jon az ál ta la ma meg fo gal ma zott kö -
ve tel mény, mi sze rint a tu do má nyos
szö ve gek nél „alap kö ve tel mény a fo gal -
mi tisz ta ság”, ezért új ra kell ér tel mez ni
a gon do lat és a nyelv össze füg gé sét,
hogy ki le hes sen vég re ik tat ni a tör té -
net írói dis kur zus ból azt a nyel vet,
ame lyen a múlt bi zo nyos dol gai ról ma
már „egy sze rûen nem le het be szél ni”.
Ha va  la ki ezt el mu laszt ja, mint ezút tal
Romsics Ig nác, az egy im már elavult
nyel ven szó lal meg.30

Az ed dig mon dot tak fé nyé ben azon -
 ban úgy tû nik, nem iga zán vin di kál hat -
ja ma gá nak Gerô And rás azt a jo got,
hogy megítél je má sok he lyes vagy
hely te len nyelv hasz ná la tát. Az ed di gi
tör té né szi – vagy csu pán esszé írói –
mû kö dé se ugyanis egyál ta lán nem te -
szi ôt al kal mas sá ar ra, hogy ezek ben
az ügyek ben kiok tas sa és ke mé nyen
meg lec kéz tes se kol lé gáit. 

akódolt nyelv
Nem ta ga dom ugyanak kor, hogy a
nyelv hasz ná lat ko moly je len tés kép zô
po ten ciált rejt ma gá ban. Jó egy év ti ze -
de fel is hív tam rá a fi gyel met, töb bek
közt Romsics Ig nác és más je les tör té -
né szek (Ha nák Pé ter, Ra i ner M. Já nos)
tör té net írói nyel vét ele mez ve.31 Ak ko -
ri mon dan dóm lé nye ge – amit ma is
vál la lok – ab ban a min den toll for ga tó
his to ri kus ra ér vé nyes té tel ben össze -
gez he tô, hogy a tör té né szek nem min -
dig és nem fel tét le nül ural ják a múlt
áb rá zo lá sa vé gett ál ta luk hasz nált nyel -
vet.32 Megál la pí tá so mat nem egy min -
den te kin tet ben ki fo gás ta lan nyelv -
hasz ná lat bir to ká ban lé vô me ta tör té -
nész apo dik ti kus ki je len té sé nek szán -
tam. Tisz tá ban va gyok ugyanis az zal,
hogy ma gam is el kö vet he tem a nyelv
elôíté le te ket – vagy csu pán el lenôriz -
he tet len tar tal ma kat – su gal ma zó al kal -
ma zá sá nak bû nét, még ha tá vol áll is
tô lem min den ilyen szán dék.33

Ami pe dig a zsi dó szó esszen cia lis -
ta szem lé let mód nak meg fe le lô és Gerô
ál tal is szor gal ma san kul ti vált hasz ná la -

tát il le ti, hadd hív jam fel – újó lag is!34 –
a fi gyel met a „faj” fo gal mát tár gyia sí tó
nyel vi je lek prob le ma ti kus vol tá ra.
Hen ry Louis Ga tes, Jr. har var di tu dós
már 1985-ben ar ról ér te ke zett, hogy a
„fe hér em ber” (fe hér faj), a „fe ke te faj”
(szí nes bô rû em ber) vagy a „zsi dó faj”
(a zsi dó mint olyan) nyel vi je lö lô ként
egy va la mi ko ri bio ló giai fik ciót idéz fel,
ami ráadá sul te lít ve van elôíté le tek kel.
Az ilyen ki fe je zé sek ref lek tá lat lan hasz -
ná la ta elô re kó dolt nyelv ként szol gál.35

Ez az a be lá tás, ami egye se ket ar ra
ösz tön zött – pél dául Tim Co le-t, aki idé -
zi is Ga tes fen ti megál la pí tá sát –, hogy
pró bál ják meg el ke rül ni nyelv hasz ná la -
tuk szá muk ra vál lal ha tat lan kon no tá ci -
ó it. Ez így va ló ban rend jén van. Ami vi -
szont egyál ta lán nincs rend jén, az az,
hogy olyan va la ki kér je szá mon má so -
kon a kö rül te kin tô tu do má nyos nyelv -
hasz ná lat kö ve tel mé nyét, aki ma ga
sem mi lyen kö ve ten dô pél dát nem mu -
ta tott ed dig e té ren, ráadá sul nem is mé -
lyült el iga zán a prob lé ma elem zé sé ben.
Ilyen for mán nem szol gál hat hasznos út -
mu ta tó val a po li ti kai lag kor rekt tu do -
má nyos be széd mód kö tel mét és a le -
het sé ges megol dá so kat il le tôen.

66

26 Uo. 144.
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