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Kis esti
antiszemitizmus 3.,
avagy „Máhr megbocsáss,
ez az ember nem izhraelita?”
A hatvanas évek elején történt. Egy fiatalember elvitte a családjához bemutatni választottját. A család méricskélte, végül a
nagynéni megszólalt:
Fiacskám! Miért hoztad ide ezt a zsidó lányt?
A lány meghallotta, nyelt egyet, majd a tiszteletre méltó
hölgyhöz fordult:
Asszonyom! Higgye el, nem vagyok zsidó! Ha ugyanis az lennék, lehet több ész szorult volna a kisujjamba, mint önnek az
egész fejébe!
A võlegényhez fordulva így szólt:
Indulhatunk!
A hetvenes évekbõl való a másik apró anekdota.
A televízió Radnóti Miklósról készített dokumentumfilmet. A
stúdióban éppen a nullkópiát vetítették már, amikor a végén az
egyik televíziós félhangon megjegyezte:
A hülye zsidaja, ahelyett, hogy meglépett volna!
A jelenlévõk néztek, mint Rozi a moziban. Ez a stílus akkoriban
éppen nem volt divatban.
Az egyik asszisztens nyitott be és megkérdezte:
- Weiss! Kell a boltból valami?
A szomszédunkban lakott egy lány. Együtt nõttünk fel. Pár évvel ezelõtt mutatott egy receptes könyvet, amely a zsidó konyhát
mutatta be. Mondom neki vigyorogva:
Mi van? Rákaptál a jóra?
Á! Már évek óta meg akartam szerezni. Egy zsidónak legyen
zsidó szakácskönyve!
Az elitváltásig, néhány sznob kivételével, ezek eszébe nem jutottak senkinek. Arról az apróságról már nem is szólva, hogy a sötét diktatúra idején a más vallású honfitársainkat ért atrocitások
esetén az elkövetõket a rendõrség saját hatáskörben dorgálta volna meg úgy, hogy hosszú ideig keresték volna a fülükben hallható
csengés zajforrását.
Egy rendõrtiszt mesélte akkoriban a következõket:

Bogár László

(SZD)ESZtelenség
– Magyar Hírlap • 2013. december 4. –
Negyed századdal ezelõtt alakult politikai párttá a
Szabad Kezdeményezések Hálózata nevû mozgalom,
vagyis létrejött az SZDSZ, amelynek most éppen a végleges intézményes felszámolása zajlik. A párt a „semmibõl” hihetetlenül rövid idõ alatt vált ismert és elismert, tehát igen népszerû szervezõdéssé, és ebben a
hálózati szervezõdés minden elõnyét gátlástalan terjeszkedésre használta fel. Az alábbiakban azokat a legfõbb „toposzokat” elemzem, amelyek ennek a hálózatnak az elképesztõ sikerességét megalapozták.
Ezek felsorolásszerûen a következõk: mindenekelõtt
a harcos „antikommunizmus” és ehhez szorosan kapcsolódva 1956 és fõként a Nagy Imre-kultusz totális kisajátítása. A radikális államellenesség, a „szabadság”
univerzális kultusza, ehhez kapcsolódva pedig az „emberi jogok” magasztalása (persze a közösségi jogok rovására). És végül, de nem utolsósorban a környezetvédelmi és szociális „érzékenység”, ez utóbbi fõként a
„szegényekhez” kapcsolódóan. Minden peremhelyzetû
csoport „felkarolása” a homoszexuálisoktól a cigányokon át a fogyatékkal élõkig és a hajléktalanokig.
Íme, a hamis „ csinált szabadság” enciklopédikus
pontosságú panorámája és legfõképpen a magabiztos
ígéret: „Tudjuk, merjük, tesszük!”
Ha megpróbálnánk feltárni, hogy az a több mint egymillió ember, aki 1990-ben rájuk szavazott, mivel indokolná ezt a végzetes tévedését, akkor elsõ helyre mindenképpen az SZDSZ harcos és lehengerlõ, mindent
túlharsogó antikommunizmusa kerülne. Ez a siker két
okból is bizarr. Egyfelõl azért, mert a „kommunizmus”
akkor már legalább két évtizede Magyarországon volt a
leginkább elviselhetõ, és nem igazán látszott mindent
elsöprõ indulat ellene. A másik és történetfilozófiai
mélyszerkezetét tekintve sokkal fontosabb ok az, hogy
a „kommunista” létkarakterének megértése csak akkor
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Valahol Budapesten megfogtak egy magát hithû nácinak valló
fiatal társaságot. Állítólag már nem igazán voltak szomjasak. Nosza! Azon melegében elõ is állították õket az õrszobán. Az igazoltatás során kiderült, hogy a banda jelentõs része zsidó származású. Mit volt, mit tenni, dörgedelmes atyai szigor, s némi lelki
masszázs után szélnek eresztették a faji öntudatban fetrengõ ifjoncokat.
A tiszt még hozzátette, ha hivatalos eljárást indítanak ellenük,
az egy életre elvághatta volna õket.
Egy munkamegbeszélésen történt:
A partner megszólal, mintegy mellékesen:
Tudja, én zsidó vagyok…
Jó! És?
Az ember még egyszer megismétli, miután semmiféle reakciót ne tapasztal, megnyugszik. Mégis mit várt? A partner leköpi,
esetleg megcsókolgatja? A tárgyalás egy üzletrõl szólt.
Persze, jó szokás a környékünkön, hogy ha valaki sikeres valamiben, esetleg pénzt is keres vele, az már biztos, hogy zsidó. Az elmúlt évszázad történelmét végig gondolva, ez nem csupán magyar
módi. Az persze egy más kérdés, hogy mostanában valamiért ezt
egyre inkább egyfajta negatív hungaricumként emlegetik. Lelkük
rajta!
Egy barátom jegyezte meg egyszer, hogy ha egy népet két
évezreden át ki akarnak irtani és fegyverrel nem tudja magát megvédeni, az az eszével védi meg magát és elõbb-utóbb megtanul
számolni. A pénzvilágban meg ugyebár nem árt legalább a négy
alapmûvelet ismerete.
Ha kicsit régebbre megyünk, feltûnhet az is, hogy az összetartás teljes hiánya, ami pár esetet leszámítva, európai keresztény
kultúránkat jellemzi.
Csak néhány példa:
Míg a zsidóságra az üldöztetés összetartó erõvel hatott, addig
nálunk volt két egyházszakadás, a legkatolikusabb európai uralkodó csapatai feldúlták és kifosztották Rómát, Szent Bertalan éjszakáján Párizsban lemészárolták a szintén keresztény, csak más liturgiát követõ testvéreiket (Persze ez már csupán a válasz volt állítólag a hugenotta fanatikusok egy korábbi katolikus vadászatára.), és
amúgy az egész hitet a napi politika oltárán áldozták fel.
Hab a tortán, hogy egy egyszerû mezei válóper egyházak elválásához vezetett (Lásd VIII. Henrik). Végül is, mit képzel a pápa,
hogy csak úgy nemet mond Anglia királyának?
Amíg Európában ezek történtek, szép csöndben éltek a zsidó
közösségek, ha már nem biztonságban, legalább anyagi jólétben.

Ha már fegyvert nem viselhettek, mert ez a keresztény nemesek
elõjoga volt, az elméjüket pallérozták, és megtanultak a pokolban
is megélni. Tessék kérem utánuk csinálni, mielõtt bárki is reklamálna!
Arról az apró tényrõl sem érdemes elfeledkezni, hogy a
XVII–XIX. század gazdaságilag is sikeres államaiban zsidó volt a
pénzügyminiszter, mai kifejezéssel élve, a fõkönyvelõ. Kirekesztettek lévén, ezeket az embereket nem kötötték az évezredes hagyományok és valami oknál fogva nem érdekelték az arisztokratikus
elõjogok sem, amennyiben az állam gazdaságáról volt szó. Egyszerûen üzleti alapon intézték az államkincstár dolgait. Régi mondás,
hogy a nincsbõl nem lehet osztogatni.
Persze, ahol lehetett, elõbb-utóbb ezektõl a „mocskos zsidóktól” igyekeztek megszabadulni. Ha sikkasztásért nem is, másért intézték el õket. A leghíresebb példa erre „Jud Süss” esete, amelybõl a 30-as években készült egy, a nyálasságával a brazil szappanoperákat megszégyenítõ, „b” kategóriás minõségû propaganda
film.
Azért a felvilágosodás korára csak rájöttek az uralkodók, hogy
jó a zsidó a háznál. Ha békén hagyják és emberként kezelik, igenis
hasznos alattvaló. Az adójából több a bevétel, mint a kirablásából.
Szép apránként teljes jogú alattvalók lettek. Mi több, eredményeik alapján még emelt fõvel is járhattak az utcán.
Nemzeti emlékezetünk oly fontos eseménye az 1848–49. évi
szabadságharc. Derék „mózesi hitû” honfitársaink, nem csupán
pénzzel támogatták ügyünket, hanem tevõlegesen is, szablyát ragadva. Mellékesen említem, többen huszárként aprították az ellent
az egykorú feljegyzések tanúsága alapján. Nem véletlen, hogy Haynau elsõ dolga volt megsarcolni a budai zsidó hitközséget 1849ben.
A Bach-korszakban, amíg mi politikailag bõszen passzívak voltunk, addig valahogy mégis letették az eljövendõ gazdasági alapjait. És elkeserítek mindenkit, ebben bizony a zsidóságnak nagy
szerepe volt!
A dolgok odáig fajultak, hogy a szigorúan katolikus Ferenc József elkezdte osztogatni a bárói címet nekik. Talán, ezek után mégsem lehetne mondani rájuk, hogy mocskos élõsködõk. Ez persze
derék honfiúink köreiben a báró cím devalválódását eredményezte.
Bárónak lenni azóta is snassz.
S ha véletlenül a kaszinóban megjelenik egy báró, valaki biztos súgva kérdezi meg mögötte: „Máhr megbocsáss, ez az ember nem izhraelita?”
Dessewffy Zsolt

lehetséges, ha figyelembe vesszük, hogy a jakobinus, a
bolsevik és napjaink neoliberális „globálnyikja” valójában ugyanennek, a saját állítása szerint „nem létezõ”
pusztító világerõnek egy-egy történelmi alakváltozatát
testesíti meg. Ebbe a kontextusba ágyazva különösen megrendítõ tény, hogy
a magyar társadalom döntõ többsége képtelen volt
átlátni, hogy a „kommunista” csupán jelentéktelen
epizódja mindannak, amit
a globális történelmi világhatalom igen hosszú ideje
már megjelenít. Ez is azt
mutatja, hogy milyen professzionálisan mûködik az
a manipulatív mechanizmus, amelyet ez a világerõ
felépített és üzemeltet.
Mivel a rendszerváltás egyik döntõ fontosságú legitimációs talapzatát 1956, pontosabban az ötvenhatos
forradalom „eszméivel” való azonosulás képezte, érthetõ, hogy a politikai küzdelem ötvenhatért, pontosabban
1956 eszmei örökségének kisajátításáért zajlott – és
zajlik ma is. Tekintettel arra, hogy a Nagy Imre körül
csoportosuló, vagyis Nagy Imrét felépítõ és mûködtetõ
erõk szinte kivétel nélkül a globális világerõ legkiválóbb
ügynökei voltak, nem ütközött különösebb nehézségbe
ötvenhat kisajátítása. Az SZDSZ a legnagyobb pusztítást azzal vitte végbe, hogy sikeresen mosta be a köztudatba vagy inkább „köztudatlanságba”, hogy az „állam a legrosszabb tulajdonos”. Ezt segítette az 1989-es
washingtoni konszenzus, amely egy globális államellenes összeesküvés volt, hisz a megállapodás lényegét
pontosan visszatükrözõ hármas jelszó – „liberalizálj, de regulálj, privatizálj” – a nemzetállamok intézményes felszámolásának legbrutálisabb eszközét jelentette.
A Világbank, a WTO, a hitelminõsítõk és a nagy auditáló cégek jelentették a globális figyelmeztetõ, fegyelmezõ hatalmat, a globális média pedig a hamis tematizációs és értelmezõ komplexumként a véleményhatal-

mi diktatúra zavartalan gyakorlását alapozta meg. Magyarországi sikerességének oka nemcsak abban keresendõ, hogy nálunk volt a leggátlástalanabb és egyben
a legcinikusabb, hanem abban, hogy itt volt a legtudatlanabb és felkészületlenebb
a társadalom, és leginkább
kollaboráns a lokális társadalmi, gazdasági, politikai
elit.
És végül az utolsó nagy
blokkja az SZDSZ politikai
sikerességének a „szabadság” univerzális kultusza.
Az „emberi jogok” apoteózisa, a környezettudatosság
és a szociális érzékenység,
a peremhelyzetû társadalmi
csoportok megsegítése.
Aligha csodálkozhatunk
azon, hogy kezdetben mindez elképesztõ erõvel hatott a magyar társadalomra. A
dolog azért tragikomikus, mert ma már többé-kevésbé
mindenki számára világossá vált, hogy éppen Magyaror szágot az SZDSZ segítségével kifosztó világhatalom az
a szuperstruktúra, amely ezeket a peremhelyzeteket fo lyamatosan és bõvítetten újratermeli. Hogy aztán érzékeny lelkû jogvédõként cinikusan röhögve, farizeusképpel hullajtson krokodilkönnyeket az éppen általa nyomorúságba lökött páriákért. Illetve ahol csak lehet, éppen reménytelen (általa reménytelenné tett) helyzetüket kihasználva, hamis öntudattal radikalizálva, fegyver ként vezesse õket a megmaradt magyarság ellen.
A most kimúló SZDSZ „primer tumor” tehát huszonöt évvel a megalakulása után eddigi formájában ugyan
megszûnik létezni, de a számtalan „áttét” a társadalom
szövetrendszerének legkülönbözõbb mezõiben tovább
él, és bár talán rejtettebben ugyan, de éppen ezért veszélyesebb formában továbbra is kifejti romboló hatását. A sokoldalú és részletes elemzés azért lenne nagyon fontos, mert ha ez a pusztítás már nem is tehetõ
meg nem történtté, de alapos „rátanulással” talán elejét vehetnénk hasonló tragédiák kialakulásának.

