
*** 

Vá1asz Martin Jánostól. 

János válaszát csatolom, mert ez is hozzátartozik a könyv történetéhez, hogy t. i. a többi 

recenzens nem mert hozzányúlni a könyv valódi üzenetéhez. 

Tisztelt dr. Balogh Sándor Úr! 
Igen kedves kollegám, ... jóvóltából megkaptam és sikerült elolvasnom az Ön által írt ismertetést 
könyvemr~ol. 
Ez volt a legtöbb, amit eddig könyvem publikálása óta kaptam. Nem is találom hirtelenjében a 
megfelel~o jellemzését az Ön által írt recenzióról - mert több mint recenzió, több mint értekelés, több 
mint ismertetés. Ami a legérdekesebb, a Kertész Imre "Sorstalanság" c. Nobel dijas könyvét illetöen, 
többen is megemlítették recenziójukban, amit az én "Sorsvállalás" könyvemr~ol írtak Kertész nevét és 
a könyvét, de senki olyan értelmesen és tárgyilagosan nem tette azt úgy, mint Ön. Ezért külön hálás 
vagyok Önnek! 
Mondanom sem kell, hogy mennyire szeretném nyomtatásban látni az Ön írását könyvemr~ol. Nem 
mondhatnám, hogy a kelleténél hiúbb lennék, de az eddigi recenzensek könyvemnek éppen a 
legfontosabb mondanivalóját hallgatták el, kerülgették vagy nem vették (vagy nem akarták) 
észre venni. 
Remélem, lesz még alkalmam Önnel kapcsolatban lenni. 
81-ik évemben járok, autom nincs, nem is volt, csak gyalog járok, azt is lassan. 
Tisztelettel, 
Martin János 

*** 
From: A. F. [mailto:fodorandras@yahoo.com]  
Sent: Sunday, January 09, 2011 1:19 PM 

To: Emailes Polgarikor 

Subject: Keresztény-zsidó megbékélés: Balogh Sándor válasza Katona Tamásnak.Fw: Fwd: A 
Kertész.könyv irójának válasza Balogh Sándor recenziójára. Fw: Alföl... 
 

Tisztelt Fodor Úr, Tisztelt Alföldy Ferenc Úr, Tisztelt Balogh Sándor Úr! 

  

Nekem ugyan a fórumon és a körben komoly szavam nincs, lenti recenzióhoz azért néhány 

dolgot - kérem engedjék meg - hadd fűzzek hozzá. 

Elöljáróban leírom, római katolikus, vallásgyakorló vagyok. 

Kérem tisztelt urakat, hogy mielőtt egy recenziót írnak, terjesztenek, vegyék figyelembe a 

következőket, különösen a nyolcadik parancs mások becsületében kárt ne tégy részére 

vonatkozóan. 

  

1. Soha nem illik valamiről úgy írni, hogy nem ismerjük. Mint a recenzió szerzője Kertész 

Imre könyvéről. 

  

2. A Wikipédia leírását, bár lehet, hogy a témában viszonylag pontos tartalomismertetőt 

tartalmaz, készpénznek venni komoly tájékozatlanságra utal. A Wiki hemzseg a hibáktól, s 

annak cikkeit kritika nélkül átvenni, terjeszteni komoly naivitás. (Talán úgy jellemezném a 

Wikit, mint a nagymamák magyarázatát kisgyermekeknek a halálról, amikor azt mondják, az 

aki meghal, az angyalkáknál van. Enyhén szólva, nem tökéletes.) Komoly kritikát a 

wikipédiára hivatkozva nem szokás írni. 

  



3. A Kertész könyvnek - s ez mutatja a recenzió írójának tájékozatlanságát - egy komoly 

irodalmi értéke van, véleményem szerint. Ez maga a címe, és a könyv befejező része előtti 

részben annak kifejtése. Ennek lényege a következő: 

Amikor szerencsétlen elhurcoltak sétáltak a haláltábor szelekciós orvosa elé, lassan lépdeltek 

előre. Akit munkára küldtek megmenekülhetett, akit nem találtak alkalmasnak (öregek, 

betegek, gyermekek) azonnal a halálkamrákba kerültek. S minden szerencsétlen mégis lépett 

és lépett egyet-egyet előre. Nem vitatkoztak, törtek ki dührohamban, csak beletörődötten, 

reménykedve-reménytelenül lépdeltek a döntőbíró orvos felé. A lényeg. Ha az embernek van 

előre megírt sorsa, akkor nem tehet és nem is kell semmit tenni. (Az orvos dönt). Ha viszont 

mégiscsak tehet valamit - mondjuk leugrik a vonatról, elszökik, vagy legalább kitör a sorból - 

amikor persze nyilván agyonlövik azonnal - akkor azt köteles-e megtenni? És ha megteszi, 

tehát ellenkezik, már átírja a sorsot, vagyis mégiscsak valami ráhatása van az élete 

alakulására, még a legmegalázóbb, legreménytelenebb, legembertelenebb helyzetben is. Tehát 

ha átírható az előre elrendelt sors, akkor nincs sors, azaz Sorstalanság van. 

Fentiekről szól a cím, és ez az irodalmilag, esztétikailag, emberileg egyedül szép és 

különleges a műben. (Egyébként ez igaz a kommunizmus és minden diktatúra esetében is, 

amit Kertész nyilvánvalóan nem írt...) Magyarán: dilemma az ember szabad akaratáról, illetve 

az eleve elrendelésről, melyben szerintem nem foglalt állást egyértelműen az író. 

Magyarul: a fából vaskarika úgy ahogy van - bocsássák meg - de iszonyatos badarság a 

recenzió szerzőjétől. 

Talán nem lehet új szavakat gyártani? Szerintem szerzői leleményességéért nem lehet Kertész 

Imrét elítélni. Talán ne alkotta volna meg Széchenyi a Pest-Buda, Budapest szót. Mondhatták 

volna a recenziót írók: van Óbuda, Buda meg Pest és kész. Budapest fából vaskarika... Ugye 

mekkora badarság, Tisztelt Balogh Úr! 

Vagy Petőfi ne használta volna a Világszabadság szót? A nyelvújítók a gyufát stb.? Kellér 

Dezső a "maszek"-ot? 

Legyünk következetesek! Ha a címnek ki kell fejezni a tartalmat, akkor olvassuk el a tartalmat 

is, kérem! 

  

4. A Martin műről köszönöm a tájékoztatást, el fogom olvasni, köszönjük a szerző emberi 

helytállását, s ehhez gratulálok is. Ember maradt az embertelen körülmények ellenére. 

  

5. Kérem, legyenek emberségesek. Keresztényietlen olyan dolgot bírálni amit nem ismerünk. 

Összehasonlítani valamit, amit ismerünk valamivel, amit nem ismerünk, legalábbis illetlen 

dolog. 

Kertész Imre nyilvánvalóan nem Nobel-díj szintű író, és a magyar írók között az élvonal 

közelébe sem ér. De a recenzióban róla írtak butaságok. 

A Martin könyvről írt ismertető és figyelemfelhívás viszont remek ötlet. 

  

Kérem, hogy olvasás nélkül butaságot, badarságot ne továbbítsunk, terjesszünk, mert az nem 

méltó az emailes polgári kör intellektuális, morális színvonalához. Legközelebb talán 

szerencsésebb lenne - egy teljesen egyszerű méltatást írni a dícsérni kívánt műről. 

Nem kellene Martin Urat ismeretlenül is a világsajtóban összevissza nyilatkozó Kertész Úr 

szintjére süllyeszteni. 

  

Legmélyebb Tisztelettel, Barátsággal: 

  

Katona Tamás 

közgazdász, Budapest 

az emailes polgári kör egyszerű tagja 



katona.tamas2@gmail.comFrom: "Blueskies346@aol.com" <Blueskies346@aol.com> 

To: fodorandras@yahoo.com; katona.tamas2@gmail.com 

Cc: emailkorhu@yahoogroups.com 

Sent: Sun, January 9, 2011 3:32:29 AM 
Subject: Fwd: A Kertész.könyv irójának válasza Balogh Sándor recenziójára. Fw: Alföl... 

 

Note: Forwarded message is attached. 

Katona Tamás 
közgazdász, Budapest 
az emailes polgári kör egyszerű tagja 
katona.tamas2@gmail.com 

*** 
Kedves Katona Tamás Ur. 
  
Először is, én nem kritizáltam a Kertész könyvet, csupán a párhuzamot mutattam ki, és a különböző 
végeredményt. Ha valahol téved a WIKIPEDIA cikk, arra példát kérek, és szivesen korrigálok bár mit, 
amit rossz vagy téves információra alapoztam. 
  
Az nagyfokú felelőtlenség (amivel Ön engem vádol) valakit vagy valamit "butasággal és badarsággal" 
vádolni, anélkül, hogy kijavítaná a hibákat vagy badarságokat.. 
  
A Wikipedia cikkeit nem jellemezni kell, semmi köze a nagymamához, mert általában komoly emberek 
írják, hanem ha talál valami rosszat, azt javítsa ki. Azon fennakadni, hogy nem olvastam a könyvet 
szintén "badarság," hogy az ön által használt kifejezést használjam. 
  
Ami a "sorstalanság" szót illeti (és ez volt az egyedüli kritikus megjegyzés, amit most is fenntartok!), 
megjegyzésem  Martin úr szerint helyénvaló, amennyiben a két cím illetve emberi sors (!) közti 
párhuzamot illetve kontrasztot kimutattam.  
  
Ugyanakkor az ön spekulációja új szó alakításról érthető, ha figyelembe veszem, hogy szakmája 
közgazdász. Mindenkinek van sorsa. A sors lehet jó vagy balsors, lehet fellázadni ellene vagy 
elfogadni, de tagadni nem. Kertész úrnak az volt a sorsa, hogy bizonyos esetekben nem volt szabad 
választása. De ez is sors! Kertész Ur, hivatásos író lévén, találhatott volna ki jobb szót vagy szó 
kombinációt, ami értelmesen kifejezi, amit akart mondani. Ebbe belekeverni Széchenyit, vagy Petőfi, 
vagy a gyufát, igazán nagyfokú badarság, még egy közgazdásztól is. 
  
Hogy mi az ön vallása, és gyakorolja-e vagy sem, jelen esetben se nem oszt, se nem szoroz. 
Egyébként én is gyakorló katolikus vagyok, ha az ön számára ez jelent valamit. 
  
Egyébként Martin ur reakciója után részemről minden más kommentár felesleges: "Ami a 
legérdekesebb, a Kertész Imre "Sorstalanság" c. Nobel díjas könyvét illetően, többen is megemlítették 
recenziójukban, amit az én "Sorsvállalás" könyvemről írtak Kertész nevét és a könyvét, de senki olyan 
értelmesen és tárgyilagosan nem tette azt úgy, mint Ön. Ezért külön hálás vagyok Önnek!" 
A fenti subject szöveg megzavar. A Kertész könyvet Kertész vagy Katona Tamás írta???? 
  
Andrásnak pedig köszönöm, hogy megengedte, hogy az ön irományára reagáljak. 
  
Dr. Balogh Sándor  

*** 

 
Hát igen, kedves András! Én már megint egyetértek veled, mint olyan sokszor máskor. Csak 
megjegyzem, hogy én még annak idején elolvastam a Sorstalanság-ot, sőt más hazai túlélő önéletrajzi 
leirását, kisregényét. Véleményem van azokról, akik igy vagy úgy támadják hátba hazánkat ( 
becsomagolt bőröndök, veszély, üldöztetés stb.), népünket, csak példaként említem Radnótit és Szerb 
Antalt, akik magukról azt mondták, hogy ők magyar zsidók. Nem kell védenem Balogh Sándort, a 
recenzió írásának meg vannak a szabályai, ezt nem lépte túl Balogh Sándor. Más lenne a helyzet, ha 
irodalmi összehasonlitást, irodalomkritikai munkát stb. végzett volna el. Mindannyiunk célja, azt 

mailto:katona.tamas2@gmail.com
mailto:katona.tamas2@gmail.com


hiszem az említett megbékélés, egymás tisztelete. Ezért írta Balogh Sándor a recenziót és ez 
megfelel nem csak a mi, hanem hazánk céljának is. Persze ehhez hozzá tartozna az is, hogy hagyják 
már abba azt, hogy Magyarországnak volt legnagyobb bűne a holokausztban. Persze, hogy sokat 
vittek el tőlünk a gázkamrákba, mert ide menekültek hogy mást ne mondjak a lengyel zsidók jelentős 
része, hogy Budapesten volt Europa egyik legnagyobb zsidó közössége ( vajon miért? a tolarencia 
miatt vagy a gyülölet miatt) de mikor esik szó a szlovákiai, a lengyel, a cseh (Schindler listája), a 
román, a szovjet ( ne is emlitsem az osztrák, német) zsidóság megsemmisítéséről, hiszen több millió 
zsidó elpusztításáról van szó! Azt hiszem, hogy a megbékélés jó úton halad, hiszen az ellentéteket 
csak néhány hangoskodó és „nagy” koponyának kikiáltott személy gerjeszti, ahogyan a nemzetiségi 
ellentéteket a szomszédos országokban is. A jelentős többséget ez a kérdés annyira nem is 
foglalkoztatja, egyik odalról sem, ha igen, csak társalgás szintjén. A „vegyes” házasságok 
szaporodnak ez oda vezethet majd, mint amennyire tudom, a latinamerikai országokban a nemigen 
jelentős szineskérdéshez:mindenki egy kicsit spanyol, meg indián, meg afro meg ki tudja mi még. 
(Hiszen mi is ilyen keverék, befogadó, toleráns nép vagyunk, csak nézzétek csak meg a 
telefonkönyvet: tót, orosz, német, osztrák, svéd, szerb, horvát, bulgár, bolgár, román, francia , zsidó 
:ezek mind vezetéknevek. És mind magyarok. Kicsit hosszura eresztettem, nem is tartozik minden az 
előző vitához, de most már leírtam. Üdvözlettel a Béke nevében: Alföldy Ferenc   

*** 
Kedves András 
  
Köszönom Alföldy professzor úr békélést sürgető hozzászólását. Ebben a szellemben csatolok egy 
régi írásomat, amit sajnos,nem sikerült eljuttatni a Salom képviselőhez, így csak az én szűk baráti 
körömben terjedt. Ha most sikerülne szélesebb körben megismerni, talán ez is elősegítené a 
hídéptést, amit a Salom akart. 
  
Sándor 
 

*** 
A narrátor közbeszól: Kedves vitázók, egy dolgot mindenkppen 
érdemes a "másik AF"-től, azaz: Alföldy Ferenc professzor úrtól 
elfogadni: úgy is lehet érveket ütköztetni, hogy a bokánk is 
összecsattanjon. A téma fontossága érdekében  kérem, őrizzétek meg 
azt az emelkedett vitastilust, ami eddigi párbeszédeteket jellemezte. Egy 
kedves olvasónk máris lezárta a maga részéről az odafigyelést egyikőtök 
durvasága miatt. Van egy rossz hirem: újabb önkéntes schiffandrások 
csatlakoztak a magyargyúlölő kórushoz (Heti Vélasz). Pl. az a Dallos 
László, akinel Édesapjától a Szegedi I. Gyakorló Általános Iskola megyei 
első énekkarának tagjaként, az ebből az alkalomból jutalomból a Magyar 
Réádióba meghivott énekkar tagjaként találkozhattunk idősebb Dallos 
Lászlóval, aki büszkén tanitotta be nekünk legujabb szerzemémyét. 
Cime: "Rákosival előre!" Még vezényelt is hozzá, rém elégedett volt. 
Bizonyára még elégedettebb lenne, ha látná Dallos Gyuri nevű fiacskája 
milyen messzire jutott "Rákosival előre". Már Petőfit is lefasisztázza, és 
tudjátok miért? Nem fogjátok elhinni. Kukorica Jancsi miatt!!!! Kukorica 
Jancsi, a nemzetiszocialista gazember legyőzte a törököket, levágta a 
basa fejét! Pedig - a náci Petőfi állitása ellenére - "az ozmán török 
birodalom igenis igen jó kapcsolatot ápolt Franciaországgal!". Érdekes, 
nem tűnt fel Dallos Gyurinak, hogy Petőfi nemcsak fasiszta, de "hazug" 
is. Azt állitotta, hogy a mongol elvtársak "kutyafejű tatárok"(pfúj, rasszista 
Petőfi!!!), szegények, egyebet sem esznek, csak "medvehúst meg fügét." 
Sőt: azt is, India határos Burkus király országával. Micsoda leleplező ez 



az ifjú Dallos! Nem tűnik fel neki, hogy a János vitéz egy mese, aminek 
semmi köze sem a politikához, sem a történelemhez, még kevésbé az 
antiszemitizmushoz? Most ez a haza-bölcse-dalosa "magyarázza" a 
médiatörvényt nyugaton. Németországban él. Abból, hogy gyalázza 
Magyarországot! Valaki ezt irta ő-fő-pacsirtaságának a Face bookon: 
"Petőfiről a legkisebb faluban is utca, tér van elnevezve. Dalos Györgyről 
még egy állati fehérjefeldolgozót üzemet sem fognak elnevezni soha".  
Helyes, Dallos elvtárs, csak igy tovább, Édesapja nyomdokain - 
"Rákosival előre'". Aligha hiszem, hogy akad jóérzésű magyar zsidó 
ember, aki ezzel a féldalos-félnótással közösséget vállalna. Pedig 
őfőDalossága igényt tartana erre. Határoljuk el magunkat ettől az 
embertől keresztény és zsidó honfitársaim, mert kártékony! 
Ráadásul - ellentétben Schiff Andrással - még tehetségtelen is. 
Fodor András 
 
ALFÖLDY FERENC: 
Hát igen, kedves András! Én már megint egyetértek veled, mint olyan sokszor máskor. Csak 
megjegyzem, hogy én még annak idején elolvastam a Sorstalanság-ot, sőt más hazai túlélő önéletrajzi 
leirását, kisregényét. Véleményem van azokról, akik igy vagy úgy támadják hátba hazánkat ( 
becsomagolt bőröndök, veszély, üldöztetés stb.), népünket, csak példaként említem Radnótit és Szerb 
Antalt, akik magukról azt mondták, hogy ők magyar zsidók. Nem kell védenem Balogh Sándort, a 
recenzió írásának meg vannak a szabályai, ezt nem lépte túl Balogh Sándor. Más lenne a helyzet, ha 
irodalmi összehasonlitást, irodalomkritikai munkát stb. végzett volna el. Mindannyiunk célja, azt 
hiszem az említett megbékélés, egymás tisztelete. Ezért írta Balogh Sándor a recenziót és ez 
megfelel nem csak a mi, hanem hazánk céljának is. Persze ehhez hozzá tartozna az is, hogy hagyják 
már abba azt, hogy Magyarországnak volt legnagyobb bűne a holokausztban. Persze, hogy sokat 
vittek el tőlünk a gázkamrákba, mert ide menekültek hogy mást ne mondjak a lengyel zsidók jelentős 
része, hogy Budapesten volt Europa egyik legnagyobb zsidó közössége ( vajon miért? a tolarencia 
miatt vagy a gyülölet miatt) de mikor esik szó a szlovákiai, a lengyel, a cseh (Schindler listája), a 
román, a szovjet ( ne is emlitsem az osztrák, német) zsidóság megsemmisítéséről, hiszen több millió 
zsidó elpusztításáról van szó! Azt hiszem, hogy a megbékélés jó úton halad, hiszen az ellentéteket 
csak néhány hangoskodó és „nagy” koponyának kikiáltott személy gerjeszti, ahogyan a nemzetiségi 
ellentéteket a szomszédos országokban is. A jelentős többséget ez a kérdés annyira nem is 
foglalkoztatja, egyik odalról sem, ha igen, csak társalgás szintjén. A „vegyes” házasságok 
szaporodnak ez oda vezethet majd, mint amennyire tudom, a latinamerikai országokban a nemigen 
jelentős szineskérdéshez:mindenki egy kicsit spanyol, meg indián, meg afro meg ki tudja mi még. 
(Hiszen mi is ilyen keverék, befogadó, toleráns nép vagyunk, csak nézzétek csak meg a 
telefonkönyvet: tót, orosz, német, osztrák, svéd, szerb, horvát, bulgár, bolgár, román, francia , zsidó 
:ezek mind vezetéknevek. És mind magyarok. Kicsit hosszura eresztettem, nem is tartozik minden az 
előző vitához, de most már leírtam. Üdvözlettel a Béke nevében: Alföldy Ferenc   
 

 


