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KRAUSZ TAMÁS

Út a holokauszthoz.
Az antiszemitizmus történelmi formái
(Néhány bevezetõ gondolat)

Új kihívások a rendszerváltás után
A Magyar Ruszisztikai Intézet, illetve az ELTE Ruszisztikai
Központja negyedszázados történetében konferenciánk témaköre nem elõzmény nélküli.1 Mostani konferenciánknak
nem egyszerûen évfordulós aktualitása van. A rendszerváltozás Kelet-Európában e témakört is jelentõs mértékben
„újrainterpretálta”, a történészek sem térhettek ki a politikai kihívások elõl. A létrejövõ új nemzetállamok új hatalmi
elitjei szinte az egész régióban „megrendelték” az etnonacionalista legitimációs ideológiát, amely in statu nascendi
elkerülhetetlenül antiszemita elemeket, tendenciákat is magában foglalt. Mindezt felerõsítették az állami vagyon kisajátítása körüli privatizációs vetélkedések, küzdelmek.
1

A „bevezetõ” megfogalmazása során kollégáim és saját írásaim közül
a következõket használtam fel: Zsidók Oroszországban 1900–
1929 [Ruszisztikai Könyvek, 1.], Krausz Tamás, szerk., [MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítõ, 13.] (Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet
és MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995), Holokauszt: Történelem és emlékezet. Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006.; KRAUSZ T.: Antiszemitizmus–holokauszt–államszocializmus. Bp., Tankönyvkiadó, 2004.; A magyar
megszállás – vajúdó nemzeti önismeret. Bp., Poszt-szovjet Füzetek XX.,
(Szerk.: Gémesi Ferenc) Russica Pannonica, 2013.; A magyar megszálló
csapatok a Szovjetunióban – Levéltári dokumentumok 1941–1947. (Szerk.:
Krausz Tamás, Varga Éva Mária), L’Harmattan Kiadó, 2013.; Ebbe a felsorolásba értelemszerûen beletartoznak a kötetben szereplõ írások is,
melyek bibliográfiai leírásától itt eltekintek.
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Miután 1989-et követõen az antiszemitizmus legális ideológiai és politikai irányzattá vált,2 ismét – bár másként, mint
az államszocialista rendszer idõszakában – „érzékeny” témakörnek számít, hiszen az Európai Unióban – legalábbis
napjainkban – nem comme il faut a nyilvános politikai antiszemitizmus.
Az új korszak megköveteli a történésztõl, hogy elmenjen
a választott témakör depolitizálásának lehetséges határáig,
hiszen a mi évszázados feladatunk új ismeretek felderítése,
a vizsgált jelenségek okainak feltárása, nem pedig legitimációs ideológia szállítása a mindenkori hatalom számára. Ha
még egyáltalán létezik egységes történettudomány, úgy annak
minden bizonnyal attributuma, hogy a tudományt mûvelõ
történész a szakmai tradíciót, a tárgyszerû kutatás történelmileg megszilárdult szabályait „narratívától”, témameghatározástól, kérdésfeltevéstõl függetlenül betartja. Ezek közé
tartozik a történetírás kiinduló- és végpontja, miszerint e
tudomány oknyomozó tudomány.
Mindennek megfelelõen e könyv kérdésfeltevései elkerülhetetlenné teszik, hogy egy bevezetõ referátum keretei
között értelmezzük magát a témaválasztást; mégpedig azzal a céllal, hogy megpróbáljunk – még ha nagyon durván
és vázlatosan is – rávilágítani magára a problémafelvetés
egészére. Egyfajta „annotált tartalomjegyzékrõl” lenne szó –
messze nem a teljesség igényével –, amely összeköti a különféle kérdésköröket, melyek a történelmi folyamatban valóságosan is összefüggtek, noha összefüggéseik nem feltétlenül
és nem mindig nyilvánvalóak.

2

A hivatalos történetszemléletre jellemzõ, hogy 1939 tavaszától a Kárpátalján a holokauszt elõkészítésében résztvevõ antiszemita rablógyilkosok, a Rongyos Gárda a magyar kormány emlékezetpolitikájában
a holokauszt 70. évfordulójának esztendejében pozitív hagyományként jön számításba e kötet nyomdába küldésének idején. Vö. Magyar Narancs, 2014. augusztus 23.
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A modern antiszemitizmus és a nemzetállam
A modern nemzetállamok, amelyek a kapitalista fejlõdés
normális állapotának tûntek a világrendszer centrumországaiban a 19. század végén, csaknem mindenütt eljutottak
az antiszemitizmus valamely formájának kibontakozásához.
Ez a nagyon régi történelmi gyökerekbõl eredõ eszmeiség
és gyakorlati „mozgalom” megjelent a nemzetállamot legitimáló nemzeti ideológiában (nacionalizmus) és az annak
megfelelõ politikai gyakorlatban szerte Európában, persze
nem mindenütt és nem azonos módon. Megfigyelhetõ, hogy
a modern társadalomban az antiszemitizmus minden – vallási, politikai, gazdasági, faji-biológiai – formáját a piacgazdasági viszonyokhoz kötõdõ gazdasági vagy/és hatalmi konkurencia, vagyis mindig jól leírható érdekharc alapozza meg.
Jól ismert: az antiszemita ideológiában és politikában, tehát
nemcsak a Cion bölcseinek jegyzõkönyveihez hasonló „mûvekben”, a zsidók valamely társadalmi funkciót vagy hatalmi
státuszt, és az ezekkel együtt járó konfliktusokat testesítették meg mint bûnbakok. Így volt ez már a 19-20. század fordulóján a cári Oroszországban is, ahol hozzávetõleg ötmillió zsidó, vagyis a világ zsidóságának mintegy fele élt.
A zsidók természetesen sem az antikapitalista forradalmi
osztályideológiákban (kommunista, szociáldemokrata, bolsevik–mensevik, paraszt–szocialista), sem a liberális értelmezésekben sehol nem jelentek meg valamely kirekesztendõ általánosság hordozójaként. Noha a zsidók Dél-Oroszországban a
századfordulón az ipari munkásság mintegy negyedét tették
ki, az antiszemita ideológiákban, a Cion bölcseinek jegyzõkönyvétõl Hitler Mein Kampfjáig egyidejûleg kapitalistaként
és hivatalnokként, forradalmárként és kereskedõként vagy
éppen bankárként, netán nem közönséges bûnözõként, a
tudományos formákra mit sem adó szövegekben egyszerûen
„parazitaként” aposztrofált(j)ák õket. Természetesen nem
nagyon nehéz felfogni, hogy a zsidók többsége Oroszországban inkább a forradalmi vagy a liberális szellem iránt

01Konyv1:Konyv.qxd

12

10/2/2014

10:56 AM

Page 12

KRAUSZ TAMÁS

volt fogékony (ha a politika iránt fogékony volt egyáltalán),
noha pontosan tudjuk, hogy az osztályérdekek alapján
(akárcsak bármely más népcsoport esetében) szép számmal
képviseltették magukat a cári monarchia, késõbb – amíg
hagyták – még a fehérek táborában, hadseregeiben is. Az
antiszemita álelméletekben vagy „pozitivista” leírásokban –
a hamis általánosítások önkéntes fogságában – mindmáig
nem teszik fel komolyan a kérdést: mi az oka annak, hogy
vajon a zsidók ilyen, egymást kölcsönösen is kizáró és harcban álló társadalmi csoportok megtestesítõiként, egyidejûleg egymást kizáró jelenségek, tendenciák, törekvések hordozóiként miképpen jelenhetnek meg mégis egységes és
általános rosszként. Érthetõ e kérdés feltevésének „elbliccelése”, hiszen a zsidók minden fejlõdési sajátosság ellenére
egy tekintetben biztosan olyanok, mint más népek: vagyis
társadalmilag, politikailag, erkölcsileg, kulturálisan igen különbözõ, bonyolult és strukturált entitást képviselnek. Sõt a
szétszóródtatás következtében még kulturálisan és vallásilag sem homogén népcsoportról van szó, amely népcsoport
egyes országokban, mint például Magyarországon már csak
vallási kisebbségként és nem nemzetiségként jött számításba a 19. század végén, míg Oroszországban önálló nemzetiségként éltek még a szovjet korszakban is.
A zsidókat jogilag és társadalmilag kirekesztõ hagyományos társadalmak számos fejlõdési struktúrája átalakult formában megõrzõdött a modern társadalmak sokaságában,
ennek részeként a zsidók a munkamegosztás szerkezetében
bizonyos területeken elkerülhetetlenül „túlreprezentáltak”
lettek, amennyiben a modern társadalom olyan funkcióinak ellátására kényszerültek, amelyeken eleinte a legkevésbé ütköztek jogi-politikai korlátokba, szociális ellenállásba,
és amelyekre a leginkább „szocializálódtak” a megelõzõ évszázadokban a piaci és hatalmi „elvárásoknak” megfelelõen.
A nagy létszámú zsidóság a tradicionális oroszországi társadalmon belül jóval polgárosultabb társadalmi szerkezettel
bírt, mint az ukrán vagy orosz populáció. (Tudtak írni, ol-
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vasni stb., miközben a birodalom egyes területein 80% fölött
volt az analfabétizmus aránya a századfordulón.) Ha arra
gondolunk, hogy az elsõ világgazdasági válság 1873 körül
kezdõdött, mely válság szinte egybeesett az új nagy nemzetállamok létrejöttével, a nacionalizmus európai felemelkedésével, az antiszemitizmus fellobbanásán biztosan nem fogunk
elcsodálkozni. B. Andersontól E. Hobsbawmon át H. Kohnig
a nacionalizmus történetét feldolgozó historiográfia egy ilyen
kiindulópontot nem utasít el akkor sem, ha nem a gazdasági fejleményeket tekinti meghatározónak az állam- vagy
etnonacionalizmus történeti vizsgálatában. Oroszország és
az Osztrák-Magyar Monarchia a maguk jelentõs zsidó lakosságával a tradicionális és a modern antiszemitizmus
minden formáját magában hordozta. Az óriási történeti irodalom egy része a jelenség okait igyekszik elválasztani a gazdasági és politikai folyamatoktól és „pszichologizálja” a problémát. Az I. világháború története azonban általában lehozza
a történészeket a földre, hiszen az antiszemitizmus egyidejûleg „összeurópai” jelenségként alighanem a „nagy háború”
idején mutatta meg magát sokféle formában és változatban.
Nem állunk messze a valóságtól, ha azt állítjuk: a modern
európai antiszemitizmus mint tömegmozgalom megjelenésének és elburjánzásának fontos felhajtóereje a gazdasági,
szociális és politikai válság, az I. világháború, a forradalmak
és ellenforradalmak periódusai, amelyek emberek tízmillióinak életét forgatták fel.

Az oroszországi zsidóság
és az antiszemitizmus felemelkedése
A zsidók Oroszországban sajátos módon nagy tömegben
egy államilag kijelölt területen éltek, más népekkel enklávészerûen keveredve és ugyanakkor elválasztva. A zsidók mint
exterritoriális nép fõként ukránok, oroszok, lengyelek és
baltiak között éltek a birodalom nyugati részén, az ún. lete-
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lepedési övezetben (cserta oszedlosztyi, pale of settlement).
Történészek körében közismert tény a cárizmus rendkívül
gazdag, kiterjedt antiszemita törvénykezése, amely a zsidók
számára korlátozások százait foglalta magában, jelezvén
egyúttal a jövõ bizonyos perspektíváit. A háború elõtt a cári
katonai akadémián már tananyag volt az antiszemitizmus
mint „nemzetmentõ” ideológia. A zsidók mint diaszpóra
nép különösen alkalmasak voltak arra, hogy megtestesítsék
az „idegen ügynököt”, a „globális ellenséget”. A Habsburg
Birodalom keleti peremén „orosz ügynökként”, az Oroszországi Birodalom nyugati peremén „osztrák ügynökként”
azonosíthatták õket. Miközben a náci korszakot megelõzõ
utolsó oroszországi vérvád-per (1911) Európában tanulság
volt abban a tekintetben, hogy az antiszemitizmus hatékony és a társadalom egészét megcélzó ideológia és praxis
lehetett, ugyanakkor ellentendenciaként, az orosz fejlõdés
fontos elemeként veendõ figyelembe, hogy a vérvád-per vádlottját felmentették az orosz társadalom jelentõs csoportjai
tiltakozásának hatására. Ám mihelyt a világháború kitört és
a régi államrend felbomlott, az antiszemitizmus új, tömeges, „népi” arculatát mutatta ismét, amely közvetlen rokonságot mutatott az 1903-as kisinyovi és az 1905-07-es évek
„feketeszázas” pogrom-antiszemitizmusával, amely az önkényuralom védelmével igazolta magát, s a cári hatalom gálánsan támogatta is.

Háború és forradalom: az antiszemitizmus új formái
A világháború és a nagy orosz forradalom tapasztalatai megmutatták, hogy a társadalmi-politikai kataklizmák, a birodalom nemzeti-állami és szociális szöveteinek felbomlása
felerõsíti az etnonacionalista-rasszista tömegpszichológiát,
meggyõzõdéseket és objektíve hozzájárul a birodalom összeomlásához, amelynek pedig megmentését kívánta szolgálni
a „hivatalos” antiszemitizmus. A jelzett tömeghangulatokra
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támaszkodott Oroszországban a cári hatalom már 1905-ben
is, ami a hatalomnak az akkortájt létrejövõ feketeszázas prefasiszta tömegmozgalomhoz való viszonyában tükrözõdött
a legtisztábban. 1917-tõl a katonatiszti ellenforradalom hivatalos fehérgárdista propagandájának centrumában már
az antiszemitizmus állt, amely akár Gyenyikin tiszti különítményeseinek, ún. Önkéntes Hadseregének vagy Ukrajnában
Petljura osztagainak, azaz egy államhatalom felfegyverzett
csapatainak alapvetõ ideológiai tápláléka és az antiszemita
tömeggyilkosságok megokolása volt. Mindez az „Üsd a zsidókat, mentsd meg Oroszországot” jelszóban igazán „találóan”
tükrözõdött.
Ugyanakkor az orosznak látszó szovjethatalommal szemben kibontakozó nemzetállami aspiráció, a fiatal ukrán államiság Petljura – az ukrajnai nacionalizmus megszemélyesítõje – vezetésével egészen a zsidók kiirtásának gyakorlati
politikájáig jutott. A zsidók nemcsak a bolsevizmus szinonimájaként tûntek itt már ekkor fel, mint Gyenyikin Önkéntes
Hadserege propagandistáinak és gyilkosainak szemében,
hanem mint a moszkvai központ ügynökei, komisszárjai, a
Kreml meghosszabbított keze. Mert ne feledjük el, a holokauszt elõtt ez az ukrajnai és fehérgárdista antiszemita mészárlás volt a legnagyobb méretû tömeggyilkosság az európai
történelemben. Egyes adatok szerint a halottak és sebesültek száma elérte 200 ezret.
Nem csoda, hogy a felemelkedõ szovjethatalom a széles
értelmiségi réteggel rendelkezõ üldözött zsidóság jelentõs
részét maga mellé tudta állítani a forradalom és a polgárháború idõszakában. Igaz, az oroszországi forradalmárok között már korábban is magas volt a zsidó nemzetiségûek aránya,
ami részben azzal magyarázható, hogy az üldözötteknek
nem maradt más esélyük, mint a harc a forradalmi szervezetek keretei között.3
3

KRAUSZ Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. Budapest, Napvilág, 2008.
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A „népi” antiszemitizmus, a monarchista feketeszázas
antiszemitizmus egyesült a modern fehérgárdista politikaikatonai antiszemitizmussal. A polgárháború, ez a társadalomtörténetileg is igen sajátos szituáció erõs hatást gyakorolt még a Vörös Hadsereg soraiban is. Miközben sok zsidó
harcolt a Vörös Hadseregben, nem ritkán parancsnoki és
irányító funkciókban, szembesülniük kellett, fõleg kezdetben antiszemita kilengésekkel, pogromokkal is. A paraszti
és városi társadalmat fõleg a birodalom nyugati peremén a
premodern vallási antiszemitizmus és a modern politikai
antiszemitizmus – egymást erõsítve – mélyen áthatotta. Oly
mélyen, hogy az 1920-as években még a belsõ pártharcokban
is felütötte a fejét. A hivatalos internacionalista propaganda
ellenére az antiszemitizmus bizonyos elemei megjelentek a
hatalmi harcokban mint a politikai ellenfél denunciálásának eszközei. Ugyanakkor a szovjethatalom hivatalos ideológiája és politikája a maga internacionalista ideológiájával
– éppenséggel Sztálin támogatásával is a nyilvánosság elõtt –
minden antiszemitizmus kérlelhetetlen ellenségének mutatta magát, sõt 1922-ben Sztálin kezdeményezte, hogy az
exterritoriális zsidó nép hazája a Krímben legyen. Más kérdés, hogy ez az ötlet nem találkozott a helyi népek érdekeivel és a 20-as évek végén a távol-keleti Birobidzsánban találták meg a „zsidó hazát”. Mindenesetre a 20-as, 30-as években
a nagy társadalmi átalakulások folyamatában úgy látszhatott,
hogy az antiszemitizmus végérvényesen lekerült a szovjet
történelem színpadáról. A zsidó vallás – más vallásokkal
egyetemben történõ – adminisztratív-hatalmi felszámolása
a szovjet zsidóság szociális és kulturális felemelkedésével,
társadalmi integrációjával „kompenzálódott”. Míg korábban a „polgárosult” elemek a NEP idõszakában a gazdaságikereskedelmi szférában találtak helyet maguknak. A zsidóság
a „szovjet modernizáció” keretei között alapjában városlakó,
értelmiségi-funkcionáriusi és szakmunkás-szakapparátusi
társadalmi tömeggé vált. (Miután Szovjet-Oroszország el-
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veszítette Nyugat-Ukrajnát, a Baltikumot és Besszarábiát,
hozzávetõleg két és félmillió zsidó lakos került a határokon
kívülre.) Nem véletlen, hogy a zsidó „nemzeti otthon”,
Birobidzsán sohasem vált népszerûvé a szovjet zsidóság
körében, néhány tízezer önkéntesen kívül nemigen vándorolt oda, a „világ végére” jelentõsebb zsidó populáció semmilyen idõkben. A sors fintora, hogy az oda vándorló zsidók túlélték a holokausztot azzal a kb. kétmillió szovjet
zsidó nemzetiségû állampolgárral együtt, akik a nácik által
meg nem szállt területeken életben maradtak…

A náci népirtás, benne a holokauszt
mint a megsemmisítõ háború formája és tartalma
A holokauszt története nem kutatható hitelesen és eredményesen mint „nemzeti történetek” sorozata, mint egymás
mellett lezajlott történetek. A holokauszt története egyetemes
történet, világtörténet. Maga a népirtás, benne a zsidó nép
kiirtása, a holokauszt mint gyakorlati probléma a maga egészében a Szovjetunió elleni megsemmisítõ rablóháború célja és
megnyilvánulása. Sajnálatos módon a magyar történetírásban
még nem honosodott meg annak a ténynek a tudatosítása,
hogy a holokauszt gyakorlati megkezdése és megvalósítása
a Szovjetunió elleni háború immanens része, a náci népirtás kitüntetett aspektusa, speciális területe volt. A ténycsoport
pontos számbavétele nélkül az egyes nemzeti aspektusokat
feltáró holokausztkutatók sem boldogulhatnak. Ma már
szélesen dokumentálható – orosz-szovjet, német és magyar
levéltári források alapján – a magyar megszálló csapatok
aktív részvétele a németek oldalán (lett, litván, román, finn
stb. „büntetõ osztagosok” mellett) a holokausztban szovjet
területen, noha errõl kevés kivétellel – még a mainstream
magyar történetírók sem tudnak, vagy nem akarnak tudni
róla. Sajnálatos módon e szovjet forrásokat még a témakör
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egyik kutatója, az orosz nyelvvel egyébként hadilábon álló
Ungváry Krisztián is „áldokumentumoknak” minõsítette,
nem törõdve azzal, hogy Oroszországban, Ausztriában és
Németországban a történészek hitelesnek tekintik azokat.
Még a holokauszt agyonhallgatott magyarországi kezdete is
szovjet területhez, Kamenyec-Podolszkhoz kötõdik. A témakör újabban feltárt orosz dokumentumainak tükrében (ld. a
moszkvai Oroszországi Föderáció Állami levéltára 7021-es
ügy anyagait!)4 kirajzolódik ezen események „elõtörténete”,
amely alapján fontos tézis fogalmazható meg a holokauszt
hazai történetérõl. Már 1939 tavaszán, a magyar megszállást követõen Kárpátalján megkezdõdött a zsidók, a kommunisták, a más nemzetiségûek, a „magyargyûlölõk” szisztematikus elkülönítése, üldözése, azaz politikai és faji kirekesztése,
ami elment egészen a táborok felállításáig. Mire a nácik e területeken megjelentek, már csaknem minden elõ volt készítve
a népirtáshoz, 1941-ben a kamenyec-podolszki tömegmészárlásban sok kárpátaljai zsidó halt meg. Ezzel összefüggésben is felmerül a kollaboráció igen bonyolult problémája.
Még az sem magától értetõdõ, hogy mi a fogalom tartalma,
ki tekintendõ kollaboránsnak. Példaként jegyzem meg: vajon a Budapesti Zsidó Tanács vagy az Országos Zsidó Tanács
1944-es kollaboráns tevékenysége mint a kollaborálás különös esete miért nincsen feldolgozva.
A náci népirtásra, akárcsak a háborúra magára a Szovjetunió, a szovjet társadalom sem volt felkészülve. A szovjethatalom vezetõ rétegei, tulajdonképpen részben a zsidó
nemzetiségû párttagokat, apparátusdolgozókat is beleértve
a náci faji antiszemitizmus problematikájának nem tulajdonítottak kellõ jelentõséget, noha Sztálin nem is egyszer egyértelmûen elhatárolódott az „emberevõ barbarizmus” e formájá-

4

Az orosz dokumentumok Magyarországra kerülésében dr. Varga Éva
Mária levéltárosnak vannak rendkívüli érdemei.
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tól.5 De ez a külföldnek szólt. A náci, a faji antiszemitizmus
megjelenésének elsõ percétõl a holokauszt ideológiája tulajdonképpen készen állt, hiszen a jelenség mély történelmi
talapzata a pápáktól a modern szélsõjobboldali mozgalmakig elválaszthatatlan a „keresztény civilizáció” történetétõl.
De csak kevesen gondoltak arra, hogy szovjet területeken,
mindenekelõtt Nyugat-Ukrajnában és a balti államokban,
késõbb Szlovákiában, Magyarországon és másutt a náci genocídium a helyi lakosság szélesebb csoportjaiban is visszhangra találhat.
A német náci vezetõk a helyi lakosság bizonyos csoportjainak támogatása nélkül sehol sem boldogulhattak volna a
feladat egészével. A zsidók kiirtásának programja és praxisa pedig már benne foglaltattak azokban a parancsokban,
útmutatásokban, amelyeket a Szovjetunió megtámadását
megelõzõ hónapokban a hitlerista vezérkar megfogalmazott. Igaz, a „feladat nagyságára” nem egyszerre, csak fokozatosan ébredtek rá. Ezért van az, hogy egyes történészek a
holokauszt kezdetérõl elmélkedve vagy inkább fantáziálva,
azt csak 1941 októberére teszik, elfelejtkezve a korábbi náci
parancsok jellegérõl és tartalmáról: tömören fogalmazva – a
kivégzendõk listáján az összes kategóriát egyetlen csoport
kötötte össze: a zsidók. Õk voltak a „kommunisták”, a „komisszárok”, a „szovjet aktivisták”, a „partizánok”, a „parti5

Mindebben nagy szerepe volt annak, hogy a szovjet-német megnemtámadási egyezmény gyakorlati érvényének fenntartása érdekében
Sztálin és a szovjet vezetõség tudatosan fékezte az antifasiszta propagandát. Másfelõl azonban azok a hazai szellemi kísérletek, amelyek a
háború kirobbantásának felelõsségét Hitler válláról részben Sztálinéra és a Szovjetunióra akarják áthárítani, a történelmi források tudatos
negligálásával a történelemhamisítás útjára léptek. Ld. errõl tanulmányunkat: Viták Magyarországon a német-szovjet megnemtámadási egyezmény értékelésérõl. In: KRAUSZ T.: Vitás kérdések a Szovjetunió és KeletEurópa XX. századi történetében. Elõadások, esszék, tanulmányok.
Bp., Ruszisztikai Könyvek XXXIII. Russica Pannonica, (Sorozatszerkesztõ: Szvák Gyula) 2011. 106–122. o.
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zángyanúsak”, a „felforgatók” stb., A délibábos történészek
még a General Plan Ost-ról is megfeledkeznek, amely már
1939-1940-ben, lényegében elnyerve végsõ formáját, a náci
genocídiumot a német ún. élettér (Lebensraum) megszerzésének, kialakításának eszközeként és céljaként fogta fel,
bár ennek forrását természetesen visszavezethetjük Hitler
Mein Kampfjáig. Ha valaki egy olyan hitleri parancs megtalálására vár, amely egyértelmûen minden zsidó kiirtására
ad parancsot, kvázi elrendeli a holokausztot, annak fogalma
sincsen a náci állam és a nácizmus természetérõl általában.
Pedig közismert, hogy a zsidók kiirtását még a Wannseekonferencián 1942 januárjában is elkonspirálták az „Endlösung” fogalma alatt. Persze nem egyszerûen a náci konspirációról van szó, hanem arról, hogy a holokauszt konkrét és
teljes, minden fontos összefüggésre kiterjedõ megvalósítása nagy mértékben a helyi feltételektõl függött. Ezért van
az, hogy a nácik a zsidó nép kiirtásának eszközrendszerét
fokozatosan, vagyis nem egyszerre találták meg, sokféle spontán mozzanat és megoldás fedezhetõ fel a népirtás végrehajtásában.
Az 1939 augusztusát követõ egy-másfél évben a zsidó lakosság a Szovjetunióban mintegy ötmillióra növekedett
Nyugat-Ukrajna, a balti államok és Besszarábia Szovjetunióhoz való csatolásával.
Nemrégen „felfedezett” szovjet dokumentumok fényében
vált világossá a „helyi szempont” fontossága, vagyis az, hogy
a holokauszt nem (kizárólag) német történelem. Példának
okáért a holokauszt gyakorlati elõtörténete már 1939 márciusától – miután a magyar megszálló csapatok bevonultak
Kárpátaljára – úgymond megkezdõdött a politikai és faji kirekesztéssel, táborok felállításával, zsidók, politikailag másként gondolkodók, az ún. „magyargyûlölõk” letartóztatásával,
bezárásával. A gyakorlatban is elindult az az akciósorozat,
amely ekkor még nem integrálódott a holokauszt náci programjába, és amely majd az ún. idegenrendészeti akció (Szakály Sándor megbotránkoztató leleménye) keretében éri el
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csúcspontját 1941 augusztusában a Dnyeszteren túli kamenyec-podolszki népirtó akcióval, mely során 15-20 ezer magyarországi zsidót pusztítottak el, miközben már folyt a
szovjet zsidók kiirtása szovjet területen. Mint jeleztem, Magyarországon még szakemberek körében sem teljesen világos, hogy a holokauszt gyakorlati végrehajtása a Szovjetunió náci Németország általi megtámadásával kezdõdött.
Tehát még a magyarországi holokauszt kezdete is a Dnyeszteren túli területen ebbe, vagyis a szovjetellenes háború összefüggésébe illeszkedik.
Egy másik példa a népirtás „egyetemességére”, hogy a
holokauszt már 1941 júniusában, a Szovjetunió német megtámadásakor sem tisztán német teljesítmény volt. A helyi,
mindenekelõtt ukrán és balti fasiszta szabadcsapatok tömeges rablógyilkosságai megkezdõdtek a náci támadást követõ napokban Lvovban, Kaunasban és más városokban. Az
ukrán policáj, Bandera nacionalista szervezete, lett és litván
egységek, a magyar és a román megszálló csapatok mind a
náci népirtás közvetlen és aktív segítõi, végrehajtói voltak.
Persze a helyi sajátosságok tanulmányozása rendkívül fontos. Eltérõen az Endlösung nyugat- és közép-kelet-európai
végrehajtásától, a szovjet zsidóság alapvetõ tömegeit a helyszínen végezték ki. További sajátossága, hogy alapjában a
náci kivégzõosztagok, az Einsatzgruppen, az SS, a Wehrmacht és a rendõrség a népirtást kiterjesztette a szovjet civil
lakosságra és a hadifoglyokra is. Mint más összefüggésben
említettem, a politikai foglyokat, a partizánokat, a partizángyanúsakat mind a zsidókkal szinonim kategóriaként fogták fel. Így volt lehetséges kiadni a hírhedt komisszár-parancsot, amelynek megfelelõen a hadifogságba esett szovjet
katonák közül a komisszárokat, a kommunistákat és a zsidókat együttesen végezték ki általában a fogságba esés
színhelyén. A zsidók üldözése, kiválogatása természetesen
folytatódott a hadifogolytáborokban is a teljes megsemmisítésig „bevonva” a nácik által demoralizált hadifoglyokat
is. Ebben a háborúban a „civil” ellenállás lehetõsége igen
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korlátozott volt, hiszen a megszálló csapatok szörnyû terrort vezettek be a megszállt területeken.
Az összes szovjet állampolgárságú zsidók közül mintegy
2.7 millió embert semmisítettek meg (a holokauszt közel
hatmilliós áldozatának mintegy felét), akik az összes, mintegy 13. 5 millió szovjet civil áldozat hozzávetõleg 20%-át
tették ki, miközben az összlakosságon belüli arányuk nem
haladta meg a 3 %-ot. A megszállt szovjet területek zsidóságának több mint 95 %-át irtották ki. A holokauszt tehát a
Szovjetunió népei, fõképpen szláv népei ellen irányuló általános népirtás keretei közé illeszkedett, annak egy különleges,
az addigi történelemben mind mennyiségi, mind „technikai” értelemben példátlan esete volt: egy nép teljes kiirtása
az utolsó egyedig.

A holokauszt szovjet recepciója
és az apparátus-antiszemitizmus
A szovjet vezetõség, amely kezdettõl tudatában volt a zsidók kiirtásának, nem törekedett arra, hogy ezt a szovjet lakosságban tudatosítsa. Ennek alapvetõ oka abban rejlett,
hogy a nácik faji antiszemita politikájának a lakosságra gyakorolt erõs hatásától tartva a népirtás össz-szovjet jellegét
domborították ki, nem pedig etnikai aspektusát, igyekeztek
kerülni annak látszatát, hogy a Szovjetunió, a szovjethatalom harca a „zsidókért”, a „zsidó kommunistákért” folyna.
Nem akartak olajat önteni a náci propaganda antiszemita
tüzére. Ám ez a beállítódás nem volt súlyos ellentmondásoktól mentes. Noha nemzetközileg nem egyszer tájékoztatta a
világot a szovjet vezetõség a zsidók legyilkolásáról, létrehozták a Zsidó Antifasiszta Bizottságot, a belpolitika terén
az egész kérdés szinte alig került elõ.
A Szovjetunióban a háború idején az antiszemitizmus egy
új történelmi formája bukkant fel, amely késõbb, a háború
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után szökkent szárba. Alapjában a szovjet társadalomban
éppen a náci propaganda hatására újra megjelent antiszemitizmus a belsõ apparátusi-hatalmi harcokban történelmileg új arcát mutatta meg, amely jelenséget apparátus-antiszemitizmusnak nevezek.
A fasizmus, a nácizmus és az ún. kommunizmus azonosításának „elmélete”, a totalitarianizmus, amely az 50-es
évek hidegháborús idõszakának lesz jellegzetes terméke,
szívesen tesz egyenlõségjelet a náci antiszemitizmus és az
államszocializmusban is fennmaradt és újjáformálódott
„apparátus-antiszemitizmus” közé. Valójában itt mind funkciójában, mind társadalmi eredetében, mind ideológiájában, jogi és politikai megjelenésében eltérõ természetû jelenségekrõl van szó. Az azonosítás politikai célja a szovjet
antifasizmus lejáratása.
Az apparátus-antiszemitizmus a maga forrásait a régtõl létezõ, ún. népi antiszemitizmus talaján találta meg, de valójában felülrõl szervezett jelenség, a bürokratikus hatalmi és
státuszharc megjelenési formája: a nemzetiségi egyenlõség
álarcába bújva a zsidókkal szembeni megkülönböztetést alkalmazta a vezetõ vagy értelmiségi pozíciókért való harcban.
A szovjet antifasizmus és annak zsidó aspektusa valójában
egymást erõsítõ folyamat volt, hiszen a zsidók mint a nácik
által igazán „motivált” harcosok mind a Vörös Hadseregben,
mind a partizánmozgalomban nagy számban tüntették ki
magukat a fegyveres harcban. De 1943-tól az apparátus-antiszemitizmus korábban említett tendenciái érzékelhetõen megjelentek a párt legfelsõ csúcsain is. Mégis a két tendencia
mindig együtt haladt, hol az egyik, hol a másik bizonyult
erõsebbnek, ami tükrözõdött a holokauszt recepciójában.
E „recepció” legsajátabb vonása a háború után sokáig a teljes
elhallgatás volt, aminek következményeivel többé-kevésbé
mindnyájan tisztában vagyunk.
E kötet, a kötet alapjául szolgáló konferencia, illetve a résztvevõk közös célja az volt, hogy az elhallgatás hagyománya
helyett az õszinte történelmi feltárás pozícióit erõsítsék.
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Az elsõ orosz pogromista
és történelmi emlékezete

A „sztori” így hangzik az „orosz történetírás atyja”, Karamzin elbeszélésében:
„A tél elején Mozsajszkban gyülekeztek a seregek: a cár
maga december 23-án indult oda, kíséretében Vlagyimir Andrejevics fejedelem, a kazanyi cárok, Alekszandr és Szimeon,
Ibak, Tohtamis, Bekbulat, Kajbula cárevicsek és a legelõkelõbb
hadvezéreken kívül még tizenkét dumabeli bojár, 5 okolnyicsij, 16 fõhivatalnok. Harcos, ahogy állítják, vagy 280 000 volt,
a hadtápban 80 900 ember, ágyú pedig 200. Eme hatalmas,
rendkívüli felkelés oly váratlanul támadt Litvániára, hogy a
király, aki Lengyelországban tartózkodott, elõször nem is
akart hinni a hírnek. Joann 1563. január 31-én ostrom alá vette Polockot és február 7-én elfoglalta a külsõ erõdítményeket. Itt megtudták, hogy 40 000 litván húsz ágyúval, Radziwill hetman vezetésével elindult Minszkbõl és szavát adta
a királynak, hogy felmenti az ostromlott várost, de találkozván Jurij Repnyin és Szimeon Paleckij herceg moszkvai hadvezérekkel, nem mert harcba bocsátkozni, mindösszesen
csak nyugtalanítani akarta az oroszokat, amivel semmire
nem jutott, mert a város február 15-én már Joann kezében
volt. Az ottani Dovojna nevû parancsnok még szívességet
is tett a cárnak elõvigyázatlanságával, ugyanis az erõdbe engedett 20 000 környékbeli lakost, akiket aztán néhány nap
múlva onnan kiûzött és ezzel lehetõséget adott Joannak az
ilyen esetekben veszedelmes nagylelkûségre. E szerencsétlenek a biztos halálba mentek, ám a moszkvai táborban testvérekként fogadták õket: ezért hálából felfedték a mély göd-
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rökben elásott élelmiszereket és titokban megüzenték a városlakóknak, hogy a cár minden igazhitûnek atyja, s amennyiben gyõzedelmeskedik, úgy megkegyelmez nekik. Eközben
záporoztak az ágyúgolyók a városra, a falak leomlottak és a
kishitû várparancsnok, a lakosság érdekében, sietett elõnyös,
személyes szabadságot és vagyonbiztonságot garantáló
egyességet kötni a nagyvonalú ellenséggel –, aki azután
nem tartotta szavát. Polock híres volt a kereskedelmérõl,
iparáról, gazdagságáról: Joann megkaparintván az állami
kincstárat, elvette az elõkelõ, gazdag emberek, a nemesek,
kereskedõk vagyonát, aranyat, ezüstöt, drágaköveket és
Moszkvába vitette a helyi püspököt, a polocki várparancsnokot, sok királyi hivatalnokot, a nemességet és városlakókat, megparancsolta, hogy fosszák ki a latinhitû templomokat
és kereszteljék meg a zsidókat, aki pedig ezt megtagadja,
azt fojtsák a Dvinába. Egyedül a külföldi királyi katonák élvezhették nagylelkûségét: õk parádés bundákat és a szabad
elvonulásról írásos okmányt kaptak.”1
Itt nem célunk annak vizsgálata, hogy Karamzin pontosan
milyen forrásokat használt, de az világos, hogy nem a hivatalos orosz évkönyvet, az ugyanis egy szót sem veszteget a
kivégzésekre. A kortárs Pszkovi Évkönyv – ugyan lakonikusan bár, de – igen: „Akik a városban éltek zsidó emberek,
azokat a nagyfejedelem megparancsolta, hogy a családjaikkal együtt a folyó vízébe vessék, és megfullasztotta õket.”2
A korabeli külföldi források jó része ugyanakkor meglehetõs
drámaisággal számol be a történtekrõl – ezeket Karamzin
nyilvánvalóan csak részlegesen ismerte, mert a rá jellemzõ
képszerû, érzelem gazdag elbeszélés kifejezetten megkívánta volna a további véráztatta részleteket. IV. Ivánnak errõl a korszakáról amúgy sem volt jó véleménye – egyszerûen

Karamzin, N. M.: Isztorija goszudarsztva Rosszijszkovo, t. VII-IX., Moszkva, 1997. 313–4.
2
Pszkovszkije letopiszi. Vip. 2. (red. Naszonov, A. N.), Moszkva. 1955. 214.

1
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vérszopó zsarnoknak tartotta3 –, tehát még csak azt sem feltételezhetjük róla, hogy a cári hatalmat általában akarta
volna megkímélni a súlyosan kompromittáló tényektõl. Egy
biztos: nem hallgat arról, hogy zsidókat öletett IV. Iván cár
1563-ban Polockban. Ezt becsületes történészként – aminek
nem mondott ellent, hogy I. Sándor cár hivatalos historiográfusa volt – nem is tehette meg, hiszen – amint láttuk –
orosz forrás is megerõsítette az elsõ orosz pogrom tényét.
A már a 16. században nagy népszerûségnek örvendõ európai szerzõk jelentõs része, mint pl. Guagnini, Oderborn, Heidenstein, Possevino4, vagy az Oroszországban a 17. században
jól ismert, sokat olvasott Stryjkowski tolmácsolásában Karamzin elõadásához képest a következõ részletek sejlenek elõ.
IV. Iván tudatosan épített a falakon belül élõ pravoszláv
lakosságra, amely már kezdettõl a vár feladása mellett kardoskodott, ezért korán megindultak a tárgyalások az ostromlók
és ostromlottak között. Dovojna várkapitány kezdetben kivárásra játszott, joggal hihette, ugyanis, hogy Radziwill
megérkezik a felmentõ sereggel. A cárnak ugyanakkor volt
ideje gondosan elõkészíteni az ostromot, közben pedig hittestvérei belülrõl bomlasztottak. A meginduló bombázások
miatt Dovojna kénytelen volt kiüríteni a külsõ várost – néhány forrás szerint maga gyújtatta fel azt -, majd a reménytelen helyzetet érzékelve kapitulált. Mintegy 500 lengyel és
idegen zsoldos azonban a belsõ várban elbarikádozva magát, ezt követõen is ellenállt. Késõbb Iván cár nekik megkegyelmez, sõt jutalomban részesíti õket, ám a várkapitányt
feleségével együtt fogságba veti. Velük együtt az egész garnizont orosz földre viteti, s ugyan a városlakókat két részre
osztja felekezeti hovatartozás szerint, ám végül a teljes laLd. errõl részletesebben: Szvák Gy.: IV. Iván és I. Péter utóélete. Ruszisztikai Könyvek VII., Budapest, 2001. 14–15.
4
A korabeli európai szerzõk orosz-képérõl ld. Radnóti K.: Európa
Moszkóvia-képe a XV-XVI. században. Ruszisztikai Könyvek X., Bp.,
2002. 11–38.

3
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kosságot deportálja Oroszországba. Sokan már útközben
elpusztulnak, mások a raboskodásba halnak bele, megint
mások orosz zsoldba állnak és néhányan az évek során visszaszivároghatnak a teljesen kifosztott városba. Dovojnát négy
év múltán fogolycsere révén haza engedik.
A mintegy 300 fõt számláló zsidó lakosságot egytõl egyig
a jeges Dvina folyóba ölik. Néhány forrás arról is megemlékezik, hogy a katolikus szerzeteseket szintén lemészárolják, ám
ezt a tatár segédcsapatok „túlkapásainak” tudják be. A zsidókat azonban kifejezetten a cár parancsára ölik halomra.
Aki látszólag ugyan meghagyja a megmenekülés alternatíváját, ugyanis úgy rendelkezik, hogy csak azt gyilkolják le,
aki nem hajlandó átkeresztelkedni. Ekként csempészõdik be
a forrásokba, majd a szakirodalomba az az információ, hogy
a polocki mészárlásnak csak 2-3 hitét feladni nem akaró zsidó
esett áldozatul. Valójában pont fordítva történt: a zsidó lakosság max. 1 %-a vállalhatta a megkeresztelkedést, az összes
többi inkább a halált választotta. Így kerül sor az orosz történelem elsõ zsidó pogromjára.5
Vajon mi magyarázza/magyarázhatja IV. Iván cár vadállati
brutalitását? Elõször is, szögezzük le, hogy õ maga amúgy
sem ment a szomszédba egy kis vérfürdõért. Ám erre leginkább késõbb, az un. opricsnyina rendkívüli állapotában került
tömegesen sor. És ehhez még az sem kellett, hogy zsidók legyenek az áldozatok, hiszen pl. saját városa, Novgorod ellen
is indított büntetõ hadjáratot, amelynek során több ezer ártatlan embert pusztított el az orosz janicsár-gárda, az opricsnyikok.6 Egyébként ennek megvolt a tradíciója az orosz történelemben. Ha nem is ilyen esztelenséggel, de már IV. Iván
nagyapja, III. Iván is egy erõszakos konfiskációs sorozattal
A különféle egykorú leírások részletes összefoglalását adja: Alekszandrov D. N., Vologyihin D. M.: Borba za Polock mezsdu Litvoj i Ruszju
v XII-XVI vekah. Moszkva. 1994. 99–108. Interneten: http://annales.
info/rus/polock. htm
6
Ld. részletesen: Szvák Gy.: Iván, a Félelmetes. Bp., 1985. 234–9.
5

02Konyv1:SzvÆk.qxd

10/2/2014

11:05 AM

Page 31

AZ ELSÕ OROSZ POGROMISTA ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZETE

31

tagolta be a független „Novgorodi Köztársaságot” a Moszkvai Birodalomba7 és a késõbbiekben kifejezetten gyakorlattá vált az újonnan Moszkva fennhatósága alá kerülõ területekrõl való tömeges kitelepítés, a szabad rablás.
Anakronizmusnak vagy historizálásnak tûnhetne a 16. századi orosz valóságban antiszemitizmussal vádolni a cárt.
Ugyan bizonyítottan nem szerette a zsidókat, de nem etnikai
vagy faji alapon. Igaz, ezek a fogalmak a középkor századaiban gyakorlatilag szétbogozhatatlanul keverednek egymással
és a vallással. Amikor ugyanis IV. Iván Zsigmond királynak
írt levelében megtiltja a zsidó kereskedõk Oroszországba
utazását, akkor a következõképpen érvel: „Zsidóknak Oroszországba jönni kereskedés céljából nem kívánatos, mert sok
gonosz dolgok okozói, mert mérgezõ gyökereket szállítottak Oroszországba és a keresztényeket a kereszténységtõl
eltérítették”.8 Ennek a felfogásnak is megvolt, persze, az elõzménye, hiszen apja, III. Vaszilij idején az orosz követ a Vatikánban egyenesen megmondta: „Moszkvában a zsidókat ki
nem állhatják, mert azok nagyon rossz emberek. Nemrég a
törököket megtanították arra, hogyan kell rézágyúkat önteni.”9 A vallási érvelés, tehát csak részleges és erõteljesen jelen
van a rossz tulajdonságok egy fajtához való, xenofób alapokon nyugvó hozzá rendelése is.
IV. Iván mégis inkább „elvi” alapon irtotta a zsidókat. Az
irodalomban közismert, milyen fanatikus hívõ volt, aki uralkodása egyik (ha nem a) legfontosabb missziójának az igazhit
minden áron való védelmét tekintette. Gyakorlott hitvitázóként és teológiában jártas emberként minden pravoszláviától
való elhajlást szigorúan üldözött, a század közepén keményen megbüntette az eretnekeket, a kálvinizmust az ördög
mûvének tekintette és például teátrálisan kezet mosott a
Szvák Gy.: A Moszkvai Oroszország története. Bp., 1997. 20–21.
Idézi: Jevrejszkij voprosz v russzkoj civilizacii: http://www.rusinst.ru/
articletext.asp?rzd=1&id=767
9
Uo.
7
8
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pápai legátus Possevinóval való találkozása után.10 E tekintetben nem képeztek kivételt „Júdea követõi” sem. A polocki
„eset” is azt bizonyítja, hogy áttérésük esetén még az egyébként „rossz” zsidókkal sem lett volna baja, tehát üldöztetésük
és lemészárlásuk alapvetõen inkvizíciós típusú anti-judaizmusával magyarázható. Feltehetõleg tudott arról is, hogy
apja trónutódlásának nehézségei, trónörököskénti politikai
vesszõfutása szorosan összefüggött az un. „zsidózó” eretnekséggel. Ez a 15. század utolsó negyedében Novgorodban,
elsõsorban a papság körében elterjedt mozgalom hamar átterjedt Moszkvába is és hosszú ideig még a nagyfejedelem,
III. Iván támogatását is bírta (feltehetõleg az egyházi hierarchiát és – fõleg – vagyont, birtokokat támadó tanításai okán).
Jellemzõ az 1492-es világvégét felajzva váró udvari hangulatra, hogy még a külügyek irányítója, Fjodor Kuricin is
„szombatos” lett. (Más feltételezések szerint a III. Iván és
Mátyás király közötti szerzõdés tetõ alá hozása érdekében
Budán tett követjárása csinált belõle „szabadgondolkodót”).
A lényeg az, hogy a késõbbi III. Vaszilij hosszú idõre kegyvesztetté vált, mert õ nem a „zsidózó” eretnekek pártján állt.11
Fia, IV. Iván pedig nem felejtett és nem bocsájtott meg.
Sem a zsidóknak, sem másoknak. A történelmi emlékezet,
azonban jóval kegyesebb volt hozzá, mint õ a zsidókhoz.
Ugyan a legnagyobb 19. századi orosz történetírók, mint pl.
Sz. M. Szolovjov is orosz történeti szintézisükben megemlékeznek a polocki pogromról12, késõbb a szovjet történeti
munkák jóval szemérmesebbekké válnak. Még azokban az
idõkben is, amikor már nem volt kötelezõ – Sztálin mintájára – IV. Ivánról is csak jókat írni, a zsidók lemészárlása egyszerûen kimarad még a monográfiákból is. A hruscsovi és
Ld. részletesen: Szvák Gy.: Iván, a Félelmetes. 261–2, 291.
Ld. részletesebben: Szkrinnyikov R. G.: Szvjatyityeli a vlasztyi. Leningrád. 1990. 79–138.
12
Szolovjov Sz. M.: Szocsinyenyija kn. III. Isztorija Rosszii sz drevnyejsih
vremjon t. 5-6. M., 1989. 557.

10
11
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poszt-hruscsovi idõszak talán legkiválóbb szovjet medievistája, Alekszandr Zimin pl. egy szóval sem említi opricsnyináról szóló nagy monográfiájában13, sõt még az 2001-ben
posztumusz megjelent kötetébõl14 is kimarad. A korszak másik kiváló opricsnyina-kutatója, Ruszlan Szkrinnyikov ugyanakkor megemlékezik róla.15 Sajátos módon, ahogyan az 1990-es
évek végétõl ismét kezdenek az orosz történetírásban megjelenni a IV. Ivánt „empatikusabban” (értsd: pozitívabban)
ábrázoló könyvek, úgy „felejtõdik ki” ismét e „mozzanat” a
történelmi „eredmények” felsorolásából.16 De az is elõfordul, hogy a tendenciózus forrás válogatás eredményeként a
pogrom elbagatellizálására, relativizálására történik kísérlet.17
További historiográfiai kutatásokat igényel, de megkockáztatható az az elõfeltevés, hogy a rendpárti politikai fordulatok IV. Iván utóéletének is kedveztek és ilyen korszakokban
a történészek nagyobb hajlandóságot mutattak a polocki pogrom „elfelejtésére”.
Ez az eljárás módszertanilag – és morálisan is – azért különösen veszélyes, mert a tudósok elhallgatásai, „szégyenlõssége” felbátorítja a szélsõséges orosz nacionalistákat, antiszemitákat, akik már nem egyszerûen letagadják a történteket,
hanem sajátos logikával még a saját javukra is igyekeznek
fordítani azokat. Nem hosszú kutakodás után például olyan
kötet is található az interneten, amely az, úgymond, „kitalált” polocki pogromot okolja a nagyszerû IV. Iván cárt az
utókor részérõl ért annyi „méltatlan” támadásért. És nem nehéz rájönni, hogy e mögött is, természetesen, a zsidók állnak.
Nem véletlen, mondják, hogy a rettenetes cár rossz híre éppen
1563 után kezd terjedni… És az sem véletlen, hogy ennek

Zimin A. A.: Opricsnyina Ivana Groznogo. M., 1964.
Zimin. A. A.: Opricsnyina. M., 2001.
15
Ld. például: Szkrinnyikov R. G.: Carsztvo tyerrora. Szpb., 1992. 156.
16
VÖ. pl. Florja, B.: Ivan Groznij. M., 1999.
17
Vologyihin fent idézett mûvében például erre történik kísérlet.
13
14
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egyik legnagyobb propagátora éppen a fentebb részletesen
idézett szabadkõmûves Karamzin lett.18
Egyáltalán nem baj tehát, ha a történészek is szoros kontroll alatt állnak, ha nem egyedül a történész „céh” a felelõs
a történelmi emlékezetért. A kollektív történelmi emlékezeten ugyanis nem könnyû erõszakot tenni. A belarusz zsidó
folklórban még 1915-ben is élt a „Barkanov-család származásáról szóló monda”, amely kitörölhetetlen emléket állított
a IV. Iván által leöletett 3000 (sic!) zsidónak.19 Az orosz (és általában, a kelet-európai) történelem tragédiája, hogy még egy
század sem telik el 1563 után és 1651-ben Bogdan Hmelnyickij, az ukránok nemzeti hõse ismét pogromot rendez Polockban, majd a nem sokkal ezután gyõzedelmesen bevonuló
Alekszej Mihajlovics cár sem tudja megakadályozni az újabb
vérfürdõt.20
Ám a Polockba makacsul mindig be- és visszaköltözõ zsidók az 1920-as évek elejéig még minden év december 21-én
felkerekedtek és a város mögötti dombon a legenda szerint
1563. december 21-én eltemetett elõdeikért imádkoztak.21
A 21. század elején sincs okunk tehát a történteket meg nem
történtekként láttatni, még akkor sem, ha esetleg a korszellemnek és néhány történészének ez mégoly kellemetlen is.

Egy érzékletes példa: http://shiptenko.livejournal.com/4684.html
http://jewishpolotsk. com (Szkazanyije ob Joanne Groznom i o razgrome jevrejszkoj obscsini v Polocke)
20
Uo. (Isztorija Polockoj jevrejszkoj obscsini)
21
Uo.

18
19
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„A zsidókat nehéz szeretni. Igyekezni kell”

A zsidósághoz való viszony alakulása Oroszországban, annak fõ tendenciái nagyjából megfeleltek a közép-európainak.
Poroszországban (majd a Német Birodalomban) és az Osztrák-Magyar Monarchiában a 70-s évek elejére megvalósult
a zsidók emancipációja, ugyanakkor a 70-80-as évek fordulójától kialakult és megerõsödött a modern antiszemita mozgalom. Természetesen jól tudjuk, hogy Oroszországban az
egyenjogúsítás nem következett be, bár a megfelelõ elõterjesztés megszületett, sõt az egyik lelkes támogatója Szergej
Lanszkoj belügyminiszter volt. A zsidók teljes egyenjogúsításának koncepciója szerint az a legfontosabb elõfeltétele
lenne „a zsidók és a «tõsgyökeres» lakosság közeledésének”,
gyakorlatilag asszimilációnak, ami – ugyancsak a közép-európai nemzeti liberalizmus törekvéseivel szinkronban – a mindenkori orosz kormány fõ céljának számított. Végeredményben azonban a fordított megoldást választották: a zsidók
helyzetének fokozatos javítását a „zsidók belsõ életének
kedvezõ változásához” és „a hasznos tevékenység felé fordulásukhoz” mérten.1 Ennek eredményeképpen megszüntették a kiskorú zsidó fiúk rengeteg tragédiával és visszaéléssel járó sorozását (1856), a zsidóság egyes rétegei jogot
kaptak arra, hogy elköltözzenek a letelepedési övezetbõl:
az 1. gildéhez tartozó kereskedõk (1859), tudományos fokozattal rendelkezõk (1861), kézmûvesek (1865), leszerelt ka1

ГECCEH Ю. История еврейского народа в России в двух томах.
Том второй. Ленинград, 1927. С. 146–148.
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tonák (1867), felsõ fokú végzetséggel rendelkezõk, valamint
gyógyszerész-segédek, középfokú végzettséggel rendelkezõ egészségügyi dolgozók (ném.: feldscherek) és szülésznõk (1879), beléphettek az állami szolgálatba, részt vehettek
a városi és területi önkormányzatokban.
Ezek a könnyítések, valamint a polgári reformokat követõ gazdasági fejlõdés komoly változásokat eredményeztek
a zsidóság életében. Az óhitûek mellett a zsidók lettek a tõkés pénzügyi, kereskedelmi és ipari szektor meghatározó
szereplõi (a régies, hagyománytisztelõ Moszkva az óhitû tõke fellegvárának számított, miközben dinamikus, nyugatos
Szentpétervár a zsidóság gazdasági és kulturális központjává vált). A 60-as-70-es években jelentõsen megnövekedett a
zsidó származású gimnáziumi és egyetemi tanulók és hallgatók aránya (a gimnáziumokban: 1865 – 3,3 %, 1880 – 12%;
az egyetemeken: 1865 – 3,2%, 1881 – 8, 8%).2 A zsidó származású diákok a hivatalos beszámolók szerint is kitûntek jó
képességeikkel és tanulmányi eredményeikkel, ami elõre
jelezte azt, hogy a zsidók beilleszkedésének másik nagy területét az értelmiségi pályák jelentik majd.
Paradox módon részben éppen ezek a változások: a zsidók
növekvõ gazdasági szerepe és megkezdõdõ, de egyáltalán
nem zavartalan kitörésük a letelepedési övezet fogságából,
hozzájárultak ahhoz a fordulathoz, amely az uralkodóváltás, 1881 után következett be: az antiszemitizmus fellángolásához. Nem mondhatjuk, hogy a 60-as – 70-es években
nem találkozhatunk zsidóellenes megnyilvánulásokkal a
sajtóban. Ide sorolhatók például a neves orosz szlavofil
publicista, Iván Akszakov cikkei is. 1880 március 23-án pedig a Novoje Vrjemja c. újság az elsõ oldalon közölte a „Jön
a zsidrák! (Жид идет!)” címmel ellátott levelet, amely a zsidók
gazdasági erejét bizonyító adatokkal érvelve azzal ijesztget-

2

БYДНИЦKИЙ, О. В.: Российские евреи между красными и бедыми.
Москва, 2005. С. 26.
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te az olvasót, hogy a zsidók arra törekszenek, hogy minél
több kulcspozíciót elfoglaljanak a társadalomban.
És mégis, úgy tûnik, az antiszemitizmus gyors elterjedése
meglepetésként hatott a társadalomra. Aligha gondolta bárki, hogy Oroszországban szinte megszokott jelenséggé válnak a véres pogromok, amelyek elsõ sorozata éppen 1881ben, a cár meggyilkolását követõen kezdõdött. A befolyásos
konzervatív újságíró, Mihail Katkov 1882 áprilisában így ír
errõl: „Egyáltalán semmi nem történt meg a zsidó világban.
Ugyanaz van ott most, ami 100, 50, 20 vagy egy évvel ezelõtt volt. De egyszer csak mintha valaki jelt adott volna
füttyszóval, mintha valaki felkiáltott volna: Üsd a zsidókat!
És a semmibõl hirtelen zsidókérdés keletkezett, és mindenki,
ahogy tudott, nekiesett a zsidóknak”.3 A megkezdõdõ fordulathoz hozzájárult egy fontos szubjektív tényezõ is: II. Sándorral ellentétben III. Sándor és különösen II. Miklós maguk
is antiszemiták voltak. Uralkodásuk idején ismét korlátozó
intézkedéseket vezettek be (az elsõ: 1887 – numerus clausus
bevezetése a gimnáziumokban és az egyetemeken / 10% a
letelepedési övezetben, 5% azon kívül, 3% a fõvárosokban/)
illetve akadályozták az egyre sürgõssé váló további lépéseket az egyenjogúsítás irányában. Az idõszak jellemzõ jelensége volt a tömeges zsidóelvándorlás, amelyet helyeslõen
figyelt az orosz kormány is, hiszen a kivándorlásban látta a
zsidókérdés megoldását. 1881 és 1914 között különbözõ
számítások szerint 1, 7-2 millió zsidó hagyta el az országot
(1897-ben összesen 5 millió 215 ezren voltak a birodalom
területén).4
Idézi: COЛOBЬEB В. С.: Письмо В. С. Соловьева к автору (Вместо предисловия) <к книге Ф. Б. Геца «Слово подсудимому!»>.
In: COЛOBЬEB В. С.: Сочинения в двух томах. Том 2. Москва, 1989.
С. 296–297.
4
БYДНИЦKИЙ О. В. Российские евреи... С. 30; KOCTЫPЧEHKO
Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. Москва,
2003. С. 31.

3
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Érdemes ezek után kitérni az orosz értelmiség álláspontjára. Mindenekelõtt megállapíthatjuk, hogy erre vonatkozóan a legkülönbözõbb véleményekkel találkozhatunk. Az
egyik oldalon idézhetjük Varlam Salamov állítását, miszerint „Az antiszemitizmus és az értelmiség külön világok”,5
vagy Lotman szavait: „az antiszemitizmust deklaráltan összeegyeztethetetlennek tartották az orosz értelmiség magasztos hivatásával”.6 Ezzel szemben például Jurij Kanner, az
„Oroszországi zsidó kongresszus” vezetõje úgy vélte, hogy
Oroszországban létezett az értelmiségi antiszemitizmus, sõt:
„az antiszemitizmus az orosz értelmiség jellemzõ tulajdonsága”.7
Félretéve most az értelmiség fogalmának rugalmas és tág
kereteit, úgy tûnik, hogy többfajta értelmiségi viselkedésrõl
beszélhetünk. Ráadásul érdemes különbséget tenni a zsidókérdéssel, zsidóssággal kapcsolatos „normatív”, „deklarált”,
széles publikumnak szánt állásfoglalások és nem rendszerezett, magánlevelekben, naplóbejegyzésekben, magánbeszélgetésekben kifejtett vélemények között. Nem foglalkozom most az orosz szélsõjobbhoz tartozók álláspontjával,
errõl lesz külön elõadás, nem érdemes foglalkozni olyan következetesen antiszemita politikusokkal sem, mint a moszkvai kormányzó, Szergej nagyherceg. Érdekesebb pl. egy másik emblematikus antiszemita hivatalnok, Vjacseszlav Plehve
belügyminiszter esete, aki következetes híve, sõt szorgalmazója volt a zsidóellenes intézkedéseknek, károsnak tartotta a zsidók tevékenységét, ugyanakkor azt állította, hogy
õ valójában filoszemita, nagyon tiszteli a zsidókat, és ha
ШAЛAMOB. В. Т. Записные книжки. http://shalamov.ru/library/23/
10.html (Letöltés: 2014. május 25.)
6
ЛOTMAN Ю. М.: Интеллигенция и свобода (к анадизу интеллигентского дискурса). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/
uspen/12.php (Letöltés: 2014. május 25.)
7
http://www.newizv.ru/society/2011-10-03/152300-prezident-rossijskogoevrejskogo-kongressa-jurij-anner.html (Letöltés: 2014. április 12.)
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mégis ellenük cselekszik, ez azért van, mert végrehajtja mások kívánságát. Érdekes, hogy valami hasonlót írt a Plehvét
jól ismerõ, de egyébként gyûlölõ Szergej Vitte, aki szerint a
belügyminiszter személyesen nem idegenkedik a zsidóktól,
sõt jól érti az antiszemita politika helytelen voltát, de igyekszik megfelelni Szergej nagyherceg és II. Miklós elvárásainak.8 Nehéz megmondani, így volt-e ez Plehve esetében,
de ha ma már nem állítható is, hogy a kormány kezdeményezte és rendezte a zsidópogromokat, az kétségtelen,
hogy sok hivatalnok, akik egyébként nem viszonyultak ellenségesen a zsidókhoz, nem akadályozták, sõt olykor segítették is az antiszemita megnyilvánulásokat, mert tudták,
hogy ez találkozik az uralkodó tetszésével.
Ellenkezõ magatartást látunk Vitte vagy akár Pjotr Sztolipin esetében. Mindketten osztottak különbözõ zsidóellenes
elõítéleteket, de pragmatikusak voltak, és a zsidókat korlátozó törvényeket károsnak tartották Oroszország számára.
Ez volt a döntõ szempont. Vitte például úgy fogalmazott, hogy
„én soha nem abból a szempontból szemléltem a zsidókérdést, hogy mi a kedvezõ a zsidóknak, hanem abból a szempontból, hogy mi a hasznos nekünk, oroszoknak, és az Orosz
Birodalomnak”. Sztolipin 1906-ban, már az új alaptörvényekre hivatkozva abból indult, hogy „a zsidók a törvényeknek
megfelelõen követelhetik a teljes egyenjogúságot”.9
Különbözõképpen alakítottak ki viszonyukat a zsidókérdéshez az orosz vallásfilozófia nagy alakjai, valamint más,
az orosz ortodoxia alapján álló gondolkodók. Egyértelmûen
és következetesen szálltak szembe az antiszemitizmussal
Vlagyimir Szolovjov és Nyikolaj Bergyajev. Számukra – Szolovjov szavaival – „a zsidókérdés mindenekelõtt keresztény
kérdés” volt, vagyis annak a kérdése, hogy a keresztények
a gyakorlatban, például a zsidókhoz való viszonyukban,
8
9

ВИTTE С. Ю. Воспоминания, т. 2. Изд. Скиф Алекс, 1994. С. 193–194.
CTOЛЫПИH П. А. Письмо Николаю II. 10 декабря 1906 г. http://
stolypinreforms.com/library/doc/25.html (Letöltés: 2014-05-26.)
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mennyire képesek érvényesíteni annak az evangéliumi tanításnak az alapelveit, amelyet elvileg követnek.10 Szolovjov fáradhatatlanul szervezte a zsidóellenes rendeletek elleni
tiltakozásokat, kitartóan küzdött a zsidóellenes elõítéletek
ellen. Elméleti felfogása teljes összhangban volt tetteivel, s
ebben õt összességében követték az orosz vallásfilozófia más
ismert képviselõi.
Fjodor Dosztojevszkij vagy a szlavofil Iván Akszakov szemében a zsidóság vallási sajátosságai következtében magába zárkózott, jól szervezett és a nem zsidók iránt ellenséges
közösség volt. A zsidóságot államnak tartották az államban,
amelynek egyenjogúsítása veszélyezteti az orosz lakosságot, amelyet a zsidók szerintük amúgy is leitatnak, kifosztanak, kizsákmányolnak és becsapnak. Dosztojevszkij kifejti,
hogy ez az agresszív közösség, amely Európában már uralkodik a tõzsdén, mozgatja a nagytõkét, irányítja a hitelügyleteket és meghatározza a nemzetközi politikát, magával
hozza az egoizmust és a nyers materializmust, amelyek kiszorítják az emberi érintkezésbõl a keresztény szeretetet. A felsorolt zsidóellenes sztereotípiák után és ellenére Dosztojevszkij
és Akszakov (különbözõ kifogásokkal) kissé meglepõ módon elfogadják az egyenjogúsítás szükségességét, hiszen
ezt követeli meg „Krisztus törvénye”. Ám ezzel együtt is
rögtön hangsúlyozzák, hogy a zsidóknak változtatniuk kell
ellenséges és agresszív magatartásukon, az oroszokat pedig
„meg kell védeni” az emancipálódó zsidóktól.11 Ezzel kapcsolatban következetesebbnek tûnik a „különc” neoszlavofil,
Konsztantyin Leontyev álláspontja, aki szerint a zsidók emancipációja utat tör az Antikrisztus számára, így Oroszország
10
11

COЛOBЬEB В. С. Письмо В. С. Соловьева к автору… C. 296.
ДOCTOEBCKИЙ Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. In: Тайна Израиля. «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца
XIX-первой половины ХХ в. СПб., 1993. С. 20—21; АKCAKOB И.
С. Наше знамя — русская народность. Москва, 2008. Сс. 323–324,
342, 362 и т. д.
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megerõsítése egyebek között megköveteli a zsidók határozott kiûzését az országból.12
Nehezen megfogható és körülírható a századforduló
egyik legnagyobb és legbefolyásosabb alakjának, Lev Tolsztojnak az álláspontja. Természetesen nézeteit és tanítását ismerve eleve feltételezhetjük, hogy Tolsztoj nem hagyhatta
szó nélkül az antiszemitizmus különféle megnyilvánulásait. Ezt legalább kétszer be is bizonyította a gyakorlatban.
Elõször akkor, amikor 1890-ben Vlagyimir Szolovjov kérésére aláírta az antiszemita sajtóhadjárat elleni kollektív tiltakozó levelet, majd 1903-ban, amikor – megint másokkal
együtt – elítélte a kisinyovi pogrom kezdeményezõit és
végrehajtóit. Ugyanakkor a Tolsztojt egyébként rendkívüli
módon tisztelõ, neves zsidó író, Sólem Aléchem Tolsztoj halála után ezt írta: „Lev Tolsztoj közvetlenül nem tett a zsidók érdekében szinte semmit vagy egyáltalán semmit, ha
azt, amit megtehetett volna, összevetjük azzal, amit tett”.13
Sólem Aléchem többször kérte Tolsztojt, hogy saját nevében, óriási szellemi és erkölcsi tekintélyét latba vetve szólaljon meg zsidókérdésben, elképzelhetetlennek tartotta,
hogy „a század legnagyobb embere” ezt nem teszi meg. Pedig ebben az esetben, ahogy számos másban is, a nagy író
következetesen kerülte a határozott állásfoglalást. Néha arra hivatkozott, hogy a zsidóellenességhez, a zsidópogromokhoz való viszonya egyértelmûen következik vallásos
világnézetébõl, máskor arra, hogy a zsidókérdés különösen
nem foglalkoztatja, van több olyan probléma, amely sokkal
jobban izgatja, ezért – írta – „nem is tudnék írni errõl semmi olyat, ami megérintené az embereket”.14 Valóban külöРEПHИKOB А. В. Константин Леонтьев и Лев Тихомиров. http://
nationalism.org/library/science/ideology/repnikov/repnikov-leontiev-tikhomirov.htm (Letöltés: 2014-05-26.)
13
http://www.lechaim.ru/ARHIV/221/4x4.htm (Letöltés: 2014-05-26.)
14
ТOЛCTOЙ, Лев. Электронная еврейская энциклопедия. http://www.
eleven.co.il/article/14127 (Letöltés: 2014-05-27.)
12
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nös, hogy épp Tolsztoj, aki az élet oly sok kérdésében hallatta a szavát, pont ebben az esetben maradt meg az általánosságok világában. Ráadásul a kisinyovi pogromot még egy
olyan hírhedten antiszemita személyiség is elítélte, mint
Kronstadti Ioann, aki a pogromistákat barbároknak, az ördög
rabjainak nevezte, akik pont húsvét ünnepén változtatták
pokollá a földet. Ugyancsak felvethetõ, hogy pont Tolsztoj
nem ismerte volna fel azt, hogy – Dmitrij Merezskovszkij szavaival – azért is kell foglalkozni a zsidók helyzetével, mert a
„zsidókérdés nem más, mint oroszkérdés”. „A zsidók jogfosztottsága a keresztények hallgatása. Rajtuk elkövetett külsõ erõszak az rajtunk elkövetett belsõ erõszak”.15 Tehát ebben a kérdésben hallgatni nem szabad.
Tolsztojnál ez a közömbösség akár megközelítése általános voltából is eredhet. Egy amerikai újságírónak egyszer
ezt mondta: „Vallási nézeteimbõl következõen nem tehetek
semmi különbséget a különbözõ vallásokhoz tartozó emberek között, ezért nem ismerem el a zsidókérdés létezését”.16
Ugyanakkor hangsúlyozva azt, hogy Tolsztoj semmiképpen nem volt antiszemita, meg kell jegyezni, hogy bizonyos tartózkodással, távolságtartással, talán idegenkedéssel
is nyilatkozott róluk. Van egy odavetett naplóbejegyzése
1894 júliusából, amely talán a legjobban jellemzi Tolsztoj gondolkodását. Azt írta: „A zsidókat nehéz szeretni. Igyekezni
kell”.17 Megismerkedvén a zsidó szerzõknek a zsidókérdésrõl írt mûveivel, az 1880-as években feljegyzi a naplójában:
„Korábban együttéreztem a zsidókkal, most, hogy ezeket
elolvastam, undorodom tõlük”. Tolsztoj volt az, aki mindvégig meg volt gyõzõdve Dreyfus bûnösségérõl, és egyik
MEPEЖKOBCKИЙ Д. С. Еврейский вопрос как русский. In: Тайна Израиля… Сс. 301, 303.
16
http://starosti.ru/article.php?id=15219 (Letöltés: 2014-05-28.)
17
ТOЛCTOЙ Д. Н. Полное собрание сочинений. Т. 52. Дневники и
записные книжки 1891–1894. http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
text_1040.shtml (Letöltés: 2014-05-28.)

15
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interjújában kissé talányosan megjegyezte: „Nem ismerem
Dreyfust, de sok más Dreyfust ismerek, és õk mind bûnösek
voltak”. Ezzel kapcsolatban nem is értette, miért foglalkozik
a világ ezzel az érdektelen üggyel. Különösen furcsának találta, hogy az oroszok is védelmezik ezt a jelentéktelen
francia tisztet, miközben „nálunk olyan sok nagyon jó embert felakasztottak, számûztek vagy börtönbe zártak”.18 Ehhez hasonló, bár kevésbé markáns beállítottság jellemezte a
zsidókérdéssel kapcsolatban Anton Csehovot, akinek az esetében „aszemitizmusról” szokás beszélni (ami természetesen
nem azonos a Szálasi Ferenc által hirdetett zsidómentességgel, hanem a zsidókkal szembeni egyfajta közömbösséget,
sõt, idegenkedést jelent). A 80-as évek végén Csehov szorgalmazta a zsidók állampolgári egyenlõségét, de úgy vélte,
hogy az oroszoknak ezen felül nem kell elfogadniuk a zsidókat: „A zsidókkal kapcsolatban mindig emlékezni kell arra, hogy zsidók”. (Bár érdemes hozzátenni, hogy – Tolsztojjal ellentétben – Csehov például meg volt gyõzõdve arról,
hogy Dreyfus ártatlan).19
Jóval egyértelmûbb volt a helyzet a liberális és baloldali
radikális, vagyis az úgynevezett „haladó” értelmiségiek esetében, akikre értelmiség (intelligencija) fogalmat az orosz
hagyományban leginkább alkalmazták. Az õ álláspontjukat
meghatározta az a tény, hogy elnyomott kisebbség védelmérõl volt szó. Hasonlóan a kelet-közép-európai progresszió
hasonló áramlataihoz, az orosz baloldaliak is úgy vélték,
hogy egy modern, civilizált országban a zsidók egyenjogúsítása alapvetõ követelmény, és az antiszemitizmus elleni
harc a rendszerellenes harc egy, nagyon fontos formája.
Azonban ebben az esetben is találkozunk a zsidóellenesség
ТOЛCTOЙ Лев. Электронная еврейская энциклопедия. http://www.
eleven.co.il/article/14127 (Letöltés: 2014-05-27.)
19
БAPTOB А. Кто вы, Антон Павлович? К 150-летию со дня рождения А. П. Чехова. In: Студия, 2010, № 14. http://magazines.russ.ru/
studio/2010/14/ba26.html (Letöltés: 2014-05-27.)
18
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váratlan kitöréseivel. Kronológiailag jócskán megelõzi a vizsgált korszakot, de nem hagyható figyelmen kívül a dekabrista Pavel Pesztel programtervezete, az „Orosz Igazság”,
amely két lehetõséget kínált a zsidóknak. Az egyik az orosz
népbe való teljes beleolvadás volt az egységes és oszthatatlan orosz állam keretében; a másik pedig a zsidók kitelepítésének terve volt Törökország kisázsiai területére.20
A „vagyoni arisztokrácia” bírálata miatt Pesztelt néha szocializmus elõtti szocialistának szokták nevezni. Nos, a szövegében összegyûjtött zsidókkal kapcsolatos elõítéletek miatt,
kezdve azzal, hogy államot alkotnak az államon belül, egészen odáig, hogy nincs olyan csalás és hamis tett, amelyet ne
engednének meg maguknak, valamint a zsidókérdés ijesztõ megoldási javaslata miatt joggal nevezhetjük Pesztelt
„antiszemitizmus elõtti antiszemitának” is. A látszólagos
ideológiai ellentmondás feloldására érdemes felhívni rá a
figyelmet, hogy nem orosz sajátosságról vagy véletlen „eltévelyedésrõl” beszélünk. Pesztel egyenes örököse volt a francia forradalomnak, amely során pontosan ugyanolyan alternatíva merült fel a zsidók emancipációjával kapcsolatban
azzal a „technikai” különbséggel, hogy ott csupán 50 ezer
zsidó kiûzésérõl volt szó, miközben Pesztel 2 millió lengyel
és orosz zsidó deportálásáról értekezett. A forradalom után
is Fouriertõl Proudhonon át Toussenelig a zsidóellenes sztereotípiák a korai baloldali radikális ideológiák integráns részei voltak. A zsidó „haszonlesés”, „erkölcstelenség”, „uzsorahajlam képzetei a tõkés átalakulás negatív vonásainak
metaforikus ostorozására szolgáltak, amely hagyományból
a késõbbi antiszemiták is elõszeretettel merítettek
Ezek a „megszokott” elõítéletek idõrõl idõre felbukkannak a késõbbi „progresszisták” szövegeiben is. A 19. század
80-as években írta meg emlékiratait Avdotya Panajeva, Nyi20

Русская правда (конституционный проект П. И. Пестеля). In: Конституционные проекты в России XVIII?начало ХХ в. Москва,
2000. С. 530–533.
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kolaj Nyekraszov költõ „polgári felesége” (ami azt jelenti,
hogy egyidejûleg Nyekraszovval és saját törvényes férjével
élt együtt), egy szabad és modern gondolkodású asszony.
Panajeva gyûlölte Turgenyevet, és gyûlöletét kiterjesztette
Iván Turgenyev szerelmére, Pauline Viardot-ra, az ünnepelt
énekesnõre is. Így ír róla: „Arctípusa némileg zsidós volt; és
bár Turgenyev esküdözött, hogy Viardot spanyol születésû,
pénzsóvársága elárulta származását”. Pár oldallal késõbb a
szerzõ arról beszél, hogy Visszarion Belinszkij, a nagy demokrata azért nem kért kölcsön barátaitól, mert nem akart
hálálkodni. „Inkább elmegyek uzsoráshoz – mondta Belinszkij – fizetek az uzsorásnak zsidó kamatot (жидовский процент) és kész is”.21 A „zsidó kamat” kifejezés természetesen
extra magas kamatot, uzsorakamatot jelent.
Szívesen osztályozta az egyes népeket, etnikumokat jellemzõ tulajdonságaik szerint Mihail Bakunyin is. A zsidókat a németekkel együtt az „etatista”, az államhoz ragaszkodó népekhez sorolta szemben a forradalmi szlávokkal és
latin népekkel ellentétben. Politikai vitáiban is elõszeretettel
alkalmazta az etnikai karakterológia eszköztárát. „Származása szerint Marx úr zsidó. E tehetséges fajnak, mondhatni,
minden jó tulajdonságát és valamennyi hibáját egyesíti magában. (…) rendkívül becsvágyó és hiú, veszekedõ, türelmetlen és ellentmondást nem tûrõ, miként Jehova, õsei Istene;
s mint õ, bosszúálló is az õrületig. Nincs az a hazugság, az
a rágalom, amelyet ne lenne képes kiagyalni és terjeszteni
azokról, akik szerencsétlenségükre felkeltették a féltékenységét, vagy (…) a gyûlöletét. Nincs olyan aljas intrika, amelytõl
visszariadna, hacsak (…) ez az intrika megerõsítheti helyzetét, növelheti befolyását vagy erejének terjedését”.22

ПAHAEBA А. Я. (Головачева). Воспоминания. Москва, 1986. Сс.
115, 117–118.
22
BAKUNYIN Mihail: Államiság és anarchia. Kép párt harca a Nemzetközi
Munkásszövetségben. Bp. 1984. P. 184.

21
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Vagy felidézhetjük, hogy a lebukástól megmenekült narodnyikok milyen nagy lelkesedéssel üdvözölték az 1881ben kitört pogromokat. Indokuk az volt, hogy azok nem egyszerûen a zsidók (евреи), hanem a kizsákmányoló zsidrákok
(жиды) ellen irányultak, akik ellen a legkönnyebb fellázítani a népet, de majd késõbb a zsidóüldözésekben forradalmi
tapasztalatot szerzett népet át lehet irányítani a nemesek és
a hivatalnokok elleni küzdelemre.
Az utolsó példa a híres-hírhedt terrorista forradalmár,
egyben rendõrügynök Jevno Azefet érinti, akit egyébként
harcostársa, Jekatyerina Breskó-Breskovszkája, „az orosz forradalom nagymamája” kedélyesen csak „zsidrák pofájú”-ként
(„жидовская морда”) emlegetett. German Lopatyin, Marx
híve, az I. Internacionálé egyik vezetõje így értékelte Azef
árulását: „Szerintem Azef nem köpönyegforgató és nem
áruló. … Ez az ember teljesen tudatosan választotta a rendõrügynök foglalkozását, ahogy mások orvosi, ügyvédi vagy
más pályát választanak maguknak. Õ egy gyakorlatias zsidó, aki kiszagolta, hol kereshet többet, és ezt a foglalkozást
választotta magának.”23
Összefoglalva az eddig elmondottakat: úgy tûnik, hogy
az orosz értelmiség és az antiszemitizmus mégsem volt két
teljesen külön világ. Még a józan, szabadelvû értelmiségiek
is jó adag zsidóellenes elõítéletet szívtak magukba, amelyek
nagy megrázkódtatások hatására elõbújhattak, megkerülve, áttörve a politikai, ideológiai és kulturális gátakat. Így
már nem is csodálkoznánk annyira a nagy orosz írók, így
Andrej Belij, Alekszandr Blok, Alekszandr Kuprin vagy Mihail Bulgakov amúgy megdöbbentõ antiszemita megnyilatkozásain sem.

23

ПPAЙCMAH Л. Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. Москва, 2001. С. 70.
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Az orosz pogromtradíciók
és a pusztító tömegrohamok
az elsõ orosz forradalomban

Bevezetõ, pogromelmélet, pogromtörténet
A történelem legkülönbözõbb korszakaiban, így az új és modernkorban is, krízishelyzetekben a társadalom bizonyos
köreiben, gyakran széles rétegeiben, hihetetlen mennyiségû
indulat, elkeseredés halmozódik fel. A válsághangulat eredhet háborús megpróbáltatásokból, az emberek otthonainak,
vagy hazájának elvesztésébõl, éhínségbõl, járványokból,
stb. Minél rosszabb a helyzet, annál szélsõségesebb magatartásformák kerülnek elõtérbe, a társadalom polarizálódik,
teret nyernek a politikai szélsõségek, gyakran utcára kerülnek a tömegek. A felhalmozódott indulat céltáblát keres
magának, ezt megtalálhatja az uralkodó rétegben, bizonyos
gyûlölt személyekben, miniszterekben, vagy vallási-etnikai
kisebbségekben.
Amennyiben a hatalom, vagy egyház manipulálja, vagy
maga gerjeszti ezt a folyamatot, annak érdekében, hogy a
társadalmi elégedetlenséget egy meghatározott irányba terelje, úgy a népi düh egészen szélsõséges formát ölthet, és
súlyos események elõidézõje lehet.
Oroszországba az 1700-as évek utolsó harmadában került
jelentõs mennyiségû zsidó lakosság, amelyet a mai Ukrajna
déli részén, az ún. „letelepedési övezetbe” zártak, ezt a területet csak rendkívül szigorú feltételek mellett hagyhatták
el. A többségi orosz lakosságot irritálták a Birodalomból korábban kitiltott idegen vallású, szokású és nyelvû idegenek,
egyszerûen „Krisztusgyilkosoknak” tartották õket. Ez a faj-
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ta középkorias, vallási gyökerû társadalmi ellenszenv kapóra jött a cári hatalomnak, amikor a 19. század során, illetve
a huszadik század elsõ évtizedeiben súlyos válsághelyzetek
sorával kellett szembenéznie, mint pl. cárgyilkosság, elvesztett háborúk, paraszti elégedetlenség, radikális munkásmozgalom, stb. A rendszer ellen fellépõket megpróbálták
kis létszámú, ellenséges idegennek beállítani, így a középkori vallásos antiszemitizmus politikai töltetûvé vált, és a
felheccelt tömegek több estben pusztító tömegrohamot indítottak a letelepedési övezet falvai, vagy a városok zsidó negyedei ellen. Ezeket a rohamokat pogromoknak nevezték, így
ismerte meg õket a világ, és így tartja számon õket a történetírás. A pogrom orosz kifejezés, legkorrektebb értelmezése
„pusztító tömegroham”, a gromity, pogromity igébõl származik, ami eltiporni, legázolni, elpusztítani, stb. jelentésben használatos. Általában a dúlás, pusztítás, mészárlás szinonimájaként használják, bár mint történelmi jelenség nem
orosz eredetû. A történetírás a török-tatár „hajdamak-haydamak” hagyományra vezeti vissza a gyökereit, ami eredetileg támad, rabol jelentésben fordult elõ. Az orosz nép ezzel
elõször a tatár hódoltság alatt, majd a XVII-XVIII. századi
ukrajnai parasztfelkelések és kozáklázadások alkalmával
találkozott.1 S bár a pogromológia sokféle célú és indítékú
tömegrohamot ismer, leggyakrabban zsidó pogromokról beszélhetünk mivel a népi dühkitörések célpontjai általában az
Orosz Birodalom izraelita vallású alattvalói voltak.
Jelen elõadás az elsõ orosz forradalom alatt 1905 õszén lezajlott tömegrohamokra koncentrál, amely az orosz pogromtörténet 5. nagy hulláma. A história klasszikusan az
orosz pogromológia 7 fõbb állomását említi, ezek közül négy
1905 elõtt ment végbe, kettõ pedig késõbb, 1911-ben a
Bejlisz-ügy után, illetve a polgárháború idõszakában. Kronológiai sorrendben ezek rendre a következõk:
1

Vö: Az oroszországi zsidó pogromok. Forrásközlemény. Aetas, 1993/2. sz.
107–132. o. Szerk: HORVÁTH Géza–KOLONTÁRI Attila.
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1. Az 1648-as Bohdan Hmelnyickij féle kozáklázadás során végrehajtott mészárlások, amelynek során a lázadók
dühe a lengyel pánok mellett az élõsködõknek tartott zsidó
kereskedõk, haszonbérlõk ellen is irányult.
2. Az ún. „Umani mészárlás”, amely Lengyelország elsõ
felosztásának elõzményei kapcsán robbant ki 1768-ban.
A Gonte és Zseleznyak hetmanok által irányított hajdamák,
(ukrán paraszt és kozák lázadók) a lengyel földesurak és
katolikus papság ellen keltek fel, de nem kímélték a zsidó
bérlõket és kereskedõket sem.
3. Az 1881-1884-es dél-orosz pogromok, amelyek II. Sándor cár 1881-es meggyilkolásának megtorlásaként zajlottak
le. A közvélemény ugyanis a hatalomnak 1879-ben hadat
üzenõ anarchistákat, a narodovoleceket nem tekintette oroszoknak, hanem meg volt gyõzõdve arról, hogy egy gonosz
idegen kisebbség, lengyelek, zsidók, ukránok titkos mozgalmáról van szó, s a cárt õk gyilkolták meg. Vélekedéseiket
a hatalom propagandája a késõbbiek során minden lehetséges eszközzel elõsegítette, leghíresebb ezek közül az ún. „Cion
bölcseinek jegyzõkönyvei” címû hamisítvány, amelyet az
Ohrana külügyi osztálya készített, annak érdekében, hogy
a 19. század végén már erõteljesen tapintható társadalmi feszültséget a szintén markánsan jelen lévõ antiszemitizmus
irányába terelje.2
4. Az 1903-as szintén dél-orosz, egy-két városra korlátozódó, gazdasági-szociális töltetû pogromok, amelyekre már
erõsen hatott az antiszemita propaganda, az ekkoriban publikált, (fentebb is említett) rendõrségi hamisítványok.3
Ld. errõl: BURCEV, V: A Cion bölcseinek jegyzõkönyvei Közönséges Hamisítvány. Múltidézõ, Bp. é.n. valamint: BEBESI, György: A szélsõséges
tudatformálás eszközei, veszélyei. Egy dokumentum és máig tartó nemzetközi hatása. A Cion bölcseinek jegyzõkönyvei. In: Translatologica Pannonica
II. PTE, Pécs, 2002. 122–134. o.
3
Pogrom v Gomelje. Bund Archives M 67 20/25E ST, New York. Magyarul
közli: HORVÁTH-KOLONTÁRI, In: Aetas, 1993/2. sz. 112–116. o.

2
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5. Az elsõ orosz forradalom során, 1905 õszén, és 1906 nyarán lezajlott, az alkotmány kihirdetésére, a forradalmi helyzetre és a zsidóság forradalmi mozgalomban való részvételére reflektáló pogromok, ez elsõsorban jelen elõadásunk
témája.4
6. Ritkábban szokták említeni az 1911-es Volga vidéki akciókat, az ún. szurkos pogromokat, amelyek az ún. „Bejliszügy”5 reflexióként jelentkeztek.
7. Végül az 1918-1920 közötti idõszakban a polgárháború
körülményei között lezajló véres pogromok,6 utóbbi kettõre
jelen referátum keretében nem térünk ki.
A pogromológiai szakirodalom megkülönböztet „száraz”
(szuhoj) pogromokat, amikor „csak” rablás és dúlás történik,
valamint véres (krovjanoj) pogromokat, amelyek erõszakkal, gyilkosságokkal járnak együtt. A pogromok indíttatása
alapján beszélhetünk gazdasági, szociális, vallási, valamint kifejezetten faji-etnikai pogromokról. Utóbbi kettõ tárgykörébe
elsõsorban antiszemita, tehát zsidóellenes fellépések, kisebb részben más idegen – nem orosz – etnikumok, így például örmények, grúzok elleni „tömegrohamok” tartoznak.
Ld. errõl: BEBESI György: A feketeszázak. Ruszisztikai Könyvek VI.
ELTE-MRI, BP. 1999. A továbbiakban: BEBESI, 1999.
5
Kijevben, egy Andrej Juscsinszkij nevû 10 éves kisfiú bestiális kegyetlenséggel történõ meggyilkolása kapcsán újjáéledt a vérvádelmélet és
a pogromhangulat. A nyomozás elsõ szakaszában a hatóságok látókörébe került a közeli téglagyár zsidó származású mûvezetõje,
Mendem Bejlisz. A vád kapóra jött a hatalomnak és a szélsõjobbnak,
hiszen bizonyítása utólag is az 1905-1906-ban elkövetett rémtettek
utólagos igazolását jelenthette volna. S bár nagyon hamar teljesen
egyértelmûen kiderült, hogy a megvádolt férfi a tettet nem követhette el, olyan közhangulat alakult ki, amelyben a Volga-vidéken, ha az
1905-ösnél enyhébb formában is, de újjáindultak a pogromok. Ezeket
az akciókat a már említett Iliodor nevû fanatikus szerzetespap vezette, aki a feketeszázas mozgalom legkeményebb, ún pocsajevi szárnyához tartozott.
6
Ld. errõl: GUSZEV-ORENBURGSZKIJ, Sz.: Knyiga o jevrejszkih pogromah na Ukrainye v 1919 g. h.n. n.n.
4
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Az említett pogromsorozat elsõ két hulláma véres mészárlás
volt, az 1881-1884 közöttiek és az 1903-as azonban korlátozottabb, inkább a zsidók vagyonának megszerzésére, feldúlására irányultak. Az orosz történelem eme sajátos terrorhullámai közül az idõrendben utolsó kettõ, az 1905-1906-os,
valamint az 1918-1920-as tekinthetõ különösen súlyosnak,
tehát nagy területre kiterjedõnek, nagyszámú résztvevõt
mozgósítónak és jelentõs áldozatot követelõnek. Jelen elõadás mint említettük elsõsorban az 1905-1906-es pogromokra, azok elõzményeire és következményeire koncentrál.
A jelenség elemzése során alapvetõ különbséget kell tennünk a középkori és a „modern” pogromok között: Ukrajna
beolvadásával a haydamak hagyományok visszaszorultak,
a zsidó letelepedési övezet korlátozta, de egyúttal védte is a
Birodalomba került izraelita lakosságot. A középkori antijudaista, vallási töltetû, általában vérvádon alapuló pogromokat7 a XIX. sz. 2. felétõl nyílt politikai antiszemitizmus váltotta fel, amely a cári államgépezet titkosrendõrsége részérõl
erõteljes támogatást is kapott.8
A pogromok kirobbanásában bizonyos általános törvényszerûségek is megfigyelhetõek és igazolhatóak, amelyek nagyjában-egészében mind a középkori, mind az újkori „pusztító tömegrohamokat” jellemzik:
A közép- és újkori vérvádperekrõl a magyar nyelvû szakirodalomban
mértékadó áttekintés: KENDE Tamás: Vérvád. Osiris, Budapest, 1995.
A szerzõ megkísérli a vérvád mûködésének valamiféle modelljét felrajzolni. Koncepciója szerint elõidézésének elsõ oka a tudat alatti félelmek szintje, ehhez járul egy tömegpszichózis, ami általában a keresztény húsvét táján tör elõ, hátterét a pestis, a keresztesháborúk stb.
adják, valamint a rituális gyilkosságokról szóló áltudományos irodalom. Ehhez járul egy értelmiségi „játékszervezõ,” aki a passzív tömeget a passiójátékok mintájára a fenti körülmények között aktivizálja,
és irányt, tartalmat ad az általános pszichózisnak, gyakorlati cselekvéssé változtatja azt. Vö. KENDE: i.m. 125–128.
8
Vö: Organi i vojszka MVD. Szerk. VORONCOV, V. Moszkva, 1996. 3031. A továbbiakban: VORONCOV, 1996.
7
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1. Mindig szükséges valamilyen társadalmi-politikai krízis, amely az életet kizökkenti a békés hétköznapi ritmusából: (Lengyelország felosztása, a cár meggyilkolása, forradalom, polgárháború stb.)
2. A kirobbant válság mindig erõszakos jellegû, nem marad békés, tárgyalásos keretek között, véres, kegyetlen motívumokat hordoz magában.
3. Az események alakulása során vagy spontán módon,
vagy politikai manipuláció eredményeképpen, vagy a kettõ kombinációjából, de a harag, a düh, a tömegmozgalom
iránya az idegenek, a belsõ ellenség felé terelõdik, és pogromokba torkollik.

Az 1905/1906-os pogromok elõzményei
Az elsõ orosz forradalom idejére, a korábbi sajtókampányok,
a rendõrségi hamisítványok9 és az orosz-német politikaiideológiai együttmûködés, az úgynevezett „antiszemita internacionálé” eredõjeként már egy kifejezetten faji ellenségkép
9

Az 1900-as évek elején bukkant fel Oroszországban egy különös „dokumentum”, amely elõször egy Besszarábiai kisbirtokosnak, a késõbbi
hírhedt pogromszervezõnek KRUSEVÁNNAK a lapjában, a Besszarábecben (Besszarábiai Polgár) került folytatásokban közlésre. A „dokumentum” ekkor még „a világ zsidók általi elfoglalásának terve” címet viselte, késõbb a „Cion bölcseinek jegyzõkönyvei” címen híresült el. Az
iratot az Ohrana külügyi osztálya készíttette, hogy a 19. század végén
már erõteljesen tapintható társadalmi feszültséget a szintén markánsan jelen lévõ antiszemitizmus irányába terelje. A Besszarabec koncepciója szerint a dokumentumok az 1897-es Bazeli I. Cionista Világkongresszus titkos jegyzõkönyvei, amelyet az orosz titkosrendõrség
bravúros akcióval szerzett meg. Míg ugyanis a rabbik a Magyarországon szültetett Theodor Herzl (Herzl Tivadar) javaslatán vitatkoztak
nyilvánosan, amely az õshazába való visszatelepülés gondolatát ekkor
ültette a zsidó vezetõ réteg gondolkodásában, addig esténként titokban világuralmi terveket szövögettek, s a konferencia legális anyagai
mellett elkészült egy titkos jegyzõkönyv is. Vö. 2. sz. lábjegyzet.
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élt a társadalom szélsõséges beállítottságú köreiben. A többi
feltétel is maximálisan adott volt, a cári birodalom az oroszjapán háborúban megalázó vereségek sorát szenvedte el,
katonák tömegei véreztek a fronton, így 1904-ben kirobbant
a társadalmi kataklizma. Az 1904 õszén kitört parasztmozgalmak lángba borították a vidék jelentõs részét, fõként a
déli, dél-nyugati kormányzóságokat. A városokban sztrájkok
és tüntetések sorozata követte egymást, az élet tehát kizökkent békés medrébõl, a nélkülözés, az elnyomatás elszabadította az erõszak démonait. Idõ kérdése volt, hogy a polgárháború, a társadalmi káosz mikor fordul véres pogromokba.
Az MVD, a belügyminisztérium már kezdettõl minden rendelkezésére álló eszközzel törekedett arra, hogy a tömegindulatokat egy meghatározott irányba terelje.10 Ez az 1905.
október 17-i manifesztum, a cár által kihirdetett elsõ orosz
alkotmány után lehetett sikeres, amikor is úgy érezték a
monarchia, a régi rend, az egyeduralom hívei és privilégiumainak élvezõi, hogy gyõzött a forradalom, a manifesztummal összeomlott a régi világ, a hatalmat az uralkodói rendelkezés a zsidók, a liberálisok, a kozmopoliták, olvasatukban
Oroszország ellenségeinek kezébe helyezte.

Pogromkarakterológia
A spontán módon szervezõdõ pogromtömeg fõ bázisát, elsõsorban a kereskedõk, boltosok, kocsmárosok, hentesek, szakácsok, stb. tehát a városi kispolgárság alkotta, vezetõik és finanszírozóik szinte kivétel nélkül a nagykereskedõk közül kerültek
ki. Ez a réteg erõsen konzervatív beállítottságú volt, kitûnõen
megtalálta egzisztenciális számításait a régi világban, gyermekeik pedig felfelé törekedtek a társadalmi ranglétrán, mindig közelebb a hatalom köreihez. Õket érték a forradalom
során a legsúlyosabb veszteségek, hiszen az országos sztrájk so10

VORONCOV, 1996. 30–31.
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rán leállt az áruszállítás, nem tudták kinyitni üzleteiket,
nem tudták kiszolgálni vendégeiket, elfogyott a vevõ és a
megrendelés, nem volt világos, hogy felvett hiteleiket mibõl fizetik vissza. Ugyanakkor alapvetõen sértve érezték magukat nemzeti és vallásos érzületükben, hiszen azt látták, hogy
egy gátlástalan tömeg, amelyben idegenek, diákok és keménykalapos értelmiségek menetelnek, sárba tiporja évezredes értékeiket. Ez mobilizálta õket, és megindította a pogromokat.
Az így keletkezett tömegrohamok egy jelentõs része valójában spontán volt, a felvonuló, alkotmányt éltetõ, demokratikus átalakulásokat üdvözlõ tömeg és a templomi zászlók
alatt felvonuló monarchista sokaság összecsapásából fakadt,
amit szinte törvényszerûen követett még aznap este zsidó
negyed megrohanása. Sok helyütt azonban kifejezetten
provokálták is a pogromot. A provokációk tekintetében súlyos a felelõssége az eszer harci csoportoknak illetve a cionista
mozgalom aktivistáinak. Voltak olyan helyek pl. Tiflisz11 és Bielstok [helyesen: Bia³ystok vagy Bjelasztok],12 ahol rálõttek az
eleinte békésen felvonuló tömegre, voltak, pl. Odessza, ahol
bombákat dobtak rá.13 Maguk az anarchista-terrorista eszközök a szociálforradalmár csoportok régóta és elsõsorban
eddig a hatalommal szemben alkalmazott, bevált harci fogásai közé tartoztak, a megváltozott körülmények közepette a
túlfûtött légkörben azonban nem mérték fel tetteik hatását.
A cionista mozgalom túlbuzgó fiataljai szintén szándékosan
provokálták a monarchista tömeget, mert úgy gondolták,
hogy az antiszemita közhangulatban könnyebben tudják
honfitársaikat a zsidó õshazába történõ kivándorlásra rábírni. Ez azonban csak az egyik, és nem is a legfontosabb faktorát jelentette a pogrompszichózisnak.
Russzkije vedomosztyi, 1905. okt. 28-i szám.
OSZTRECOV, V: Csornaja Szotnya, Krasznaja Szotnya. Moszkva, 1991. 22.
13
NOVOMIRSZKIJ, D.I: Anarhicseszkoje dvizsenyije v Odessze. Moszkva,
1926. 253.
11

12
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A pusztító tömegrohamok a legtöbb helyiségben nem találtak ellenállásra,14 sõt a hatóságok, a milícia és a karhatalom tevõlegesen is részt vett bennük. A korabeli liberális sajtó ennek
kapcsán több városban egyenesen „rendõrségi banditákról” írt.15
Ezeknek az inspirált, finanszírozott pogromoknak az ellenére a legtöbb helyen a spontaneitás volt a jellemzõ. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy voltak olyan helyiségek, pl. Tula,
ahol a helyi kormányzó, Oszorgin nem engedte a dühödt ittas
tömegnek az ún. „demonstrációt”, hanem hazaküldte õket
aludni.16
Hogy nézett ki egy pogromra induló tömeg? A legtalálóbban
talán Miljukov kadetpárti politikus feljegyzéseit használhatjuk ennek bemutatására: „Reggel a Malaja Nyikitszkaján találkoztam a tömeggel, amely az Ohotnij Rjadtól a Nyikityi kapu felé
haladt. Ezek az emberek szemellenzõs sapkát és hosszú posztóköntöst viseltek, mi akkoriban vadászsoriaknak hívtuk õket, ez alatt a
nagyon szürke, feketeszázas17 kispolgárt értettük. A tömeg elõtt
Egyes helyeken a BUND a zsidó munkásszövetség, illetve cionista fiatalok megkísérelték az ellenállást megszervezni, (pl. a Csernyigovi
kormányzóságban Nyezsinben) ez azonban a pogromisták létszámfölénye és hatósági támogatottsága miatt nem lehetett sikeres.
15
Tomszkban pl. elbocsátott rendõrök állapodtak meg gazdag kereskedõkkel, mely szerint másnap beöltöznek rendõregyenruhába, elõször
a csõcseléket mozgósítva hazafias demonstrációt tartanak, majd nappal megverik az egyetemistákat, este pedig a zsidókat. Amennyiben feladatukat jól csinálják, úgy 1 rubel 50 kopektõl 4 rubelig tartó javadalmazásban részesülnek, plusz a pogrom során zabrált zsákmányból
történõ részesedés. Vö. Tomszkije Gubernszkije Vedomosztyi. 1905. november 23-i szám
16
SZTYEPANOV, SZ. A. Csornaja szotnya v Rosszii. VZPI, Moszkva, 1992.
52. Más kérdés, hogy távozása után helyettese Hvosztov alkormányzó,
aki szimpatizált a „demonstráló hazafiakkal” mégis engedélyezte a
pogromot. A továbbiakban: SZTYEPANOV, 1992.
17
A feketeszázak az elsõ orosz forradalomban jelentkezõ szélsõjobboldali monarchista tömegmozgalom, amely a cári autokrácia bármely
eszközzel történõ fenntartására szervezõdött. Példaképeik a 17. század eleji szmuta (zavaros idõszak) moszkvai alsóvárosi felkelõi voltak,
aki a lengyel álcárok idõszakában, a nemesség tehetetlen passzivitá14
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haladó zászlóvivõk kezében az uralkodó portréja volt, és még valamilyen képek vagy ikonok, amelyeket nem sikerült pontosan megnéznem. A tömeg úgy tûnt, hogy valami kiabált vagy énekelt (az
azért megállapítható volt, hogy nem a himnuszt) és eközben leverték azon járókelõk fejérõl a sapkát, akiknek azt nem sikerült idõben
levenniük. Be kell vallanom, nagyon megrémültem és nem csak
értelmiségi keménykalapom miatt, ezért gyorsan befordultam egy
mellékutcába.”18
A pogromindítékok sorában mint említettük, a vallásos és hazafias érzület megcsúfolása áll elsõ helyen, de, mint szintén
utaltunk rá, beszélhetünk gazdasági és szociális indíttatású
tömegrohamokról is. Gyakori jelenség volt az orosz kereskedõknek a konkurenciával történõ leszámolása, pl. Tomszkban
az orosz kupleráj tulajdonosai szétverték Hám Zahír mûintézményét, nem valószínû, hogy erkölcsvédelmi megfontolások vezették volna õket.19 Megint más helyeken, pl, Kazanyban, megsúgták a vidékrõl vásározni érkezõ parasztoknak,
hogy nehogy vásároljanak, mert holnap pogrom lesz, ingyen juthatnak majd a rablás – zabrálás révén a kívánt portékához. Ismét a teljes körû képalkotáshoz tartozik, hogy
néhány helységben a pogromok a gazdag oroszok ellen is folytak,
pl. a Szokolszki kormányzóság Okni nevû településében,20 illetve néhány városban a hatóságok – nyilván jó pénz fejében
– megvédték a gazadag zsidókat, pl. Kijevben az ún. Lipki negyedsa mellett felkeltek, és elkergették a trónbitorlókat. Felkelésük napja
november negyedike a mai Orosz Föderációban, az ún. 4. Oroszországban nemzeti ünnep, amelyben a hazafiságról és az állam megmentésérõl emlékeznek meg. A feketeszázak rendelkeztek ún. harci
druzsinákkal, a pogromokat azonban nem ezek a szervezetek követték el, ezek a fegyveres közösségek a szétesõ rendõrség szerepét vették
át, az uralkodó életét óvták, illetve a szociálforradalmár harci druzsinákkal vették fel a küzdelmet. Vö. BEBESI, 1999.
18
MILJUKOV, P: Voszpominanyija. New York, 1955. T.1. 313. A továbbiakban: MILJUKOV, 1955.
19
SZTYEPANOV, 1992. 76.
20
SZTYEPANOV, 1992. 57.
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ben.21 A zsidó lakosság részérõl jellemzõ védelmi taktika volt
általánosságban véve is, hogy váltságdíj fizetésével próbálták megúszni a pogromot, volt ahol ez sikeres volt, és volt
ahol nem, persze erre eleve csak a gazdagabbaknak volt lehetõségük.
A pogromcélpont kiválasztásának az etnikai szempont
mellett erõteljes politikai okai is voltak. Mind a spontán módon szervezõdõ, mind a hatóságilag-rendõrileg irányított
monarchista tömegek elég rosszul tájékozódtak a baloldali
és liberális pártok különbözõ árnyalataiban, és a kérdés
nem is érdekelte õket. Általában a „szocialista” fogalmával
írták le a nemkívánatos elemeket, a liberalizmus megtestesülését pedig a kadetokon kívül az értelmiségben és a tanulóifjúságban látták. Miljukov visszaemlékezéseibõl láttuk,
hogy elegendõ volt egy intelligenciához tartozásra utaló keménykalap ahhoz, hogy menekülõre kelljen fogni a dolgot.
A diákok szinte folyamatos pogromcélpontot jelentettek,
hiszen sok városban a felsõiskolák voltak a forradalmi szervezkedések központjai. Kosztromában a diákok és tanítónövendékek gyûlését kergette szét pogromista tömeg, Harkovban és Odesszában az egyetemet érte, ún. „nem provokált”
támadás. Az már a különlegességek körébe tartozik, hogy
Jaroszlavban megtámadták az egyházi szeminárium épületét
is a szeminaristák közismerten kormányellenes beállítottsága miatt, az iskola egyik oktatójának /!/ Iliodor szerzetespapnak a vezetésével, aki tehát saját diákjai ellen vezetett
pogromot!22
Hogyan zajlott le egy pogrom? A korabeli szerzõk és a sajtó
leírásából több úgynevezett pogromkoreográfiát ismerünk, a

21
22

SZTYEPANOV, 1992. 60.
Ld errõl: BEBESI, György: Iliodor, - Szergej Mihajlovics Trufanov, az orosz
Savonarola, a fanatikus szerzetes. In: A cári monarchia védõszentjei. Pogromlovagok és szürke kardinálisok. Kelet-Európa és Balkán tanulmányok
2. PTE, Pécs, 2001. 95-120. A továbbiakban: BEBESI, 2001.
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leghíresebbeket a liberális Miljukov,23 illetve a feketeszázas
Sulgin24 hagyták ránk. Általánosságban úgy kell elképzelnünk, hogy vagy késõ este, vagy hajnalban összegyûjtötték
a szervezõk a felheccelt tömeget, meggyõzõdték arról, hogy
a biztonságérzethez szükséges 6-8 – szoros számbeli fölény
rendelkezésükre áll, majd ikonokat és templomi zászlókat,
legfõképpen azonban vodkát osztogattak körükben. Bázisaik az ún. teaházak, vagy vidéken egyenesen a templomok
voltak, ott tartották „kellékeiket”. Miután megfelelõ volt a
hangulat, elindultak a zsidó negyedbe zsidókat verni.
Hogy ki a zsidó, vagy ki nem, ezt akkoriban sem volt könnyû megállapítani, mert minden család elsõdleges védelmi
reflexbõl hatalmas nemzeti lobogókat, cárportrékat és ikonokat szerelt a házára, a nevek sem nyújtottak feltétlen
támpontot, mert dívott a zsidó lakosság körében a kikeresztelkedés, az orosz nevek felvételének gyakorlata. Ezért a
pogromscsikok (a pogromok résztvevõi) minden egyes házba benéztek,25 hogy ott valóban jó oroszok laknak e, ha igen
továbbmentek, vagy csatlakozásra bírták õket, ha nem, kö-

MILJUKOV, 1955. T.1. 313.
Kijevljanyin, 1905. 290.sz. október 20. Az idézett cikket SULGIN felvette a „Sto nam v nyih nye nravitszja” (Mi az, ami nekünk nem tetszik
bennük) címû emigrációban, Párizsban 1930-ban megjelent kötetébe.
289–291. Ez volt a magyar fordítás alapja, amelynek teljes szövege
megjelent: BEBESI, GY: A „pétervári Oroszország” története. Válogatott
szövegek az újkori orosz történelem tanulmányozásához. IPF, Pécs-Szekszárd, 1997. 210-211.
25
Az oroszországi viszonyok miatt jellemzõ volt, hogy majd minden
zsidó háznak volt egy „titok” része, a „szekret”, ami egy kis 1-1,5m2-es
többnyire földbe süllyesztett helyiséget jelentett, amelyet úgy helyeztek el a szobák között, hogy szinte lehetetlen volt megtalálni. Ide rejtették el a csempészárut, ha volt, ide dugták el értékeiket, és veszély
esetén, pl. pogromoknál, ezek a korai „pánikszobák” menedékül is
szolgálhattak, akárcsak a zárható fedelû pincék.

23
24
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vetkezett a rombolás, verés, zabrálás, fizikai és nemi erõszak,
sok esetben gyújtogatás tett a tudat mély bugyrainak kiélésére pontot.26

1905 forró õsze
A cári manifesztum kihirdetése utáni két hétben, tehát az
október 17. és november 1. közötti idõszakban szabadult el
leginkább a pokol. Az uralkodó október 23-án közzétett szerencsétlen nyilatkozata csak olajat öntött a tûzre, mert abból mind a liberális – szociáldemokrata, mind a monarchista
erõk a maguk igazát vélték kiolvasni. Az egyház a kazanyi
szûzanya ünnepe ürügyén vitte ki az utcára az embereket,
így Oroszország európai területen lévõ nagyvárosai tele
voltak demonstráló tömegekkel, szinte törvényszerûek voltak az összecsapások. Csupán ebben a két „legsûrûbb” két
hétben, 358 pusztító tömegrohamot jegyzett fel a történetírás.27 A históriában egyébként régi vita a pogromok számának
megállapítása. Az ismert legmagasabb szám 690, amely az
1912-es kiadású Szentpétervárott megjelent zsidó nagylexikonból való.28 A másik szélsõséget az orosz szélsõjobb kilencvenes években jelentkezõ, nem éppen szaktudományos
érvekkel alátámasztott álláspontja jelenti, mely szerint Oroszországban 1905-ben nem voltak pogromok, csak „hazafias
demonstrációk”. A múlt század 90-es éveitõl az új orosz történetírás komoly forráskutatást végezve, elsõsorban szenátusi vizsgálóbizottságok jelentéseire támaszkodva tárgyszeA történetírás ismeri a „legkegyetlenebb pogromscsik” nevét. Nem valamiféle vezérre kell gondolnunk: az Orsa városában élõ 75 esztendõs
J. F. Bityjukov nyomorék ember volt, aki az események helyszínén
mankójával a halottak agyvelejében való turkálásban találta meg
nyomorult élete értelmét. GARF. F.124. Op.45.D. 1835-1926. Op. 65. D.
54-219.
27
SZTYEPANOV, 1992. 55.
28
Jevrejszkaja Enciklopedija. Szpb. 1912. 12. kötet. 618. A szócikk címe:
Pogromi.

26
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rûen feltárta a kritikus idõszak hitelesnek tekinthetõ mutatóit, fõbb megállapításaik a következõek:
1. A pogromok regionális megoszlása tekintetében kimutatták,
hogy a pusztító tömegrohamok többsége az európai Oroszország területén játszódott le.
2. A pogromok településtípusok szerinti megoszlását vizsgálva arra a megállapításra jutottak, hogy a vidéki és a városi támadások nagyjából azonos számot képviselnek, ám az igazán jelentõs, nagy létszámú tömeget megmozgató és súlyos
károkat okozó akciókra kivétel nélkül nagyvárosokban került
sor, elsõsorban Odesszában, Kijevben, és Rosztov-Donban.
3. A pogromok kormányzóságok szerinti megoszlását kutatva
pedig jól kimutatható, hogy a rohamok súlypontja a zsidó
letelepedési övezetre, elsõsorban a Csernyigov, Kijevi kormányzóságokra esett.
A pogromok legmegfoghatóbb elsõdleges következményei a lerombolt épületek, a betört ablakok, a földúlt otthonok voltak. A „legintenzívebb” 4 nap október 21-tõl-október 24-ig
tartott, amikoris 158 akciót rekonstruált a történetírás.29
4. A kutatás megkísérelte felmérni a tömegrohamok által okozott anyagi kárt, ami azért nagyon nehéz vállalkozás, mert
egyrészrõl a korabeli felméréseket azok a hatóságok készítették, amelyek passzívan vagy aktívan, de szinte mindenütt részt vettek magának a kárnak az okozásában, így nyilvánvalóan megkísérelték bagatellizálni azt, másrészrõl a
biztosítással rendelkezõ gazdag zsidók erõsen eltúlzott kárigényt jelentettek be. Ezzel együtt is az anyagi kár súlyozott
becslése mindent egybevetve a forró két hét alatt 25,6 millió
rubelre, az egész õszt tekintve 51,1 millió rubelre tehetõ.30
(1 aranydollár = 2 aranyrubel)
5. Mind a közvéleményt, mind a történetírást leginkább
az áldozatok száma és nemzetiségi hovatartozás foglalkoztatja:

29
30

SZTYEPANOV, 1992. 55.
Juzsnije Vedomosztyi. 1906. november 28-i szám.
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A rendszerváltás utáni új orosz történetírás által pontosított
adatokat alapján az októberi pogromok során összesen
1622 ember veszítette életét és 3544 sebesült meg.31
Az áldozatok nemzetiségi hovatartozása tekintetében pedig egyértelmûen megállapítható, hogy a legnagyobb veszteséget a zsidó lakosság szenvedte le, 711 halottat és 1207
sebesültet regisztrált a hivatalos statisztika, a pogromok antiszemita jellege tehát nem vitatható.32 Az is tény, hogy második
helyre az akkor még együtt számolt orosz-ukrán-belorusz
áldozatok kerültek, szám szerint 428-an, miközben közülük
1246-an sebesültek meg.33 Ehhez képest már nagyságrendekkel kisebbek a harmadik helyen kimutatott örmény veszteségek, 47 halott és 51 sebesült.34
Ami a pogromok jellegét illeti, arról összegzõen megállapíthatjuk, hogy azok alapvetõen spontán, illetve hatóságilag
szervezett, vagy gazdaságilag motivált akciók voltak. 1905
õszével kapcsolatosan gyakorta felmerülõ kérdés a szélsõjobboldali tömegmozgalom a feketeszázasság35 és a pogromok
viszonya. A feketeszázas politikai pártok többsége 1905 õszén
vagy késõbb jött létre, így a pogromokban szervezetileg
nem vehettek részt, de tagságuk soraiban nagy arányban
találjuk ott a késõbbiek során a pogromista tömeg tagjait.
S mivel a feketeszázas szélsõjobb ideológiájának alapeleme
volt a tömegeket is mozgató antiszemita düh, az elsõ orosz
forradalom pusztító tömegrohamait a spontán feketeszázasság körébe sorolhatjuk.
1906 nyarán az elsõ állami duma feloszlatása által keltett
közhangulatban ismét pogromok söpörtek végig az Orosz
Birodalom zsidók lakta területein, ám ezek már intenzitásukat, súlyukat tekintve nem voltak mérhetõk az 1905 õszi
Vlaszty i oppozicija. Szerk. ZSURAVLEV. Moszkva, 1995. 18.
SZTYEPANOV, 1992. 57.
33
SZTYEPANOV, 1992. 57.
34
Uo.
35
Ld. 17. számú lábjegyzet.

31

32
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eseményekhez, inkább a 18. század végének, 19. század elejének dúló-zabráló hagyományait követték. 1907-re a hatalomnak sikerült a forradalmi mozgalmak elfojtásával, a parasztság földosztással történõ megnyerésével, a 3. állami duma
erõsen szûkített választójog melletti megteremtésével békéskonszolidált viszonyokat teremtenie, Sztolipin miniszterelnök a kemény megtorlás mellett komoly reformprogrammal
kísérelte meg megmenteni a hatalmas országot, a pogromok értelmetlenné, feleslegessé váltak. Történt ugyan még
néhány politikai gyilkosság és merényletkísérlet, ezek a feketeszázas szervezetek külön akciói voltak, amelyek során
a hatalomra veszélyesnek tartott, elsõsorban kadet politikusokat „iktattak ki”, ám ezek nem voltak utcai és tömeges jellegûek, és 1908-ra ez a hullám is lezárult.36 (A pogromokkal
kapcsolatosan megkezdõdött egy vérszegény felelõsségrevonási kísérlet, a perek azonban mind cári amnesztiával
zárultak)37 Ezután három év relatíve nyugalom következett
a békére vágyó orosz állam életében, s az antiszemitizmus
kérdése majd 1911-tõl, a Bejlisz-ügytõl38 forrósodik ismét fel,
ez azonban már egy külön elõadás témája lehet.

Ld errõl: BEBESI, 1999. 120–125.
Uo. 111–113.
38
Ld. 5. sz. lábjegyzet.
36
37
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A litvákok
(Hogyan tûnnek el a zsidók?)

A XX. sz.-i Európában a zsidóknak szinte szokásává vált,
hogy tömegesen eltûnnek. Az 1914-tõl 1989-ig tartó rövid,
de annál szörnyûbb 20. században alighanem Kelet-Európa
volt az eltûnések legfõbb színtere. Hitlernek végül is sikerült tervének legalábbis az elsõ részét megvalósítania: Kelet-Európa zsidótlanítása – Magyarország kivételével – gyakorlatilag befejezett tény. A végállomás mindenütt, vagy
majdnem mindenütt ugyanaz. Az utak azonban, amelyeken a zsidók odáig, idáig – a semmiig – eljutottak, nagyon
különbözõek.
Az egyik út a litvákoké. Az északi, askenázi zsidóság külön
csoportját-típusát, eredetileg Litvánia (jiddisül Lite, héberül
Lita) zsidóit hívták a jiddisbõl a 18. század végétõl általánossá váló szóval litvákoknak. Hogy pontosan kiket, azt lehetetlen egyszer és mindenkorra meghatározni; a „litvákság”
határai változtak. Sõt, már az eredeti elnevezés is megtévesztõ volt, hiszen Litvánia, a középkori Litván Nagyfejedelemség nemcsak a mai Litvániából, hanem Fehéroroszországból és Lengyelország északkeleti csücskébõl, Suwa³kiból
is állt, s ennek megfelelõen a litvákok többsége a mai Fehéroroszországban élt; a 17-18. században nem hivatalos „fõvárosuk” Breszt volt. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy
az elnevezés késõbb néha kiterjedt az összes jiddisül beszélõre, egy semmilyen térképen nem található Jiddishland lakóira. A litvákok egyetlen többé-kevésbé objektív jellemzõje a jiddisnek az a tájszólása, amelyet õk tettek a 19. század
folyamán irodalmi nyelvvé (szemben Németországgal,
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ahol a jiddist rontott német zsargonnak tartották), s amelyben például a galíciai zsidóval szemben, aki sabeszkor
(szombaton) kigelt (kuglit, krumpligombócot), a litvák szabeszkor kugelt eszik. A lengyel zsidók emiatt lutváknak
csúfolták õket. A 18. század utolsó harmadától a földrajzi
fogalom társadalomlélektani töltetet kapott, s egy külön típust jelölt, amelynek fõ jellemzõje a racionalitás, az érzelmektõl mentes kritikai szellem, a mindenfajta misztikus
messiásvárással való szembenállás. A típus a Tóra tanulmányozásához ragaszkodó, de ahhoz a világi tudományokat is
fölhasználó konzervatív vilnai gáon (bölcs), Elijahu ben Slomo
Zalman (1720–1797, akit Ha’gra = Ha-Gáon Rabbi Elijahu
= Illés rabbi, a gáon akronímmel is emlegetnek) tanítása és
tanítványai nyomán alakult ki. Elijahu fanatikus ellensége,
mitnagdimja volt az ekkortájt Podóliában születõ, s onnan
villámgyorsan terjedõ, eksztátikusan érzelemteli haszidizmusnak. A tanítványok hozták létre a 19. század elejétõl
azoknak az újfajta jesiváknak, tanházaknak egész hálózatát
is, amelyekbõl a legtöbb orosz rabbi és talmudista is kikerült, s amelyek egy része a zsidó felvilágosodással, a hébert
erõltetõ haszkalával szembeni ellenállásnak, más részük viszont éppen a faragatlan, népies haszidizmust ugyancsak
megvetõ racionális haszkalának lett a központja. A könyvei
között élõ, egyedülálló tekintélyû gáon talmudizmusa és az
utána következõ nemzedékek aufkléristái, maszkiljai együttesen teremtették meg a litvák aszkétikus, ugyanakkor szkeptikus típusát, s az e típusnak otthont adó Vilnának mint szellemi központnak az alapjait. A hûvös racionalitásuk miatt
hideg halnak csúfolt litvákoknak étkezési szokásaik is jellegzetesek voltak: soványabb, bár fûszeresebb konyhát vittek, mint a mindent agyonédesítõ galíciaiak. (A kettõ között
a „gefilte Fish-vonal” képezte a határt: a litvákok sóval-borssalpaprikával, a galíciaiak cukorral készítették a töltött halat.)
A litvák elnevezés még parttalanabbá tágult 1795 után,
amikor a litvákok az addig gyakorlatilag zsidótlan orosz birodalom alattvalói lettek, s kezdte azokat az orosz(országi)
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zsidókat is jelenteni, akik az ún. lakhatási zónában kényszerültek élni. A lakhatási zónát (oroszul: cserta oszedlosztyi,
angolul: Pale of Settlement, az eddigi magyar szakirodalom
leggyakrabban – némileg félrevezetõen – letelepedési vagy
tartózkodási övezetnek fordította) II. Katalin 1794-es rendelete hozta létre, elsõsorban azért, hogy a több mint 1 millió
fõre rúgó új, zsidó alattvalóit kényszerlakhelyre szorítván
ne engedje az orosz etnikumú belsõ területek felé. A zóna az
elkövetkezõ évtizedekben fokozatosan kiterjedt a birodalom
huszonöt nyugati kormányzóságára. Területét 1835-ben véglegesítették: a Lengyel-Litván Nemzetközösség három felosztása során elcsatolt részeket, valamint Besszarábiát és a
Krím félszigetet foglalta magában, északon Kaunastól délen
Odesszáig. A lakhatási zóna egészen 1915-ig létezett, hivatalosan azonban csak az 1917. februári forradalom szüntette meg… Mindennek tetejébe az „eredeti” litvákok kirajzottak. Elsõsorban a szomszédos Lettországba, ahol 1923-ban
mintegy 90 ezer zsidó élt, akik litváknak tartották magukat
(2005-re 15 ezer maradt belõlük). De kirajzottak a világ minden tájára, Tartuig és Kisinyovig, New Yorkig és Chicagóig,
Izraelig és Dél-Afrikáig, Zimbabvéig és Ausztráliáig.

Litvánia
A litvákok azonosításának fõ nehézségét azonban az okozza, hogy magának Litvániának a fogalma is változó. Az
1569-es lublini unióban egyesült lengyel-litván államban, a
Rzeczpospolitában (ami nem respublikát, köztársaságot,
hanem királyi commonwealth-t, nemzetközösséget jelent)
a nemesség, a papság és a városlakó polgárság mellett külön rendet alkotó zsidók egész Európában kivételesen jó
helyzetben voltak. Szinte teljes jogú önkormányzatot kapva az egyes hitközségek, a kehilák demokratikusan választották elöljáróikat, s a kulturális és oktatási autonómián kívül a törvénykezésben is függetlenek voltak. A 16. század
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végétõl legfõbb szervük, a Litván Zsidó Tanács, a Va’ad
szinte belsõ, zsidó kormányként mûködött, egészen 1764-ig,
amikor mindenfajta zsidó autonómiát megszüntettek. A zsidók azonban ezután sem integrálódtak a többségi társadalomba: a 18. század közepétõl önálló településeket, stetleket
(kisvárosokat, községeket) alapítottak. Az orosz birodalomban
Litvánia hivatalosan nem létezett, azt besorolták az Északnyugati Régió közigazgatási egységébe.
Az Orosz Birodalomban az antiszemitizmus a hivatalos
állami politika rangjára emelkedett. (Magát a szót 1879-ben
Wilhelm Marr német újságíró találta ki az addigi „judofóbia” helyett.) A litvániai kormányzóságokban 1855 és 1863
között a cári hatalom a „zsidókérdést” összekapcsolta a
„lengyelkérdéssel”: a krími háborús vereség után igyekezett az uralkodó lengyel elitet megnyerni a zsidókkal szemben, míg az 1863-as lengyel-litván felkelés után feneketlen
lengyelgyûlöletében ideiglenesen a zsidókkal fogott össze.
Ennek eredményeként erõsödött fel mérhetetlenül az addig
is heves lengyel antiszemitizmus. A cári politika azonban
bevetette az antiszemitizmus legszélsõségesebb eszközét,
az államilag szervezett pogromot is. 1881 világtörténelmi
jelentõségû év. Az elkövetkezõ évtizedek több százezer áldozatot követelõ oroszországi pogromjaitól megrettent zsidók ekkortól kezdenek tömegesen Amerikába menekülni.)
S noha a következõ évben, majd 1900-ban és 1905-ben Litvániában is voltak – jóval kisebb intenzitású és tömegességû
– pogromok, általában is elmondható, hogy a litván zsidóellenesség egészen 1914-ig összehasonlíthatatlanul mérsékeltebb volt, mint a lengyel vagy az orosz. Litvánul a zsidó
férfire, illetve nõre több mint 20, kicsinyítõ képzõvel képzett szó van, amelyek jelentése azonban a szövegösszefüggéstõl függ: lehet becézés is, szitokszó is, „zsidócska” is,
meg „zsidrák” is. A világháború megint csak bizonyította az
unalomig ismert általános tételt: a társadalmi béke bármiféle erõszakos megtörésének elsõsorban a zsidók isszák meg
a levét. Az oroszok mindjárt a háború elején mintegy 150-
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200 ezer „megbízhatatlan és a németekkel szimpatizáló”,
kémgyanús zsidót telepítettek ki – pogromok kíséretében –
Oroszország belsejébe, úgyhogy az 1915-ben bevonuló németekben a zsidók a kisebbik rosszat láthatták. A hadi helyzet kaotikusan változott, de ez a zsidókat jóformán csak annyiban érintette, hogy épp melyik antiszemitizmus kiáltja
ki õket árulónak, s melyiktõl kell inkább tartaniuk: az orosztól, a némettõl, késõbb a lengyeltõl vagy a litvántól, s ennek
megfelelõen hol oroszbarátságuk, hol németbarátságuk,
hol litvánbarátságuk, hol burzsuj voltuk, hol bolsevik voltuk miatt üldözték-gyilkolták õket.

A kaunasi és a vilnai-vilniusi Litvánia
Úgy tûnt, hogy a független Litván Köztársaság megalakulásával a „litvák” fogalma legalább a szûkebb jelentésében
(„litvániai zsidó”) egyértelmûvé válik. Nem így történt. A két
világháború között két Litvánia létezett: a hivatalos „kaunasi” Litván Köztársaság és a litvánok fiktív, jóformán litvánok
nélküli „vilniusi” Litvániája, s ezeket csak Lengyelország
1939-es szovjet lerohanása egyesítette. Az elsõben a szinte
kizárólag városokban élõ zsidók a lakosság mintegy 7%-át
tették ki, míg magában Vilnában a 2%-nyi litván és a többségi lengyel mellett több mint 40 %-át. 1918 után Vilna hol
a lengyelek, hol a litvánok, hol a Vörös Hadsereg és a maroknyi szovjet-litván kezén volt. A versailles-i békeszerzõdés a
várost történelmi jogon a litvánoknak ítélte, amit Lengyelország a Népszövetség nyomására az 1920. október 7-én kötött Suwalki-i egyezményben el is fogadott. Az egyezményt
a lengyelek már október 9-én csalárd módon megszegték.
A litvánokat újabb megaláztatás érte: 1939. március 22-én
Németország visszavette tõlük Klaipëdát és vidékét, a Memellandot . A vilnai Litvánia litvákjai 1922 és 1939 között felemás helyzetben voltak. Egyrészt gazdag hagyományait,
elsõsorban a vilnai gáon és a haszkala szellemi örökségét
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ápolva-továbbfejlesztve a város (az ugyancsak litvákok lakta,
de szovjet ellenõrzés alatt lévõ Minszket messze felülmúlva) a korabeli Európa talán legfontosabb zsidó központjává
vált. Itt – noha a zsidók a kaftán és fekete kalap helyett
„normális” európai öltözékben jártak – állítólag egy életet le
lehetett élni úgy, hogy csak jiddisül beszélt valaki.

A litván–szovjet–német–szovjet Litvánia
Litvánia és Vilna történetében a következõ fordulat 1939 õszén
következett be. A Kelet-Európa felosztására 1939. augusztus
23-án és szeptember 28-án kötött két Molotov-Ribbentrop
szerzõdés titkos záradéka szerint egész Litvánia a Szovjetuniónak jutott. Az ott lefektetett forgatókönyvet Sztálin kevesebb mint egy év alatt valósította meg. Németország
szeptember 1-én, a Szovjetunió pedig 17-én támadta meg
Lengyelországot. A szovjet csapatok szeptember 18-án foglalták el Vilnát, s az elkövetkezõ hat hétben, miközben részt
vettek a lengyelek által rendezett pogromokban is, a város
az õ uralmuk alatt állt egészen október elejéig, amikor a jóságos Sztálin Litvániának ajándékozta. Ettõl kezdve a város
osztozott Litvánia sorsában. 1939 végén az országban 250
ezer zsidó volt: a Litván Köztársaságban élõ 135 ezerhez
csatlakozott a frissen visszakapott Vilniusban élõ 75 ezer, a
városkörnyéki 25 ezer, valamint a németek megszállta lengyelországi területekrõl idemenekült 15 ezer. Litvánia (és a
másik két balti állam) függetlensége alig több mint fél évig
tartott. Az 1939. októberi kölcsönös segélynyújtási szerzõdés után 1940. június 15-én a Szovjetunió ultimátumot intézett Litvániához, s evvel egy idõben csapatai elfoglalták az
országot. Ezt követte egy hathetes „népi demokratikus”
idõszak parlamenti választásokkal szovjet módra, államosítással, a „kulákok” földjeinek szétosztásával, s a terrorgépezet beindításával; 1940. augusztusban mint a Szovjetunió
14. köztársasága megalakult a Litván SzSzK, amely aztán
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1941. június 22-ig, a német megszállásig állt fönn. A szovjet
és a német megszállás közötti egy évrõl egészen a rendszerváltásig csak a nyugati, amerikai (s jórészt jobboldali, sõt,
néha egyenesen fasisztának mondható) emigráció által kialakított kép élt, (amelyet aztán a Litvániában is megjelenõ
szélsõjobb átvett). Eszerint a litvániai zsidók a 14. századtól
lényegében békésen élhettek itt, egészen 1940 nyaráig, amikor is a bevonuló szovjet csapatokat a litvánok könnyel a
szemükben, a zsidók viszont ujjongva köszöntötték, mint
ahogy a bolsevik zsidók voltak azok is, akik az 1940-41-es
szovjet megszállás alatt, majd 1944 után a litvánellenes szovjet terrort irányították; ezért jogos, de legalábbis érthetõ volt,
amikor erre válaszul az 1941. júniusi német megszállás elõtti
és utáni néhány napban a litvánok („a csõcselék köztörvényes
bûnözõkbõl álló néhány csoportja”) a németeket megelõzve
pogromokat rendeztek, melyeknek néhány ezer áldozata
volt; a litvákok világának az eltûnése-elenyészése pedig a
németek számlájára írandó. Ez valójában a „kettõs genocídium”elméletecskéje, amely egyenlõségjelet téve a náci és a
szovjet népirtás, a shoa és a Gulág közé, lényegében a zsidók kollektív bûnösségének újabb megfogalmazása. Evvel
a hazug, a tényeket szelektíve kezelõ elképzeléssel szemben az egy évig tartó szovjet uralom tanulsága úgy összegezhetõ, hogy Litvánia világháború elõtti, németek és szovjetek között folytatott hintapolitikája csõdöt mondott, s az
adott geopolitikai helyzetben ez a csõd végzetszerûen elkerülhetetlen volt.
A litvánok németbarát, illetve a zsidók kisebbik rosszat
választó szovjetbarát beállítottsága eleve szembeállította
õket – noha a „Litvániát eláruló-elveszejtõ zsidó bolsevik”
Berlinben kitalált és onnan terjesztett (s „neo- és ultrahazafias” körökben máig eleven) sztereotípiája hazugság: a zsidókat a deportálás, az államosítás, intézményeik megszüntetése, stb. arányosan nagyobb százalékban érintette, mint
a litvánokat. Litvánia bukásában az érthetõen a szovjet opciót elõnyben részesítõ zsidók semmi szerepet nem játszot-
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tak, nem is játszhattak, hiszen semmiféle állami tisztséget,
hivatalt az íratlan, de áthághatatlan szabályok szerint nem
tölthettek be. Sõt, a szovjet hatalmat, a Litván Szocialista
Szovjet Köztársaság megalakulását (nem tudván, hogy az a
náci-szovjet paktumok része) a litván értelmiség tekintélyes
képviselõi, s a lakosság jelentõs része is támogatta, többek
között az a több mint 200 ezer parasztcsalád, amelyik kérvényezte, hogy a „kulákoktól” 1940 szeptemberében elkobzott földekbõl kapjon, s amelyek között egyetlen zsidó nem
volt. (Annál több a bankok, kereskedelmi és ipari intézmények államosításának kárvallottjai között.) A litvánok szovjetellenessége csak a szovjet rendszer fokozatos megtapasztalása és a (késõn, csupán 1941 júniusában tetõzõ) terror
után vált általánossá és ellentétessé a jobb híján a szovjetek
mellett kitartó zsidók érdekeivel. Igaz, zsidók és litvánok nemcsak ellentétes geopolitikai érdekeik miatt kerültek szembe
egymással.
A zsidók szovjetek iránti szimpátiáját az is erõsítette,
hogy a szovjethatalom tiltott minden antiszemita megnyilvánulást, s minden foglalkozás, minden beosztás elvileg
mindenki számára hozzáférhetõvé vált. Így azok a zsidók,
akik Litvániában nem lehettek közszolgálati alkalmazottak,
katonatisztek stb., most a politikai-gazdasági élet minden
területén szerephez juthattak. 1940 õszén a vilniusi egyetemen felállították a zsidó nyelv és irodalom tanszékét. Az
antiszemitizmust tiltó törvények kiirtották a közbeszédbõl
a hagyományos litván antijudaizmust-antiszemitizmust, s
ez a lappangó erõ tört utat magának aztán, még az 1941. júniusi német megszállás elõtt. A zsidó és a szovjet bolsevik
azonosítása, majd közvetlenül a német támadás elõtt kitört
antiszemita pogromhullám, amelyben a litvánok legalább
10 ezer zsidót gyilkoltak meg, nagyrészt az 1940 õszén Berlinben alakult és a Hitler-hívõ berlini litván nagykövet,
Kazys Škirpa vezette Litván Aktivisták Frontja (LAF) nevû
szervezet számlájára írandó.
A litvánok nem csak a német megszállás elõtt, de utána is
segédkeztek a zsidók kiirtásában, s nem csupán a helyi köz-
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igazgatás és a rendõrség, de a külön e célra alakult litván
büntetõszázadok és a németeket támogató, szovjetellenes
„partizánok” is. A június 22. és július 5. közötti két hétben a
litvánok rendeztek szörnyû pogromokat a zsidók körében,
de az 1941 júliusában felállított Einsatzgruppé-kban, ezekben a – Gideon Hausner kifejezésével –„mozgó vágóhidakban” egyes számítások szerint 8:1 volt a különös kegyetlenségükrõl hírhedtté váló litvánok és a németek aránya, sõt,
6-7 ezer gyilkos jutott Nyugat-Fehéroroszországba, Ukrajnába és a lengyelországi haláltáborokba is. (Arad 2004:17778) Az antiszemitizmus a legtragikusabban azonban abban
a közönyben nyilvánult meg, amellyel a litvánok eltûrték,
hogy a németek már 1941 decemberére a litvákok 80%-át
tömegsírba lõjjék, a maradékot gettókba zárják, majd 194344-ben a gettókat felrobbantva-elgyújtva lakóikat elpusztítsák vagy koncentrációs táborba hurcolják. Az egész vidéki
zsidóság – mintegy 77 ezer ember – 1941 második felében
elpusztult. A németek irányításával jobbára a helyi erõk lõtték az erdõkben vagy a zsidó temetõkben a maguk a zsidók
által megásatott gödrökbe áldozataikat. Litvániában mintegy 200 település határában vannak ilyen tömegsírok. (Puišytë
2001:174) Litvániában a holokauszt nemcsak a leghamarabb
kezdõdött, de a leghatékonyabb is volt egész Európában: a
litvákok 96%-a odaveszett, s mindössze 8 ezren maradtak
életben. (Számuk mára 3-4 ezerre olvadt.)
Hogyan tûntek el a litvákok? Hát így, ahogy leírni próbáltam. Mi okozta katasztrófájukat? Elsõsorban a külsõ körülmények, a nácik népirtó programja. De pusztulásukban
nagy szerepet játszott a litván társadalomban eluralkodó
mély politikai és erkölcsi válság, az iránytalanság, a nacionalista öncsalásra való hajlam, a hol az egyik, hol a másik
nagyhatalom megmentõ szerepében való vakhit, a kicsinyes hatalomvágy, a fenyegetõ valóság semmibevétele, az
országot vezetõk politikájának szolipszizmusa és infantilizmusa. Amibõl a litván történész talán mások számára is
megszívlelhetõ tanulságot von le: „A litvánok nem szeretnek a múlt kellemetlen ügyeirõl beszélni. Az ötven évig tar-
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tó megszállás után, ami alatt bármifajta függetlenségi törekvést bemocskoltak, s a nemzetet kisebbrendûségi érzéssel
oltották be, ma a nemzet ’szépnek’ akarja látni történelmét,
s a nem is oly távoli múlt minden kudarcáért szeret ’másokat’, elsõsorban a zsidókat vádolni. Az önkritikus szembenézés a múlttal nem túl népszerû, és sokak számára
egyet jelent az ország megrágalmazásával. Túl kell lépnünk
ezen a szemléleten.” (Truska 2005: 249)
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A holokauszt magyar aspektusa
a Szovjetunióban: források és levéltárak

A holokauszt története – világtörténet. Mint Kertzer, amerikai történész írja a Pápák a zsidók ellen c. könyvében, a holokauszt története idõben, mélységében elválaszthatatlan a
civilizáció évezredes történetétõl. Ugyanígy vagyunk a holokauszt interpretációjának, recepciójának helyi és egyetemes
történetével is. Csak napjainkban hárulnak el az akadályok
a holokauszt története számos aspektusának levéltári források
alapján való feltárása elõl. Ez szintén érvényes a magyarországi zsidóság történetére és konkrétan az 1939-1944-es években történt kiirtására – azokon a területeken, amelyek nem
tartoznak a mai Magyarország területéhez. Mindenekelõtt
a magyar zsidó munkaszolgálatosok sorsa, pusztulásuk története megíratlan. Magyarországon – számos okból – egész
egyszerûen figyelmen kívül maradt, hogy 1991 után fokozatosan megnyíltak az oroszországi, ukrajnai és belorusz levéltárak, amelyek gazdag anyaggal szolgálhatnak a szovjet
területen végbement holokauszt történetéhez, benne a magyar munkaszolgálatosok sorsához is.
Közel 70 év eltelt a történelem eddigi legnagyobb katasztrófáját jelentõ háború befejezése óta. Joggal gondolhatná az ember, hogy hét évtized – majd egy emberöltõnyi
idõ – elegendõ ahhoz, hogy a második világháború eseményeinek értelmezése kapcsán bizonyos témaköröket illetõen konszenzus alakuljon ki – legalább a történész szakma
berkein belül. Ha Németország példáját vesszük, akkor talán így is van, ott már a társadalom is túl van ezen az egyáltalán nem egyszerû folyamaton. Azonban a mi kelet-kö-
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zép európai régiónkban a 20. századi múltúnkkal való
szembenézésre – az ismert okok miatt – igazából a rendszerváltozás után adatott meg a lehetõség. Azt, hogy az azóta
eltelt 25 év a Magyarország második világháborús szerepvállalásának katasztrofális következményeivel való tárgyilagos szembenézés terén mennyire tekinthetõ sikeresnek, netán
inkább elvesztegetett idõnek – egy önálló tanulmány lenne
hivatott elemezni. Valójában már a rendszerváltozás után a
revizionista szemlélet fényében hazánk második világháborús részvételének átértékelése kapott teret, nem csak a
szellemi-politikai életben, hanem tudományos körökben is.
Meggyõzõdésem, hogy a múlttal való szembenézésben
segítségünkre lehetnek az eddig ismeretlen levéltári források is, mint például a holokauszt történetének magyar fejezetéhez új adatokkal, információkkal szolgáló dokumentumok
az egykori szovjet levéltárakból. Az elmúlt két évtizedben
az oroszországi, az ukrajnai, a belorusz iratõrzõ intézmények folyamatosan nyitották meg a korábban zárolt irataikat. Az oroszországi archívumokban (elsõsorban az állami
levéltári rendszerbe tartozó iratõrzõ intézményekben) magyar kutatók is megfordulnak, miközben – a kárpátaljai levéltárak kivételével – az ukrán és belorusz levéltárak magyar részrõl történõ feltérképezése sem történt meg.
Az egykori szovjet levéltárakban a holokauszt tematikában található iratanyagok két nagy témakört fednek le:
1. a magyar katonai alakulatok (elsõsorban a magyar megszálló erõk) részvétele a németek oldalán a Szovjetunió
területén elkövetett népirtásban, ezen belül a holokausztban, az ottani szovjet zsidóság elpusztításában.
2. illetve a magyar zsidó munkaszolgálatosok sorsa.
Harmadikként megemlíthetõ egy kisebb témakör, azoknak
a zsidó származású és/illetve baloldali érzelmû személyeknek
a története, akik 1939–1941-ben menekültek Magyarország
korabeli területérõl a zsidótörvények elõl, majd tiltott (illegális) határátlépés miatt ítélték el õket a Szovjetunióban.
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A kutatás helyszínei:
Oroszországi levéltárak:
A föderációs állami és a vidéki önkormányzati levéltárak
közül a témakörre vonatkozóan az alábbi intézmények õriznek iratokat:
1. Oroszországi Föderáció Állami Levéltára (GA RF)
/Moszkva/ – Государственный архив Российской Федерации (Г
ГА РФ) – az állami központi archívumban elsõsorban az 1917 utáni legfelsõbb államhatalmi szervek és az államigazgatás központi szerveinek iratanyagait õrzik.
A források, forráscsoportok közül kétségtelenül a legfontosabb irategyüttes a Rendkívüli Állami Bizottság hatalmas
dokumentációja/iratanyaga. A nácik és tettestársaik által elkövetett bûntettek kivizsgálásról a szövetségesek már a háború alatt megegyeztek, elsõként a Szovjetunió állította fel
saját kivizsgáló bizottságát. A Szovjetunió Legfelsõbb Tanácsa Elnökségének 1942. november 2-i 160/17. számú rendelete alapján hozták létre a „Rendkívüli Állami Bizottság (RÁB)
a fasiszta-német betolakodók és bûntársaik gaztetteinek és általuk
a szovjet polgároknak, kolhozoknak, társadalmi szervezeteknek, az
állami vállalatoknak és intézményeknek okozott károk felmérésére
és megállapítására” nevet viselõ szervet.1 A létrehozó rendelet elõírta, hogy a bizottság feladata: „a nácik és bûntársaik
gaztetteirõl és az általuk a szovjet polgároknak és a szocialista államnak okozott károkról teljes kimutatás elkészítése, a fasiszta bûnösök név szerinti felderítése azzal a céllal, hogy bíróság elé állítsák õket”.2
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители 1923–1991. Историко-биографический
справочник. Сост.: В.И. Ивкин. Москва, 1999. 40-41.
2
ГА РФ, ф. Р-7523, оп. 4, д. 113, лл. 6-5. A rendeletet közli: Сборник
законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР.
1938г. — июль 1956г. / под ред. Мандельштам Ю.И. — Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1956. с. 96–98.
1
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A bizottság feladatkörébe tartozott a megszállt területeken elkövetett bûncselekményekrõl és okozott károkról
szóló írásos anyagok összegyûjtése, e dokumentáció ellenõrzése és rendszerezése.3 A háború után hamarosan maga a
szovjet vezetés „titkosíttatta”, zároltatta az iratokat. 19451946-ban néhány brossura még megjelent a Szovjetunióban
véghez vitt pusztításokról, aztán amikor begyûjtötték levéltárba az anyagokat, gyakorlatilag a rendszerváltozásig nem
lehetett kutatni azokat. A CSGK már 1945 õszén felfüggesztette mûködését, de hivatalos felszámolására a Népbiztosok
Tanácsának 1951. június 9-i rendeletével került sor, amely
egyben azt is kimondta, hogy a bizottság teljes iratanyagát
át kell adni a Szovjetunió „Októberi Forradalom Központi
Állami Levéltárába (ma: Oroszországi Föderáció Állami Levéltára – GA RF/ГА РФ), ahol az 1990-es évek elejéig a dokumentumok túlnyomó többségét titkos minõsítés alatt kezelték.4
Az elmúlt idõszakban megtörtént az iratanyag visszaminõsítése, napjainkban gyakorlatilag a teljes iratanyag szabadon kutatható.
Ki kell hangsúlyoznunk, hogy ez a Moszkvában székelõ
ún. központi bizottság iratanyaga. Emellett majdnem minden
– a megszállásban érintett – terület (oblaszty) levéltárában
található CSGK-anyag, hiszen a helyi bizottságok fennmaradt dokumentációját a vidéki/területi levéltárakban õrzik.
Az elmúlt években megkezdõdött a központi CSGKiratanyagban található iratok feltárása a magyar megszálló
erõk részvételére a holokausztban és a helyi orosz, ukrán és
belorusz lakosság elleni népirtásban, ugyanakkor a kutatás
folytatása szükséges további állagokban:
3

4

A CSGK mûködésére, tevékenységére vonatkozóan lásd: A magyar
megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947.
Fõszerkesztõ: Krausz Tamás. Szerkesztette: Krausz Tamás és Varga Éva
Mária. L’Harmattan, Budapest, 2013. 15–20.
A CSGK iratanyaga a GA RF-ban jelenleg az R-7021. sz. fond, amely
153 állagból (опись) áll és 43305 õrzési egységet (дело) tartalmaz. (Egy
gyelo az esetek többségében több ügyiratot is tartalmaz, azaz több
száz oldalnyi dokumentum található benne.)
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Iratanyag Iratanyag
Közigazgatási
(fond
(opisz
terület
száma)
száma)
R-7021
19
Brjanszki terület

81

Terjedelem
(õrzési
egység)
1944-1945
95
Évkör

R-7021

29

Kurszki terület

1942-1946

1059

R-7021

22

Voronyezsi terület 1943-1947

543

R-7021

37

Orjoli terület

1942-1944

1032

R-7021

54

Vinnyicai terület

1944-1945

151

R-7021

62

Kárpátaljai terület 1945-1946

140

R-7021

74

1943-1945

561

R-7021

76

Szumi terület
Harkovi terület

1943-1948

988

R-7021

78

R-7021

81

R-7021

82

Bobrujszki terület 1944-1947

249

R-7021

83

Breszti terület

1944-1945

279

R-7021

88

Mogiljovi

1944-1946

538

R-7021

90

Pinszki terület

1944-1945

201

Csernyigovi
1944-1946
terület
Belorusz SZSZK
1944-1948
Baranovicsi terület

213
137

Külön ki kell emelni, hogy a 62. sz. állag (Kárpátaljai terület) rendkívüli jelentõséggel bíró, eddig ismeretlen iratokat
tartalmaz a terület visszacsatolása után Kárpátalján bevezetett katonai közigazgatás keretében a zsidó lakosság és a helyi ukrán, ruszin lakosság ellen megvalósított megtorló intézkedésekre, illetve a magyar honvédség, a csendõrség, a
magyar szabadcsapatok (a Rongyos Gárda „utódszervezetei” – „Térképhelyesbítõ Csoport”) és késõbb az Ungvári
Kémelhárító Osztály tevékenységére vonatkozóan. Az eddigi kutatások során még csak a jéghegy csúcsa látszik. A 127. sz.
állagban (amely a háborús bûnöket elkövetett személyekrõl
készült névjegyzékeket tartalmazza országonkénti lebon-
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tásban) a magyarok tekintetében egy külön iratcsomó található a Kárpátaljai területen bûncselekményeket elkövetõ
személyekrõl. A 162 fõt tartalmazó lista mögé bizonyítékként becsatolt dokumentumok gyakorlatilag bemutatják,
hogy Kárpátalján a magyarok már 1939-tõl olyan intézkedéseket hoztak, amelyek úgy mond „elõkészítették a talajt”
a magyar holokauszt „elõszobájának” a kamenyec-podolszkiji tragédiának. A már eddig elõkerült szovjet források,
dokumentumok alapján is világos, hogy az internálótáborok,
a gyûjtõtáborok, (a túlélõk, szemtanúk késõbbi vallomásaikban sokszor gettóknak nevezték) felállítása a zsidók és más
politikailag „megbízhatatlanok” (ukránok, ruszinok) számára Kárpátalján megkezdõdött mindjárt a II. bécsi döntést
követõ magyar bevonulás után.5 E történet szinte alig ismert. (A magyar hadvezetés a kárpátaljai határ térségében
1939. március 13-án elrendelte a katonai készenlétet. A Honvédelmi Minisztérium VI-5 osztálya – hivatalosan elvi és katonapolitikai osztály, késõbbi nevén Vkf-5 irányítása alatt
– szabadcsapatokat dobtak át diverzáns feladatokkal a határon, amit aztán okként használhattak fel a reguláris csapatok bevonulására.) A magyar szabadcsapatok új elnevezést kaptak, fedõnevük „Térképhelyesbítõ csoport” lett. Egy
korabeli magyar dokumentum is tanúsítja, hogy a kárpátaljai lakosság a csoport mûködésével kapcsolatban nemtetszését fejezte ki: „A Térképhelyesbítõ csoport mûködését a lakosság
nem jó szemmel nézi. Nem tudják megérteni, hogy a katonaság,
csendõrség, rendõrség mellett hogy mûködhetik még egy civilruhás intézmény, amelyik nyomoz, letartóztat, véresre ver besúgás
alapján embereket. A besúgás […] nagyon elburjánzott, akinek ellensége van, azt feltétlen beárulják a térképezõknek. A besúgás elég
néhány napi letartóztatáshoz […] Célszerû volna tevékenységét
beszüntetni, annál is inkább, mert vezetõik tiszti rendfokozati címekkel szólíttatják magukat.6
5
6

ГА РФ, ф. Р-7021, оп. 127, д. 83.
Hadtörténelmi Levéltár 1939, VKF/I., 3529. sz. irat, B/227/1260/1988.
mikrofilm doboz.
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A témakörünkre vonatkozóan a CSGK-iratanyagon túl
fel kellene térképezni egy szintén jelentõs mennyiségû irategyüttest, mely a központban, Moszkvában is lecsapódott,
és vidéki levéltárakban is találhatóak iratok, ez pedig a partizán mozgalom iratanyaga.
2. Oroszországi Állami Szociálpolitika-történeti Levéltár
(RGASZPI) /Moszkva/ – Российский государственный
архив социально-политической истории (Р
РГАСПИ)
Iratanyag

Évkör

Terjedelem

A Legfelsõbb Parancsnokság
Fõhadiszállása mellett mûködõ
partizán mozgalom központi
parancsnoksága

1942-1944

69. sz. fond
(9 állag,
kb. 30000 gyelo)

3. Oroszországi Állami Katonai Levéltár (RGVA) /Moszkva/
РГВА) –
– Российский государственный военный архив (Р
ebben az archívumban õrzik az 1939–1953 között mûködött
UPVI/GUPVI (Hadifogolyügyi (Fõ)Parancsnokság) iratkomplexumát (mintegy 3,8 millió õrzési egység). A magyar
hadifoglyok és internáltak személyi (nyilvántartási) dossziéit
tartalmazó fondok: 460/p. 461/p. 463/p., 465/p. számú fondok.7 Ebben az irategyüttesben zsidó munkaszolgálatosok
személyi dossziéi is megtalálhatóak. A magyar zsidó munkaszolgálatosok dossziét másolatban feltétlenül intézményi
keretek között lehetne megszereznünk, mivel a hatályos levéltári jogszabályok értelmében magánkutatás keretében
nem hozzáférhetõek a dokumentumok. (Kizárólag a hozzátartozók tekinthetnek be az iratokba, illetve tudományos
7

Az UPVI/GUPVI iratanyagról részletesebben lásd: Varga Éva Mária:
Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében. Ruszisztikai Könyvek XXIII., Russica Pannonicana, Budapest, 2010.
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kutató is csak kizárólag a hozzátartozók közjegyzõi meghatalmazásával.)8
4. Brjanszki Terület Legújabbkori Történetének Dokumentációs Központja (CDNIBO) /Brjanszk/ – Центр документации новейшей истории Брянской области (Ц
ЦДНИБО)
Iratanyag
Brjanszki partizán
törzsparancsnokság

Évkör

Terjedelem

1941-1943,
1952-1991

P-1650. sz. fond
(1682 gyelo)

A Szovjetunióban a Brjanszki területet 1944 nyarán hozták
létre, addig az Orjoli terület részét képezte, ezért a
Brjanszki terület Rendkívüli Állami Bizottságának iratanyaga nem különül el, és az Orjoli terület RÁB-anyagában keresendõ:
5. Orjoli Terület Állami Levéltára (GAOO) /Orjol/ – Государственный архив Орловской области (Г
ГАОО)
A náci megszállás alatt keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag
Orjoli terület Rendkívüli
Állami Bizottsága

8

Évkör

Terjedelem

1943-1945

nincs adat

Az UPVI/GUPVI) Antifasiszta részlegének anyagaiban magyar hadifoglyok által készített emlékalbumok is találhatóak, köztük zsidó munkaszolgálatosok bejegyzéseivel. (Iratok levéltári jelzete: РГВА, ф. 4п,
оп. 25в.)
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6. Brjanszki Terület Állami Levéltára (GABO) /Brjanszk/ –
Государственный архив Брянской области (Г
ГАБО)
A náci megszállás alatt mûködõ területi szervek és a keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag

Évkör

Terjedelem

Brjanszki terület végrehajtó
bizottsága

1943-1991

6. sz. fond

Körzeti végrehajtó bizottságok

1943-1991

28 fond
(28 körzet)

Városi végrehajtó bizottságok

1943-1991 15 fond (15 város)

Falutanácsok

1943-1991 90 fond (90 falu)

Sztarodubi Rendkívüli Állami
Bizottság

1943-1945

2327. sz. fond
(8 gyelo)

7. Kurszki Terület Állami Levéltára (GAKO) /Kurszk/ –
ГАКО)
Государственный архив Курской области (Г
A náci megszállás alatt keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag
Kurszki terület Rendkívüli
Állami Bizottsága

Évkör

Terjedelem

1943-1944

3605. sz. fond
(867 gyelo)

Egyéb oroszországi iratõrzõ intézmények:
8. Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB)
ЦА ФСБ России) – ún. hatósági
Központi Archívuma (Ц
irattárként («ведомственный архив») mûködik, azaz nem
tartozik az Oroszországi Állami Levéltári Szolgálat (Roszarchív) felügyelete és irányítása alá, és a hatályos orosz levéltári törvény értelmében örökös letétként õrizheti jogelõd
szervei iratanyagait is. Ezek az állami levéltári rendszeren
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kívül mûködõ ún. hatósági irattárak nem nyilvános levéltárak, a volt KGB-archívumban betekintési engedélyt az iratokba gyakorlatilag a politikai represszió áldozatainak hozzátartozói kaphatnak. Csekély azoknak az orosz és különösen
a külföldi kutatóknak a száma, akiknek lehetõségük adódik
ebben az iratõrzõ intézményben érdemi kutatásra. Ennek
ismeretében érthetõ meg annak a jelentõsége, hogy az FSZB
Központi Archívumából származó dokumentumok közzétételére – a magyar történet- és levéltártudományban elõször – a magyar megszálló csapatok tevékenységét taglaló
2013 tavaszán megjelent forráskiadványban kerülhetett sor9.
Az itt õrzött levéltári források közül a témakör kutatása
szempontjából rendkívüli jelentõségû az ún. büntetõügyek
fondja, amely az archívum egyik legnagyobb terjedelmû
irategyüttese, de feltárása, közzététele csupán az elmúlt években kezdõdhetett meg. Az FSZB Központi Archívumában
mintegy 30 ezer vizsgálati dossziét õriznek a hitleri Németország és szövetségeseinek hadseregeiben, illetve a különleges osztagokban, rendfenntartó és megszálló alakulatokban
szolgált személyekre vonatkozóan. A büntetõügyek fondjában a magyar tábornokokra, fõtisztekre, csendõrökre vonatkozó vizsgálati dossziékban gyakran találkozhatunk zsidó
munkaszolgálatos személyek tanúvallomásaival.
9. Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériumának
Központi Irattára (CAMO) /Podolszk/ – Центральный
архив Министерства обороны РФ (Ц
ЦАМО) – ez az archívum szintén az ún. „hatósági irattárak” körébe tartozik, és
közismert a szakmában, hogy az elmúlt évtizedekben magyar kutatókat (egyáltalán külföldi kutatókat) az intézmény
nem fogadott. A CAMO-ban található magyar eredetû hadizsákmány-iratokon kívül a Vörös Hadsereg, a Vezérkari
Fõnökség, a különbözõ katonai alakulatok dokumentumai

9

Lásd: A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. i.m.
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Magyarország felszabadítása, a hazánk területén zajló harci események, a hadifogoly-kérdés (munkaszolgálatosok is)
terén eddig ismeretlen adatokat, információkat tartalmaznak, melyek mielõbbi feltárása elemi érdekünk.
Фонд Холокоста) /Moszkva/
10. Holokauszt Alapítvány (Ф
Az intézmény munkatársai évek óta gyûjtik az oroszországi archívumokban található holokauszt-anyagokat, archívumukban a magyar munkaszolgálatosokra, hadifoglyokra
vonatkozó dokumentáció is található.10 Az alapítvány vezetése készen áll a magyar féllel történõ szoros együttmûködésre közös kiadványok megjelentetésére, kiállítások megrendezésére.
11. OF Komi Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma Igazgatóságának irattára /Vorkuta/
A Vorkutai Memoriál Társaság közremûködésével sikerült
feltárni az ebben – a kutatók elõtt nem megnyitott – iratõrzõ
intézményben õrzött Vorkutlag c. fondban található elítéltek
személyi kartonjait. A kartotékrendszer – a Vorkutai táborrendszerbe került magyarokra vonatkozóan – egy adatbázisban került feldolgozásra, amely mintegy 1000 fõ – magát
magyar nemzetiségûnek, illetve magyar állampolgárnak valló személyt tartalmaz, akiknek a negyede tartozik a már korábban említett kategóriába: az elsõsorban zsidó származású
és/illetve baloldali érzelmû személyek, aki 1939–1941-ben
menekültek Magyarország korabeli területérõl a zsidótörvények elõl, majd tiltott (illegális) határátlépés miatt ítélték el
õket (általában 3-5 év kényszermunkára) a Szovjetunióban.11

10
11

http://www.holocf.ru/pages/48 (2014. 08. 01.)
Errõl részletesebben lásd: Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban. i.m. 199–202.
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Ukrajnai levéltárak:
12. Csernyigovi Terület Állami Levéltára (GACSO) – Державний архів Чернігівської області (Д
ДАЧО) /Csernyigovban található a központ, a fióklevéltár pedig Nyezsinben/
A náci megszállás alatt mûködõ területi szervek és a keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag

Évkör

Terjedelem

Területi rendõrségek

1941-1943

9 fond (67 gyelo)

Polgármesteri hivatalok

1941-1943

2 fond (11 gyelo)

Területi elöljáróság hivatala

1941-1943 22 fond (472 gyelo)

Helyi elöljáróság hivatala

1941-1943 5 fond (1347 gyelo)

Csernyigovi terület
Rendkívüli Állami Bizottsága

1943-1961

3013. sz. fond
(139 gyelo)

13. Harkovi Terület Állami Levéltára (DAHO) /Harkov/ –
Державний Архів Харківської Області (Д
ДАХО)
A náci megszállás alatt mûködõ területi szervek és a keletkezett károk felmérése felállított bizottság (Harkovi terület
Rendkívüli Állami Bizottsága) iratanyagai találhatóak ebben az archívumban.12
14. Ukrán Központi Állami Levéltár (CDAVO) /Kijev/ –
Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України (Ц
ЦДАВО України).
A náci megszállás alatt keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag
Lvovi Rendkívüli Állami
Bizottság
12

Évkör

Terjedelem

1941-1944

3955. sz. fond
(42 gyelo)

A levéltár fond- és állagjegyzéke elektronikus módon nem elérhetõ.
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Belorusz levéltárak:
15. Belarusz Köztársaság Nemzeti Levéltára (NABR) – Национальный архив Республики Беларусь (Н
НАРБ) /Minszk/
A náci megszállás alatt mûködõ partizán szervek és a keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag

Évkör

Terjedelem

Belorusz SZSZK Rendkívüli
Állami Bizottsága

1943-1945

845. sz. fond
(245 gyelo)

Belorusz partizántörzs
parancsnokság

1942-1944

1450. sz. fond
(11125 gyelo)

Baranovicsi körzeti (német)
parancsnokság

1941-1944

388. sz. fond
(28 gyelo)

16. Baranovicsi Területi Állami Levéltár (ZGABar) /Baranovicsi/ – Зональный государственный архив в г. Барановичи (З
ЗГАБар)
A náci megszállás alatt keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag

Évkör

Terjedelem

Baranovicsi terület Rendkívüli
Állami Bizottsága

1944-1945

616. sz. fond
(76 gyelo)

16. Bobrujszki Területi Állami Levéltár /Bobrujszk/ – Зональный государственный архив в г. Бобруйске»
A náci megszállás alatt keletkezett károk felmérése felállított bizottság:
Iratanyag
Bobrujszki terület Rendkívüli
Állami Bizottsága

Évkör

Terjedelem

1944-1945

nincs adat
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Valamennyi forráscsoport (CSGK-anyagok, partizán mozgalom iratanyagai, UPVI/GUPVI-iratok) kapcsán fontos
megjegyeznünk, hogy a témakörre vonatkozóan nincsenek
elkülönítve a magyarokra vonatkozó iratok, azaz a fondokon
belül nem egy-egy állagban találhatóak, és még gyelo-szinten
is elvétve fordul csak elõ, hogy már az iratcsomó elnevezésében megtalálható a „magyar ” (vengerszkij, magyarszkij)
szó. Így a legtöbb esetben a kutatás során „mélyfúrásra”,
búvárkodásra van szükség. Részben emiatt, illetve az említett irategyüttesek jelentõs mennyisége és sokszínûsége, továbbá a hatályos levéltári jogszabályok miatt a teljes körû
hungarica-feltárást nem lehet elvégezni pusztán „partizán
módon”, egyéni kezdeményezésbõl, az intézményes háttérre feltétlenül szükség lenne. A források feltárása és hazahozatala nyilvánvalóan elemi érdekünk, amelyre külföldi,
mindenekelõtt az osztrák és német projektek mintául szolgálhatnának.13

13

Lásd a Stefan Karner vezette Ludwig Boltzmann Intézet tevékenységét Ausztriában (http://www.bik.ac.at/), illetve a Drezdában székelõ
német ún. „Szakszonszkije memoriali” (Центр документации (ЦД)
— научно-исследовательcкое учреждение при) szervezet mûködését (https://www.stsg.de/cms/herzlich-willkommen).
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Az elsõ deportálás(ok) Magyarországról

Ma már nem lehet kérdés, hogy Magyarország német megszállása, vagyis 1944. március 19-e elõtt is deportáltak zsidókat
az ország területérõl. Erre nem csak Randolph L. Braham
bibliográfiájában (A magyarországi holokauszt bibliográfiája 1-2,
Budapest, Park Könyvkiadó, 2010) található tucatnyi cikk és
tanulmány hozható fel példának, hanem az is, hogy már
1941-ben is cikkeztek a Kamenyec-Podolszkban történt tömeges kivégzésekrõl, sõt még a képviselõházban is interpelláltak az ügyben. Ahhoz, hogy megértsük, hogy kiket és
miért deportáltak 1941-ben Kamenyec-Podolszkijba, röviden
meg kell vizsgálnunk, hogy a magyar vezetés miként viszonyult a Magyarországra érkezett menekültekhez.
A II. világháború alatti magyar kormányok kettõs politikáját mutatja, hogy egyrészt igyekezett minél inkább megfelelni a német elvárásoknak (Volksbund mûködésének eltûrése, vagy 1942-tõl a Waffen SS számára a magyarországi
toborzás engedélyezése1), másrészt a lehetõségekhez képest a kapcsolatot is fenn akarta tartani a nyugati hatalmakkal, mindenekelõtt Nagy-Britanniával és az USA-val. Ez
praktikusan azt (is) jelentette, hogy voltak „jó” menekültek,
s voltak „rosszak”. Elõbbi csoportba tartoztak a lengyel menekültek, míg utóbbiba a mindenhonnan – vagyis az egykori Ausztriából, illetve Szlovákiából, Németországból – érke1

V. ö.! TILKOVSZKY Loránt: SS-toborzás Magyarországon, Budapest,
Kossuth Könyvkiadó, 1974.; KOVÁCS Zoltán András–SZÁMVÉBER
Norbert: A Waffen-SS Magyarországon http://mek.oszk.hu/05000/05002/
html/ (letöltés ideje: 2013. június 25.)
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zett zsidó menekültek. A velük szemben kezdetektõl meglévõ bizalmatlanság és ellenérzés sosem múlt el. Ezt mutatja a nagy számú Belügyminisztérium által keletkeztetett
forrás is. Érdemes megjegyezni, hogy a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB)2 által felvett több mint
3600 jegyzõkönyv közül csak 29-ben találkozunk az 1941-es
Körösmezõre történõ deportálásokra, illetve a kamenyecpodolszkiji kivégzésekre vonatkozó beszámolóval.
Bár a Magyarországra menekült zsidók többnyire magyar
anyanyelvûek voltak, de általában hamis papírokkal rendelkeztek, így számukat csak becsülni lehet, amit 15-35000 fõ
közé teszi a szakirodalom.3 Ugyanakkor a KEOKH-os Kiss
Árpád mindössze 6000 fõre tette a magyar nyilvántartásokban szereplõ nem magyar állampolgárságú zsidók számát,
igaz csupán az 1941-es esztendõre vonatkozóan.4 Ezek az
emberek valamilyen módon ugyanis a magyar hatóságok
látókörébe kerültek, így a KEOKH azonnal regisztrálta õket.
Hangsúlyozni kell, hogy a KEOKH szerepe és jelentõsége
különösen megnõtt Magyarország háborúba való belépése
után, amelynek alkalmazottai jellemzõen erõsen jobboldali
beállítottságú, németbarát és gyakran erõsen antiszemita
személyek voltak. Az erõsödõ német befolyás – amely lehetett formális és informális egyaránt – a Belügyminisztériumban is éreztette hatását. Többen nyíltan elégedetlenségüket
fejezték ki az ország zsidópolitikája ellen, zsidóbarátnak és/
vagy zsidóbérencnek nevezve akár magát Keresztes-Fischer
Ferenc belügyminisztert is.
A DEGOB-ról részletesen lásd: HORVÁTH Rita: A Magyarországi Zsidók
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága (DEGOB) története. Makor
(Magyar Zsidó Levéltári Füzetek) 1997/1. és www.degob.hu weblapot
3
A szám alapját Kasztner Rezsõ egyik jelentése adta, de valójában soha nem készült egységes nyilvántartás a Magyarországra menekült
zsidókról. Egy ilyen nyilvántartás elkészítése, túl azon, hogy komoly
biztonsági kockázatot is rejtett volna magában, kivitelezhetetlen is
lett volna, hisz sokan eleve illegálisan tartózkodtak Magyarországon.
4
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: ÁBTL)
3.1.9. V-104139, 10. o.

2
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A KEOKH-ban eluralkodott miliõrõl és mentalitásról tanúskodik Hajduska Jenõ esete is. Hajduska két évtizedig az
osztrák fõvárosban, Bécsben élt, de 1940-ben hazatelepült
Magyarországra. Egy razzia során gyanús lett a hatóságoknak, nem tudni, mi okból. Hivatalos papírjaira azt mondták,
hogy azok hamisak, ezért a Szabolcs utcai internálótáborba
vitték. Itt két hétig fogva tartották, mindenféle konkrét vád
vagy bírói végzés nélkül. Majd közölték vele, hogy papírjai
mégsem hamisak, de csak akkor kapja vissza azokat, ha segít a KEOKH nyomozóinak a Bécsbõl Budapestre menekült
zsidók felkutatásában. Ezt a gyakorlatban úgy képzelték el
a KEOKH-hoz beosztott detektívek, hogy végigjárják az összes
budapesti kávéházat, és akire Hajduska rámutat, hogy Bécsbõl menekült zsidó, azt azonnal letartóztatják. Erre azonban Hajduska nem volt hajlandó, mire visszavitték az internálótáborba. Ezért még további 8-10 napot volt kénytelen a
Szabolcs utcai táborban eltölteni, akit végül sértetlenül elengedtek és még papírjait is visszakapta.5
A fenti eset ugyan egyedi volt a maga nemében, de az
már nem, hogy a KEOKH 1940-tõl valóságos hajtóvadászatot tartott Magyarországon az idegenek, a menekült zsidók
és nem zsidók között. Közülük ekkor már többen is hosszú
évek óta éltek békésen az országban. Ezekben az akciókban
– a különbözõ vallomások szerint – Kiss Árpád, a „KEOKH
rossz szelleme” járt az élen, aki a legkegyetlenebb szigort hirdette beosztottjai között.6 Kiss és Martinidesz Ödön detektív fõfelügyelõ7 már 1941 januárjában pontosan úgy próbált
ABTL, 3.1.9. V-104139, 35. o.
ABTL, 3.1.9. V-104139, 24. o. és 28. o.
7
Martinidesz Ödön (1898-) detektív fõfelügyelõ már az 1920-as években részt vett kommunisták elleni bizalmas nyomozásokban. A 30-as
években a Belügyminisztériumhoz tartozó Külföldieket Ellenõrzõ Országos Központi Hatóságra vezényelt detektívcsoportban dolgozott.
Hain Péter bizalmasaként 1944 márciusában került az Állambiztonsági Rendészet IV/6. alosztályához, ahol az ún. vegyes (külföldieket ellenõrzõ és útlevélügyi) fõcsoport vezetõje lett.
5
6
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megszabadulni a Magyarországra menekült zsidóktól, ahogyan aztán azt tették 1941 augusztusában. 1941 januárjában
tíz, internálótáborban lévõ osztrák állampolgárságú (!) zsidót a magyar-nagynémet határra vitettek, s ott egyszerûen
kitették õket a Magyar Királyság területérõl. Bár Martinidesz tudta, hogy a zsidók ki vannak téve „a németek atrocitásainak”… Ez az eset azonban még viszonylag pozitívan ért
véget. A tíz menekültbõl kilenc vissza tudott szökni Magyarországra – nem kis szerencsével és vélelmezhetõen nagy
segítséggel –, de tizedik társuk sorsa ismeretlen.8
Magyarország 1941. június végén csatlakozott a Szovjetunió ellen indított német támadáshoz.9 A magyar határ melletti területeket csakhamar megszállta a Wehrmacht, majd a
magyar honvédség, amelyek szinte azonnal katonai közigazgatást vezettek be. Bizonyos magyar körök már ekkor
elkezdték feszegetni a „zsidókérdés végleges rendezését”. Ez
ekkor még „csak” annyit jelentett volna, hogy a Magyarországon élõ zsidókat kitelepítik. Ennek elsõ lépése lett volna,
hogy az ország megszabadul a nem magyar állampolgárságú, vagy azt igazolni nem tudó, korabeli szóhasználattal élve „hontalan” – vagyis gyakran menekült - zsidóktól. Maga
az ötlet azonban folyamatosan finomodott 1941 nyarán. Így
végül a magyar állampolgárságukat igazolni nem tudó zsidókat kellett összeszedni és „átrakni” a már a Wehrmacht –

8
9

ÁBTL, 3.1.9. V-104319, 9. o.
A hadba lépés körülményei, jogi háttere, a magyar politikai elit reakciója Kassa bombázására, a mai napig éles viták tárgyát képezi. A témával részletesen foglalkozott: SZAKÁLY Sándor: Magyar hadbalépés a
Szovjetunió ellen 1941-ben. Egy kényszerpálya következményei. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések.
Debrecen, 2002. 1956-os Intézet–Debreceni Egyetem. 113–120. o.; PRITZ
Pál: A Szovjetunió elleni magyar hadbalépés döntési mechanizmusa. Grotius, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=PSMBSQ (letöltés ideje: 2013. augusztus 20.)
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és nyomában az SS és az Einsatzgruppe C10 – megszállta
Galíciába. Kétségtelen, hogy Werth Henrik vezérkari fõnöknek épp úgy volt terve a „kérdés” rendezésére, mint Kozma
Miklósnak, Kárpátalja kormányzói-biztosának. Tehát az alapidea, illetve annak különbözõ változatai, jó néhány vezetõ
posztot betöltõ személy fejében megfogalmazódtak 1941
júliusában.
Az intézkedéssorozat okaként nem lehet egy elemet kiemelni. Werth a Balkánon már látott példát etnikai tisztogatásra, Kozma pedig így óhajtotta volna „biztonságosabbá”
tenni Kárpátalját, de a magyar rendészeti szervek és különösen a KEOKH is szívesen megszabadultak volna a „problémás” zsidóktól. Kozma a zsidókon kívül még a cigányoktól
is megtisztította volna a területet, de még a ruszin lakosság
egy részével (akikrõl vagy azt hitték, hogy kommunisták,
vagy pedig hogy valamilyen önállóságban, függetlenedésben gondolkodtak) kapcsolatban is komoly ellenszenvet
táplált. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen akció hatékonyan
lebonyolódjék a különbözõ fentiekben említett szervek szoros együttmûködése volt szükséges. Megítélésünk szerint
tehát többen, több fontos szerv is óhajtott egy ilyen jellegû
akciót, így csak az volt a kérdés, hogy ki teszi majd meg az
elsõ, döntõ lépést.11
A magyar honvédség vezérkari fõnökségének elsõ átirata a KEOKH-hoz 1941. június 24-én érkezett meg 45228/eln.
2.vkf.D-1941. szám alatt. Ebben közölték, hogy a Német Birodalom területén élõ valamennyi 15 évnél idõsebb szovjet
állampolgárt, vagy akik korábban a „Szovjetunió alattvalói”
Ennek az Einsatzgruppének volt a parancsnoka Emil Otto Rasch SSBrigadeführer, 1941 szeptemberéig, amikor is visszarendelték Berlinbe. Tevékenységével és háború utáni sorsáról részletesen foglalkozik:
RHODES, Richard: A halál mesterei. Az SS-Einsatzgruppék és a holokauszt feltalálása, Debrecen, Gold Book, é. n. [2005.], 24–25, 138–139 és
286–287 o.
11
A polémiáról részletesen lásd: ORMOS Mária: Egy magyar médiavezér:
Kozma Miklós,. Budapest, PolgArt Kiadó, 2000, II: 753-767 o.

10
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voltak, internálandóak. Mivel a szovjet-magyar diplomáciai
kapcsolatok megszakadtak, hasonló jellegû rendelet kiadásának megfontolását javasolta a honvéd vezérkar.12 Másnapra megszületett a 179/1941.res.VII/b szám alatti rendelet
(1941. június 25). Ez elõírta, hogy az I. fokú rendõrhatóságok miként intézkedjenek. Így a szovjetorosz (!) állampolgársággal rendelkezõ személyek esetén az „internálási eljárást
soron kívül folyamatba kell helyezni... A zsidófajú szovjet-orosz
állampolgárokat haladéktalanul a garanyi fogolytáborba kell beutalni.”
2, A szovjet-orosz állampolgársággal nem rendelkezõ oroszokat /
régebben itt letelepedett volt orosz hadifoglyokat és a volt Wrangel13
hadsereghez tartozó személyeket /állandóan a legszigorúbban szem
elõtt kell tartani abból a szempontból, hogy orosz propagandát
vagy egyéb államellenes / kommunista stb./ tevékenységet nem fejtenek-e ki.” Aki gyanús vagy aggályos, azzal szemben „az internálási eljárást ugyancsak a legsürgõsebben folyamatba kell tenni”.
Minderrõl Pásztóy Ámonnak kellett jelentést tenni, aki a
KEOKH alapítója és elsõ vezetõje volt, ekkor már a Belügyminisztérium VII. közbiztonsági osztályának a vezetõje, s mint
ilyen, közvetlen Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek volt alárendelve.14

ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 8. o.
Vrangel, Pjotr Nyikolajevics orosz tábornok (Zarasai [Litvánia] 1878.
augusztus 15. – Brüsszel, 1928. április 25.), az oroszországi polgárháborúban a „fehérek” egyik vezetõje. Bázisa a Krím félszigeten volt.
A kommunisták gyõzelme után õ, illetve emberei elmenekültek Szovjet-Oroszországból, s különbözõ európai országokban – számosan Jugoszláviában –, illetve kisebb számban az USA-ban telepedtek le. A ’20-as
években Vrangel volt az egyik legfontosabb orosz emigráns, akitõl
komolyan féltek a Szovjetunió vezetõi. Ezért Sztálin utasítására a
szovjet titkosszolgálat – miután a vele egy háztartásban élõ testvérének komornyikját beszervezte – megmérgeztette. Holttestét Belgrádban helyezték örök nyugalomba.
14
ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 9. o.

12
13
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Az elsõ, a zsidók kitelepítésével foglalkozó rendelet, 1941.
július 12-én jelent meg 192/res/1941. szám alatt Siménfalvy
Sándor KEOKH vezetõ aláírásával.15 Azt leszögezhetjük,
hogy a mûvelet jogi és szakmai hátterét a KEOKH-hoz beosztott két rendõrtiszt teremtette meg. Talán érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy ez a rendelet alig több mint
két héttel Magyarország Szovjetunió elleni hadba lépése
után jelent meg. Ebben elõírták a magyar állampolgárság
igazolását, abból a megfontolásból, hogy aki azt nem tudja
igazolni, az ab ovo idegen állampolgár, vagyis – a fenti logikából következõen – kitelepítendõ. A szigorúan bizalmas
192/1/1941. res. VII/b rendeletet egy szintén „Szigorúan bizalmas”
utasítás egészítette ki az I. fokú rendõrhatóságok számára:
„Nyomatékosan felhívom a Rendõrhatóságok figyelmét, hogy az
ügyben esetleg távbeszélõn is leadott utasításokat haladéktalanul,
a legnagyobb körültekintéssel és határozottsággal tegyék meg,
hogy az érdekelt külhonosok eltávolítása zökkenõmentesen és
gyorsan lebonyolítható legyen. (…) Az eltávolítás foganatosításánál általában azon komoly nemzetpolitikai szempontokat tartsa
szem elõtt, hogy fõként az utóbbi idõben az ország területére beszivárgott lengyel és orosz zsidók minél nagyobb számban mielõbb eltávolításra kerüljenek.
A kimutatás 3 napon belül közvetlenül vitéz Siménfalvy Sándor miniszteri osztálytanácsos, a Külföldieket Ellenõrzõ Országos
Központi Hatóság vezetõjének címére (IX. Fõvám tér 8. I. em. 101)
terjessze fel.
Budapest, 1941. évi július hó 12.

A miniszter rendeletébõl:
Siménfalvy Sándor
miniszteri osztálytanácsos”16

SZIRTES Zoltán: Temetetlen halottaink. 1941. Körösmezõ, Kamenyec-Podolszk,
Budapest, 1996, 12. o.
16
ÁBTL, 3.1.9. V-26363, 6. o.

15
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Kiss Árpád szerint Siménfalvy Sándor felettese, vagyis Pásztóy szellemében cselekedett mindig. Így megkockáztathatjuk, hogy az igazi döntéshozó a szervezet korábbi vezetõje,
Pásztóy Ámon volt.17 A rendelet végrehajtásának ellenõrzésére, valamint, hogy a „szükséges intézkedéseket megtegye”
Batizfalvy Nándort küldték Körösmezõre.18 A menekültek a
Magyarországon hagyott értékeiket bárkire rábízhatták, ha
ilyen személyt nem találtak, akkor azt a helyi hatóságnál letétbe kellett helyezniük. Ez a lehetõség sajnálatos módon
újabb, és meglehetõsen tág teret engedett a visszaéléseknek: a hatóságnál letétbe helyezett tárgyak soha többé nem
kerültek elõ.19 A deportálandók fejenként összesen 30 pengõt, három napra elégséges élelmet és személyes használatra szolgáló holmit vihettek magukkal. A zsidókat a határhoz
közeli Körösmezõn kellett egybegyûjteni és átadni a magyar katonai hatóságoknak. Megítélésük szerint ugyanis
ezek a zsidók az akkor már a honvédség által megszállt Galíciában új életet kezdhetnek majd.20
Az írásba öntött elképzelés elnyerte az országrész kormányzói-biztosának (Kozma Miklós), a honvéd vezérkar
fõnökének (Werth Henrik) és a honvédelmi miniszternek
(Bartha Károly) tetszését, de a tervet Szombathelyi Ferenc
ÁBTL, 3.1.9. V-26363, 4. o.
Batizfalvy Nándor körösmezei tevékenységének megítélése roppant
ellentmondásosnak tûnik a háború utáni népbírósági perek és rendõrségi nyomozások vizsgálati dossziéiból. Egyesek szerint Batizfaly,
majdhogynem mentette az embereket Körösmezõn, sokak szerint
azonban ez úgy pontos megállapítás, hogy mentette azt, aki komoly
összeget fizetett neki. Egy jelentés szerint pedig: „1941. június elején a
Keokh. tisztviselõi közül kb. 6-8 fõt bizalmasan megbízott eskü alatti titoktartás mellett, hogy az irattárból írják össze a deportálandó lengyel zsidók névsorát.”(ÁBTL, 3.1.9. V-141629, 38. o.) Tekintettel Batizfaly késõbbi tevékenységére, de különösen az 1944-esre, azt gondoljuk, hogy a KEOKH
tisztviselõjét inkább a pénz, mintsem a humanizmus vezényelte 1941
késõ nyarán. V. ö. ÁBTL, 3.1.9. V-141629 és 3.1.9. V-54660
19
ÁBTL, 3.1.9. V-26363, 6. o.
20
SZIRTES, i. m., 12–15. o.
17
18
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vezérezredes, a Kárpát Hadseregcsoport parancsnoka sem
ellenezte. Bár a minisztertanács szerkesztett jegyzõkönyvekbõl az erre az akcióra vonatkozó részek „valahogy” kikerültek,
de tudható, hogy az elképzelést a kormány megtárgyalta.21
Kozma már 1941 június elején folytatott tárgyalásokat a „nem
kívánatos elemek” eltávolításáról Kárpátaljáról, illetve a határsávból: június 10-én Keresztes-Fischerrel, 14-én Bárdossy
László miniszterelnökkel tárgyalt, 21-én pedig magánál a
kormányzónál volt.22 Mindezen tárgyalások nemhogy Magyarország hadba lépését, de még a német támadást is 2-3
héttel megelõzték! Vagyis a vezetõ magyar politikai körök
tudtak az elképzelésrõl, s feltételezhetjük, hogy egyetértésüket nyilvánították ki, különben egyszerûen nem történhettek volna meg 1941 augusztusában a deportálások.
Apró adalékként szolgálhat még a körülmények és az
idõpontok értelmezéséhez, hogy M. kir. Honvéd Vezérkar
Fõnöke 1941. augusztus 8-ai levele a belügyminiszternek
(érkezett: 261093/1941 sz. alatt), amelyben a következõt írta:
„Értesítem Nagyméltóságodat, hogy a Kárpát. Csop.pság. jelentése
alapján a galíciai zsidók áttelepítését a németek nem akadályozzák.”23
Ugyanakkor Bárdossy 1941 novemberében, hasonlóan Keresztes-Fischerrel, vállalták az akcióért a politikai felelõsséget. Igazság szerint nem is tehettek mást. A Belügyminisztérium rendeletein a „miniszter rendeletébõl” jelzés szerepel.
Bárdossy miniszterelnök egyenesen kijelentette, hogy a magyar kormány további kitelepítéseket tervezett, de a németek közbelépésére le kellett állítani azokat.24
A kérdés historiográfiai áttekintését alaposan feldolgozta: GELLÉRT
Ádám–GELLÉRT János: Az 1941. évi körösmezei deportálások. A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere. Betekintõ 2012/2 http://
betekinto.hu/sites/default/files/2012_2_gellert_gellert.pdf (letöltés ideje: 2012. november 19.)
22
ORMOS, i. m., II: 757. o.
23
Magyar Nemzeti levéltár Országos Levéltára (továbbiakban:MNL
OL) K 150, 3873. csomó, 625 o.
24
ORMOS i. m., II: 759. o.

21
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Az akció lebonyolításában a rendészeti szervek játszották
a kulcsszerepet. Kricsfalussy-Hrabár Endre csendõr-alezredes
és Ághy Zoltán csendõr õrnagy mellett a határõrség helyi
parancsnoka, Meskó Arisztid ezredes és Sáska Elemér honvéd alezredes (ekkor az 1. vkf. osztály vezetõje) szerepe volt
különösen fontos, akik közül utóbbi volt az összekötõ tiszt
a német rendészeti és biztonsági szervekkel.25
Számos határ menti megye közigazgatása azonban úgy
értékelte a helyzetet, hogy nem csak az idegen, hanem a
„hazai zsidóktól” is meg lehet szabadulni. Ennek megfelelõen július elején számos helyi rendelet, felhívás látott napvilágot, amely arra ösztönözte a zsidókat, hogy települjenek
át Galíciába.26 A rendeletben elõírt igazolások beszerzése
nem egy magyar zsidónak is problémát okozott, akik így nem
tudták bizonyítani magyar állampolgárságukat. Mindezt
tetézte, hogy ha valaki szálka volt a helyi hatóság szemében,
vele is könnyen elõfordulhatott, hogy nem tudta bizonyítani magyar állampolgárságát. A deportálásra ítélt kárpátaljai
zsidóknak lakásukat le kellett zárni, de alighogy elhagyták,
a helyiek azon nyomban feltörték és kifosztották azokat.
Voltak azonban itt is szerencsések: például a putnoki zsidók,
akiket az utolsó pillanatban fordították vissza Körösmezõrõl.27
A Budapesten elfogott menekülteket a különbözõ – Rumbach
Sebestyén, Magdolna, Páva és Szabolcs utcai – zsinagógákban felállított gyûjtõtáborokba vitték.
Arról megint csak eléggé töredékesek a megmaradt források, hogy az egyes táborokból pontosan mikor és hány menekült zsidót szállítottak el Körösmezõre:

HOLLÓS Ervin: Rendõrség, csendõrség, VKF 2,. Budapest, Kossuth Kiadó, 1971, 235–236. o.
26
LÉVAI Jenõ: Fekete könyv. Budapest, 1946, 179–280. o.
27
GEYER Artur: Az elsõ magyarországi deportálás, in: Új Élet Naptár, 19601961, Budapest, MIOK, 1960, 78. o.
25
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1. 1941. július 18.: 125 zsidó, akik Budapestrõl a Körösmezõre szállítandóak;28
2. 1941. július 24.: 138 lengyel zsidó, akik Budapestrõl Körösmezõre szállítandók.29
Az elfogottakkal itt közölték a deportálásukról szóló határozatot, kivételt csak a terhes nõkkel, a krónikus betegekkel
és a 70 év fölöttiekkel tettek. Az összegyûjtött zsidókat marhavagonokba zsúfolva szállították általában 1-2 nap alatt
Körösmezõre. Az itt összegyûjtött 17306 zsidóból 15567 fõt
szállítottak át Galíciába 1941. augusztus 9-ig, majd a hónap
végéig további, kb. 4000 embert. A belügyminiszter a Honvéd Vezérkar fõnökének tájékoztatása alapján a következõt
tudhatta meg: „Értesítem Nagyméltóságodat, hogy a Kárpát
csop. pság. jelentése alapján a galíciai zsidók áttelepítését a németek nem akadályozzák.”30
A Dnyeszteren átszállított zsidóknak csekély esélyük volt
visszaszivárogniuk Magyarországra. Errõl – túl a távolságon
és a folyó adta kihíváson – Kricsfalussy-Hrabár csendõr alezredes gondoskodott, aki szigorúan õrizette a folyó átkelõhelyeit, de a Kárpátok hágóinak õrzését is megerõsítette.
A határon áttett zsidókat Kolomea (ma: Kolomyia, város Ukrajnában) környékén vonták össze, ahonnan 300-400 fõs gyalogmenetben indították õket útnak Kamenyec-Podolszk felé.
Útközben a német megszállókkal szövetséges ukrán milicisták kínozták meg és rabolták ki õket, aki pedig esetleg ellenállt, azt egyszerûen lelõtték. A Kamenyec-Podolszkba
deportált zsidókat nagyobbrészt ideiglenes barakkokban,
kisebb részt helyi zsidók lakásaiban helyezték el.
Érdemes felidézni a DEGOB jegyzõkönyvekbõl, hogy az
érintettek miként emlékeztek vissza 1941 nyarára, a kivégzésekre és hazatérésük kálváriájára.
MNL OL K 492, 20. csomó, 1 dosszié, 181–182. o.
MNL OL K 492, 20. csomó, 1 dosszié, 183. o.
30
MNL OL K 150, 3873. csomó, 625. o. (261093/1941 sz.)
28
29
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„Az én kálváriám már 1941-ben kezdõdött, amikor a lengyel
származású zsidókat szedték össze Magyarországon. Akkor elvittek engem is szüleimmel, 5 testvéremmel és nagyszámú rokonságommal. Ezekben egy sem maradt életben. Kamenetz-Podolskból
sikerült megszöknöm, mielõtt sortüzet adtak ott a rengeteg zsidóra. A menekülésem visszafelé olyan borzalmas volt, éjjel a mezõkön, árkok mélyén mertem csak menni. Nappal elbújtam valami
szalmakazalban, vagy istállóban. Azt ettem, amit a mezõn és erdõben ehetõ növényeket és répát, krumplit találtam. Az én számomra a németországi szenvedés már nem volt újság és nem volt meglepetés. Végre sikerült visszaérnem Magyarországra és akkor már
nem mentem vissza a kis falunkba, hanem Ungvárra mentem,
ahol zsidó családoknál dolgoztam.”31
Talán a legrészletesebb és leginkább megindító beszámolót S. G.-tõl, a 2067. számú jegyzõkönyvben olvashatjuk:
„1941-ben a zsidókat, akiknek nem volt kézben az állampolgárságuk, idegeneknek nyilvánították, tekintet nélkül arra, hogy itt
élt, itt született az apja, a nagyapja is. Természetesen más országok sem vették be, és így hontalanokká váltak ezek a zsidók. Mi is
ebbe a csoportba tartozunk. Egy nap értünk jöttek a csendõrök, és
miközben magyarázat nélkül felszólítottak, hogy menjünk velük.
Egy zsidó templomba vittek, ahol már sok ember várta remegve és
tehetetlenül sorsát. Körülbelül 200 teherautóra fértünk fel, és a
menet elindult a határon át Lengyelország felé. Kolozsán keresztül, a Dnyeszteren túl utaztunk. Kísérõink magyar katonák voltak. Én férjemmel és 5 éves fiammal utaztam. Egy 10 hónapos kislányom is volt, de ezt odaadtam a rokonaimnak, mert tudtam,
hogy ezt az utat úgy sem bírná ki. Amint utaztunk, észrevettük,
hogy egy-egy teherautó megáll. Azt hittük, ez talán a pihenés miatt van. Csortkovig32 utaztunk, itt egyszerre a mi autónk is megállt. Le kellett szállnunk és a kísérõ fõhadnagy azt mondta: Itt van
a közelben egy vár, menjenek oda, ott lesznek elszállásolva. Ezzel
felszállt az autóra és mielõtt bármit kérdezhettünk volna, elroboGünzenberger Fanny, 594. számú jegyzõkönyv. http://www.degob.hu/
index.php?showjk=594 (letöltés ideje: 2014. július 30.)
32
Ma: Chortkiv, város Ukrajnában, a Szeret folyó partján.
31
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gott. Ezt tette hát velünk Magyarország, szülõhazánk: kitettek
egy teljesen ismeretlen ország erdejében és minden magyarázat
nélkül megszöktek. Még ahhoz is gyávák voltak, hogy nyíltan
megmondják, kirúgtak, és most magunkra hagynak. Õk azt mondták, a közelben van egy vár, ott majd gondoskodnak rólunk. Ez természetesen nem volt igaz. Órákig ácsorogtunk az országúton,
majd a városban. Megláttunk egy templomot és oda akartunk bemenni. Egy asszony, kit megszólítottunk, figyelmeztetett bennünket, hogy ne menjünk oda, mert tegnap is kivégeztek 400 zsidót.
De mivel nem volt hová mennünk, mégis csak ezt választottuk.
Nemsokára fiatal felfegyverkezett parasztfiúk jöttek, és a férfiak
nagy részét, de sok nõt is elvittek. Ezeket többé nem láttuk. A többi férfiakat a szekrényben bujtattuk, így szorongtunk ott hetekig,
elmondhatatlan rettegésben. Hisz az, támadhatott nekünk büntetlenül, aki csak akart. Ekkor még voltak Csertkovban zsidók, és ezek
hoztak nekünk néha egy kis borsólevest, egy fõzeléket. Késõbb, mikor az éhség már nagyon hajtott minket, mi is kimerészkedtünk az
utcára bevásárolni. Megismerkedtünk egy magyar származású
mérnökkel, aki magához vett hármunkat. Néhány nap múlva
azonban ki lett hirdetve falragaszok útján, hogy az összes zsidónak
el kell hagyni a várost. Egy kaszárnyába vittek minket. Megjöttek
ide azok is, akiket 3 héttel ezelõtt a templomból elhurcoltak volt, de
nem mind, csak néhány nõ. Rongyosak voltak, cipõ nélkül, csontig
lesoványodva. A férfiakat, akikkel együtt indultak, mind agyonverték. Rettenetes lelkiállapotban voltunk, nem tudtuk, mi fog velünk
történni. Jóakarónk, a mérnök újra magához vett. Az embereket,
akik a kaszárnyában maradtak, körülbelül 4 ezer lélek, a következõ
éjszaka útnak indították gyalog. 10 napon keresztül hajtották õket
esõben, sárban, akkor a Gestapó megölte õket. 8-an maradtak közülük életben.6 hétig bujkáltunk. Ekkor egy budapesti katonai autó
jött nyíltparanccsal Csertkovba. Ismerõsünk beszélt a sofõrrel és ez
hajlandó volt minket visszavinni Magyarországra. Az út szörnyû
volt. 26 órán keresztül voltunk elbújva egy egyszemélyes autó hátsó részében. Összekuporodva feküdtünk, meg sem mozdultunk.
Étlen-szomjan voltunk, és remegtem, hogy gyermekem mikor fogja elsírni magát, mert akkor menthetetlenül végünk. Az autót állandóan megállították. Kolomában meg is vizsgálták. Isteni csoda
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volt, hogy nem vett észre senki. Mikor Körös-mezõre értünk, és én
boldogan fellégeztem, hogy átléptünk a határon, és most már talán
nem történik semmi, férjem idegösszeomlást kapott. Rettenetes
volt néznem, hogy ezt az egészséges embert, hogy tették tönkre a
tehetetlenségig, félelem, bujkálás. Remegés vett rajta erõt, amin
nem tudott úrrá lenni, és hangosan kiabált, hogy egy percig sem
bujkál itt tovább, mint egy rablógyilkos saját szülõföldjén. Nem
bánja, verjék agyon, de nem bír többé bujkálni. Ekkor kisfiam kérlelni kezdte, hogy most már legyen csendben, amikor nemsokára
megláthatjuk kislányomat, Évikét. Lefogtuk az uramat, és tovább
utaztunk, míg végre megérkeztünk Beregszászra. Nem mertünk
itt sem maradni, mert hisz továbbra is bujkálnunk kellett, és féltünk, hogy valaki a városban észrevehet. Egy erdõbe mentünk egy
erdész ismerõsünkhöz. Innen késõbb Budapestre jöttünk és itt éltünk hamis iratokkal, de nem bírtuk már az állandó félelmet, és lejelentkeztünk a KEOK-nál. Azt mondtuk, hogy német katonák segítettek vissza. Dr. Kiss Árpád, KEOK tanácsos kiabálni kezdett
velünk, hogyan mertük átlépni Magyarország határát, mikor egyszer kiutasítottak innen. De hát hova mehettünk volna? Itt van az
otthonunk, itt születtünk, ezt a nyelvet beszéljük. Ez õt nem érdekelte. Ekkor megkérdeztem: Mondja Tanácsos Úr, van önnek családja? Mert én itt hagytam a kislányomat, és ha agyonlõttek volna,
akkor is visszajövök, hogy még egyszer láthassam!Nem válaszolt,
és átadott egy detektívnek, aki fel akart vinni a telefonszobába. Ez
a szoba volt a gyûjtõhely, innen vitték ki a zsidókat Lengyelországba. Tehát újból ezt a sorsot szánták nekünk. Elõzõleg jegyzõkönyvet vettek fel rólunk, amelybe beleírták, hogy kint a németek
nagyon rendesek és jók voltak hozzánk, elláttak ennivalóval.
Amint végigvezettek a hosszú folyósokon, összeestem, és órákig
nem tudtam magamhoz térni. Magas protekciónk volt a Belügyminisztériumból, és így hosszú tárgyalások után elengedtek azzal,
hogy minden két hétben jelentkeznünk kell. Hazamentünk és egy
rövid idõ múlva megkaptuk a magyar állampolgárságot. Azt hittük, most már itt maradhatunk.”33
33

http://www.degob.hu/index.php?showjk=2067 (letöltés ideje: 2014. július 30.)
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A német szervek elõször nem is tudtak mit kezdeni a
nagy tömegben rájuk zúduló Magyarországról deportált
zsidókkal. Elsõ felvetésükben arra kérték a magyar felet,
hogy állítsa le a deportálásokat, de erre ekkor még nem került sor. A „probléma” nagyságát jelzi, hogy a KamenyecPodolszkba koncentrált zsidók sorsa az ukrajnai Vinyicában
tartott német katonai értekezleten is szóba került. Friedrich
Jaeckeln SS-Obergruppenführer und General der Polizei (SSObergruppenführer és a rendõrség tábornoka) [1944. IV. 1-jétõl a Waffen SS tábornoka is]34 tájékoztatta a megjelenteket,
hogy 1941. szeptember 1-ig befejezi a zsidók likvidálását.35
A Magyarországról kitelepített illetve – a korabeli szóhasználattal élve – „kiszállított” zsidókat 1941. augusztus 27-28-án
lõtték agyon. A már nyilvánvalóan elcsigázott embereket
1000 fõs csoportokban a településtõl körülbelül 15 kilométerre meneteltették, ahol nagyméretû bombatölcsérek voltak,
késõbb pedig sírgödröket ásattak velük. Majd megparancsolták nekik, hogy vetkõzzenek le, végül pedig legéppuskázták õket. Volt olyan is, akit súlyos sebesülten, de élve temettek el.
A kamenyec-podolszkiji kivégzésekért a felelõs Jaeckeln
parancsnoksága alatt 1941. augusztus 28-a és 31-e között36
kivégeztetett 23600 személynek a döntõ többsége zsidó volt,
akik egyrészt a helyi zsidó közösségek tagjai közül, másrészt a Magyarországról kiszállított, többségében un. hon-

Jaeckelnt a háború után a tömeggyilkosságok megszervezése és levezénylése (Kamenyec Podolszk mellett a Babij Yar-i és a rumbulai erdõben történt mészárlás köthetõ még a nevéhez) miatt, mint háborús
bûnöst kivégezték (Hornberg, 1895. február 2.–Riga, 1946. február 3.)
35
RHODES, i.m., 142–143. o.
36
Jaeckeln jeletése szerint 1941 augusztusában az ellenõrzése alatt álló
területen egységei 44125 kivégzést hajtottak végre. Az áldozatok
döntõ többsége zsidó volt. HÖHNE, Heinz: Der Orden unter den Totenkopf – Die Gesichte der SS. Bertelsmann, München, 1984, 333 o.
34
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talan zsidók közül kerültek ki.37 A kivégzések végrehajtásában – legalábbis a német adatok szerint – az 1. SS-Infanterie-Brigade (1. SS gyalogdandár) a Polizei-Bataillone (rendõr
zászlóalj) 45., 303., 304., 320., a Polizei-Regiment Süd (Dél Rendõrezred) és a Stabskompanie der Waffen-SS beim HSSPF
Russland-Süd (Dél-Oroszország legfõbb SS és rendõri vezetõje mellé beosztott fegyveres SS törzsszázada) vett részt.
Ez volt az elsõ eset, hogy egy tömegkivégzésben több mint
10000 embert lõttek agyon a nácik.38
Tudható, hogy a nagyjából 18000 „hontalan” deportált
zsidót közül hozzávetõleg 2000 élte túl az embertelen megpróbáltatásokat.39 Egy részüknek sikerült megvesztegetniük a lengyel parasztokat és/vagy a magyar katonákat és így
meg tudtak menekülni. Ezzel szemben áll egy olyan eset,
amikor egy nagyobb csoportot, kb. 1000 embert hiába adtak
át a magyarok a krakkói SIPO-nak alárendelt tarnopoli különítménynek: az 1941. augusztus 28-án egyszerûen visszahajtotta az „áttett zsidókat” a magyarok által megszállt szovjet területre.40
Részleteiben még a mai napig sem tisztázott, hogy magyar katonai egységek részt vettek-e, és ha igen, akkor milyen formában ebben a mészárlásban. Egy jelentés szerint
Jaeckeln parancsnoksága alatt álló egységek 1941 augusztusában és
szeptemberében összesen 44125 embert lõttek agyon Kamenyec-Podolsknál. BROWNING, Christopher R.: The Origins of the Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942,
Jerusalem, Yad Vashem, 2004. 313. o.
38
GEYER, i.m., 81. o.
39
A pontos létszám megállapítását nem csak a korabeli primer források
hiánya nehezíti, hanem a háború utáni eljárásokban elhangzott, s
vélelmezhetõen becsült vagy az emlékezeten alapuló létszámok is.
A Bárdossy perben még 30000 deportált szerepelt a vádiratban, addig
Pásztóy 16000, míg Siménfalvy 18500 fõben adta meg a deportáltak
számát. Ezzel szemben a nürnbergi perben 11000 fõre tették a Magyarországról deportált és Kamenyec-Podolszknál agyonlõtt emberek számát.
40
BRAHAM, i.m., 205. o.
37
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az egyik utászalakulat jelen volt ennél a kivégzésnél, de
pontos tevékenysége – objektív források hiányában – nem
ismert.41 Ugyanakkor a Szovjetunió elleni hadmûveletekben résztvevõ magyar csapatok találkozhattak és találkoztak is deportált zsidókkal.42 Erre példa Somló Béla, aki pécsi
honvéd gépkocsizó hadosztály kötelékében járt a térségben
1941 nyarán, s fényképfelvételeket készített a kiutasított-deportált zsidókról.43
A képet egyszerre árnyalja és pontosítja az a néhány DEGOB
jegyzõkönyv, amelyet a háború után vettek fel a túlélõkkel,
s amelyek között lehet találni néhányat, amelyben szó esik
az 1941-es deportálásról is. A 748. számú jegyzõkönyvben a
következõt olvashatjuk:
„1941-ben édesapámmal és hat testvéremmel együtt Lengyelországba vittek, innen sikerült megszöknöm. A visszacsatoláskor
Budapesten tartózkodtam és szabadságra mentem haza szüleimhez, ez alatt a két hét alatt történt azután Lengyelországba való kiszállításunk. Átvittek a határon és ott azt mondották, hogy mehetünk oda, ahová akarunk. Kõrösmezõn vittek be lengyel területre,
visszafordulni nem volt szabad, mert fõbe lõttek volna, de befelé az
országba lehetett menni. Lengyelországban bekerültünk egy erdõbe, ott SS-ek és magyar csendõrök lövöldöztek ránk.44 Sajnos saját
szememmel láttam, amikor édesanyámat és testvéreimet lelõtték.
Sikerült elmenekülnöm és gyorsan haladtam fel egészen Volócig45,
így kerültem azután vissza Magyarországra.”46
BRAHAM, i.m., 204. o.
V. ö.! PIHURIK Judit: Magyar katonák és zsidók a keleti hadszíntéren,
1941–1943. Múltunk 2007/3, 49–52.
43
Az összesen négy fényképet a Magyar Nemzeti Múzeum õrzi, a képeket közölte: MAJSAI Tamás: A Kamenyec-Podolszkij-i deportálás. História, 1994/7, 26–27. o.
44
Magyar csendõrök részvételét a kivégzésekben más források nem
erõsítették meg. Vélelmezhetõ, hogy a nyilatkozóban keveredtek a
háborús élmények.
45
Ma: Volovec, város Ukrajnában.
46
S. G., 2067. számú jegyzõkönyv, http://www.degob.hu/index.php?
showjk=2067 (letöltés ideje: 2014. július 30.)
41
42

03Konyv1:Konyv.qxd

108

10/2/2014

12:51 PM

Page 108

KOVÁCS TAMÁS

A deportálások híre azonban csakhamar a szélesebb közvéleményhez is eljutott. A New York Post 1941. október 23-án
terjedelmes cikkben arról számolt be, hogy a német csapatok zsidók ezreit lõtték agyon Ukrajnában. A riporter – a saját
bevallása szerint – az információkat a keleti frontról visszatért magyar katonatisztektõl szerezte.
A megmenekült és Magyarországra visszatért emberek
azonnal a különbözõ zsidó szervezetekhez fordultak, és elmondták nekik az átélteket. Így elõször e szervezetek, majd
a kor liberális és baloldali, illetve józan gondolkodású jobboldali politikusai és közéleti személyei is felemelték hangjukat
a deportálások ellen. Természetes így a szélesebb magyar
közvélemény elõtt is ismertté váltak a Kamenyec-Podolszkijban történtek. A tiltakozók közül kiemelkedik Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társasága vezetõjének fellépése és
önzetlen segítsége. Ugyanis nemcsak interveniált a kormányzó Horthy Miklósnál, hanem 1941. augusztus 9-10-én
körutat tett Kárpátalján több magas rangú egyházi és világi
méltóság társaságában. Ennek folyamán ellátogatott a körösmezei táborba is. Tapasztalatait egy mintegy tizennégy oldalas jelentésben foglalta össze.47
A beérkezett hírek, és történtek után több zsidó vezetõbõl álló küldöttség felkereste Keresztes-Fischer belügyminisztert és tájékoztatták a történtekrõl. A háború után (!) keletkezett tanúvallomások szerint a belügyminiszter azonnal
cselekedett. Utasította a KEOKH vezetõjét, hogy állítsa le a
deportálásokat. Így mintegy hét szerelvénynyi ember menekült meg. Minderre már 1941. augusztus 9-én sor került,
bár hivatalos rendelet errõl csak 1941. augusztus 17-én lá-

47

Részletesen lásd: MAJSAI Tamás: A körös-mezei zsidó deportálás 1941ben, in: Ráday-gyûjtemény évkönyve, IV-V, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986, 59–86. o.
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tott napvilágot (192/101/res/1941 szám).48 Mindkét idõpont
napokkal, sõt hetekkel elõzi meg a mészárlás napjait.49
A visszavergõdött deportáltakat Rahón próbálták meg a
magyar szervek összegyûjteni, hogy innen – amennyire az
megoldható – egyszerre szállítsanak vissza mindenkit a fõvárosba. Ennek a feladatnak a végrehajtását Molnár Gyula
detektív fõfelügyelõ kapta. Az azonban már egy másik – és
még nem megválaszolt – kérdés, hogy vajon a hazatérõk
mennyire bíztak azokban a magyar szervekben és tisztviselõkben, akik egy hónapja deportálták õket.
Szintén kérdés, hogy miben és mennyiben tehetõ felelõssé az 1941 júniusa óta KEOKH vezetõként tevékenykedõ
Siménfalvy? Egyrészt, mint ilyen részt vett a Körösmezõre
való deportálásban, nem hallgatta meg, és így nem vette figyelembe azt, hogy többen is bizonyítni tudták magyar állampolgárságukat. Másrészt nem tudta a túlkapásokat megakadályozni, bár tudott róluk, sõt igyekezett azok ellen tenni.
Ugyanakkor kérdés, és a megmaradt iratokból nem derül
ki egyértelmûen, hogy személy szerint Siménfalvy hogyan
viszonyult a menekültekhez, illetve a zsidó menekültekhez. Vélelmezhetõ, hogy mint fegyelmezett köztisztviselõ a
kapott utasítás maradéktalan végrehajtására törekedett. De
alaposabb ellenõrzéssel, emberiességi–humanitárius szempontokra való nagyobb figyelemmel talán csökkenteni lehetett volna, netán el is kerülni a végül bekövetkezett katasztrófát. Ezzel együtt azonban az is tény, hogy Siménfalvy tagja
volt az un. Kékek Clubjának50 – ezt az egyesületet a Belügy-

SZIRTES, i.m., 16. o.
Ez is megerõsíti, hogy a háború után keletkezett tanuvallomásokat
erõs forráskritikával kell kezelni, hiszen egy ilyen komoly ügy esetén
akár egy-egy nap eltérésnek is nagy jelentõsége lehet.
50
A Kékek Clubjában feltûnõen magas volt a rendõrök aránya, még
Éliássy Sándor fõkapitány is szerepelt taglistáján. ÁBTL, A-687 (Összefoglaló jelentés a Kékek Klubjáról, 1947. október 31-i dátummal)

48
49
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minisztérium rendeletileg feloszlatta –, a Magyar Tudományos Fajvédõ Egyesületnek és az Etelközi Szövetségnek is.51
Problematikusabb, s források hiányában nehezebben is
elemezhetõ a KEOKH zsidópolitikája. Számos jel utal arra,
hogy 1942 folyamán többször, kisebb-nagyobb számban tettek át a határon hontalannak minõsített zsidókat. Ekkor
ugyanis még a magyar belügyi vezetés, élén Pásztóyval,
eleve szûken értelmezte a magyar állampolgárságot. Sõt
volt olyan eset is, amikor egyszerûen nem akarták elismerni
azt. A Bécsben élt Klein családot, vagy a szlovákiai Teitelbaum fõrabbit és családját, azért utasították ki a Birodalomból, illetve a szlovák bábállamból, mert magyar állampolgárok. Ugyanakkor Magyarországon az illetékes szolgabíró
egyszerûen nem fogadta el hivatalos papírjaikat, nem ismerte el, hogy magyar állampolgárok lennének.
A KEOKH illetékesei – egész pontosan: dr. Sándor Jenõ52,
Meskó Arisztid és Batizfalvy Nándor – 1942 tavaszán a németek megszállta lengyel területeken – egész pontosan Lembergben (ma: Lvov, Ukrajna) – tettek hivatalos látogatást.
Ennek egyik – meglehetõsen szubjektív és egyben bizarr –
„élményét” Batizfalvy ekképpen foglalta össze: „…rövid ¼ óra
alatt 40-50 zsidót végeztek ki a németek, akik megtagadták a munkát”.53
Batizfalvy 1942 szeptemberében már az iránt érdeklõdött
Hans Krüger SS-Hauptsturmführertõl, hogy a németeknek
„szükségük van-e” (sic!) esetleg újabb zsidó transzportokra
Magyarországról. Krüger nem zárkózott el az újabb félhivatalos magyar – s jegyezzük meg: önkéntes – felajánlásától.
Azonban az idõközben átalakult magyar belpolitikai helyzetben – Kállay Miklós lett a miniszterelnök - már nem volt

ÁBTL, V-26363, 8. o.
Az utazásról Sándor is említést tett vizsgálati vallomásában, de nem
merült bele a részletek elbeszélésébe. ÁBTL, 3.1.9. V-54660, 8 o.
53
ÁBTL, 3.1.9. V-104139, 14. o.

51
52

03Konyv1:Konyv.qxd

10/2/2014

12:51 PM

Page 111

AZ ELSÕ DEPORTÁLÁS(OK) MAGYARORSZÁGRÓL

111

módja sem Krügernek, sem pedig a KEOKH-nak, hogy Batizfalvy felajánlását konkretizálják.54
A magyar és német szervek közötti együttmûködést
igyekeztek magasabb szintre helyezni, kiterjeszteni és formalizálni. Erre bizonyíték, hogy 1942. július 28-án Ungvárott közös határügyi értekezletet tartottak a magyar és a
német szervek. A jövõbeni feladatokat, terveket, illetve azt,
hogy miben állapodtak meg mintegy 20 pontban foglalták
össze az értekezlet résztvevõi. A pontok jelentékeny része a
határellenõrzés szigorításával foglalkozott, hogy mind a csempészést (nem csak értéktárgyak, hanem emberek vonatkozásában is), mind pedig a németek megszállta területekrõl
információk áramlását megszüntessék a Magyar Királyság
és a Krakkói Fõkormányzóság között. A feljegyzés számos
pontja ugyanakkor arra is utal, hogy magyar és a német
szervek sem ismerték pontosan a másik fél humán erõforrását, munkamódszerét, egyenruháját és igazolványát!
A kívánt összhang eléréséhez szükséges lépéseket is külön pontokban rögzítették végül. A feljegyzés végén annak
készítõje a következõket írta Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek: „Általánosságban a német rendõri és határszervekkel a legjobb viszonyt és úgy a rendõri, mint minden egyéb vonatkozásban a legszorosabb együttmûködést tartom fenn.”55
1942 szeptemberében - más források szerint még augusztusban - a nyugati pályaudvarról a KEOKH egy vagonban
kb. 70-80 embert – valamennyien zsidók voltak – indított
útnak Körösmezõ irányába.56 Elvileg ugyan csak a lengyel
állampolgárságúakat lehetett volna deportálni, õket pedig a
ÁBTL, V-104139, 14 o.; valamint Hans Krüger tevékenységére vonatkozóan lásd: http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%
20Word%20-%202292.pdf (letöltés ideje: 2009. szeptember 16.)
55
MNL OL K 149, 651.f.2/1942-4-16320, 6 o.
56
Ekkor már senki számára nem lehetett kérdés, hogy mi történik azokkal a zsidókkal, akiket áttesznek a határon egy németek megszállta
területre.

54
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különbözõ budapesti internálótáborokból szedték össze. Vélelmezhetõ, hogy az alábbi listákon õk (is) szerepelnek:
1. 1942. szeptember 26.: lengyel zsidók, akik Budapestrõl
Körösmezõre szállítandók. Táborok szerinti megoszlásuk:
Rumbach utcai 1, Magdolna utcai 30-31 (sic), Szabolcs utcai 23 és Páva utcai 3 fõ.57
2. 1942. október 26.: lengyel zsidók, akik Budapestrõl Körösmezõre szállítandók. Táborok szerinti megoszlásuk: Magdolna utcai 22, Rumbach utcai 14 fõ.58
A pályaudvaron megjelent Martinidesz Ödön detektív-fõfelügyelõ mellett Reiner Imre (Magyar Izraeliták Pártfogó Irodájának (MIPI) jogi osztályának vezetõje), dr. Polgár György,
MIPI vezetõje és Kertész Gyöngyi ügyvédnõ.59 Azonban
csakhamar kiderült, hogy a deportálandók között 18 személy
magyar állampolgár volt, többek között a már a fentiekben
említett két zsidó család tagjai is. A KEOKH ezeket a deportáló vonatokat jellemzõen vasárnap indította el, amikor egyik
minisztériumban sem dolgoztak. A reggel indított vonatok
általában estére megérkeztek Körösmezõre és ha nem jött
közbe semmi rendkívüli, akkor már az éj folyamán átrakták
a deportáltakat a határon.
Reiner azonnal dr. Gergelyffy András belügyi államtitkárral keresett kapcsolatot. Gergelyffy vasárnap délután fogadta és meghallgatta panaszát, majd azonnal telefonon hívta
Pásztóyt. Gergelyffy elõször azt akarta elérni, hogy hozassa
vissza a teljes szerelvényt.60 Errõl Pásztóy lebeszélte: technikai nehézségekre és a – nyílván a németek szemében létrejövõ – „blamázsra (sic!)” hivatkozva. Erre végül azt a megoldást találták ki, hogy a deportált 18 magyar állampolgárt
MNL OL K 492, 20. csomó, 185–187. o.
MNL OL K 492, 20. csomó, 188–189. o.
59
ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 41. o.
60
ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 42. o.
57
58
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hozassák vissza Budapestre. Közülük azonban csak 16 személyt tudtak a ricsei internálótáborba visszavinni. Mire
odaért az újabb utasítás, két üldözöttet már áttettek a határon, az õ további sorsuk ismeretlen.
A telefonbeszélgetés délután 6 óra körül történt meg, a
szerelvény pedig este 8-ra ért a célállomásra, Körösmezõre.61
Gergelyffy utasította a körösmezei határrendészeti kirendeltséget, hogy a deportáltak iratait vizsgálják át, akirõl feltételezni lehet, hogy magyar állampolgár, azt tartsák vissza
és indítsák el vissza Budapestre.62 Az eset két dolgot mutat
be az utókornak. Egyik, hogy mennyire megváltozott a magasabb politikai – és ezen belül belügyi – vezetés hozzáállása
a zsidó menekültekhez. Ennek hátterében a már a háború
utánra készülõ Kállay féle külpolitikai irányvonalnak is szerepe volt, ez vitathatatlan. Másik, hogy ha a magyar szervek akarták, akkor akár Budapestrõl is meg tudták akadályozni a deportálást.
Ugyanakkor nem lehet eléggé hangsúlyozni, mindez a
német megszállás elõtti idõszakra mondható csak el ennyire markánsan. Pásztóy reakciójából azonban az is látszik,
hogy ezzel az újabb, bizonyos értelemben megengedõbb
irányvonallal messze nem értett egyet mindenki.
*
Összességében mi mondható el az elsõ magyarországi deportálásokról? Amit talán a legfontosabb rögzíteni, hogy semmiféle német kérésrõl, nyomásról vagy ráutaló magatartásról
nem beszélhetünk. Azt a különbözõ magyar belügyi és katonai szervek akarták és szervezték meg mind a KamenyecPodolszkijba történt, mind pedig a többi kisebb deportálást.
A lelkesedéssel párosuló precizitás és a kegyetlen végrehajtási metódus pedig már 1941-1942-ben is tetten érhetõ.
61
62

ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 43. o.
ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 66–67. o.
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Az 1941-es deportálás és a történetírás

Tisztelt Hallgatóim!
A jelen elõadásban (eltérõleg az eredetileg bejelentett munkacímtõl) egy olyan, elsõsorban szemléleti és historiográfiai
jellegû kérdést szeretnék körbejárni (néhány közbeékelt historio-filológiai megjegyzéssel kiegészítve), amelyek az
utóbbi idõben támadt ún. emlékezetpolitikai viták és indulatok során különösen is élénk visszhangot keltettek.
Messzirõl kezdeném. Nyolc óra felé járó télies este volt valamikor 1985. február elején, amidõn csengett a telefonom
(nem a mobil!), és a vonal másik végén, legnagyobb meglepetésemre, Nyíri Tamás katholikus theológiai professzor jelentkezett be (közvetlen kapcsolatunk ezt megelõzõen nem
volt egymással), és azt kérdezte, én lennék-e az, aki hetilapjuk, az Új Ember hasábjain a január 27-i számban publikálta a „Deportálás – 1941” címû kis írást. Meleg köszönõ szavak kíséretében elmondta, hogy mennyire meglepték õt a
közleményben foglaltak, amelyekrõl soha ezelõtt nem hallott, és hosszasan érdeklõdött a történtek tágabb összefüggésérõl, illetve arról, hogy milyen módon jutottam hozzá a
forrásokhoz. (Az Új Emberben – és egyébként Giczy György
szerkesztõ, a késõbbi KDNP-s politikus bátor segítségével –
közölt írás alapjául szolgáló, és a történtek ismeretét illetõen
máig alapvetõ fontosságú dokumentumok a következõ évben, Benda Kálmán támogató elkötelezettségének köszön-
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hetõen, meg is jelentek a Ráday Gyûjtemény Évkönyve kiadványsorozatban.1)
Ifjabb hallgatóimra tekintettel említem meg, hogy Nyíri
Tamás volt a korabeli katolikus egyház egyik mindmáig érvényes örökséget hagyó, kitûnõ filozófiatörténésze és hazai
theológiai modernistája, akit élénken foglalkoztattak a Soá
kereszténység- és humanitáselméleti kérdései. (Nem mellesleg éppen ez idõ tájt készíthette az „Elõszó helyett” címû,
a keresztény theológiai és egyházi antiszemitizmus Magyarországon addig legfontosabb eszmetörténeti elemzését
eredményezõ, ma is iránymutató tanulmányát, kedves barátom, Szenes Sándor, az akkor hallatlan jelentõségû riportkötetéhez, amelyben a Soá 1944-es magyarországi egyházi
szereplõivel folytatott oknyomozói beszélgetéseit adta közre.2)
A Soá magyarországi története szempontjából határpontot
jelentõ 1941-es elsõ magyarországi zsidódeportálás a társadalom szélesebb nyilvánossága elõtt még a minap is éppoly
ismeretlennek számított, mint 1986-ban, amikor a felidézett
kis történet bizonysága szerint a legérdeklõdõbb és legjobban tájékozott értelmiségiek körében sem képezte az ön- és
közelmúltismeret részét. (A történelem egy újabb brutális
fintoraként, a dolgok menetét egy enyhén fogalmazva is
igen tapintatlan és a Soá önismereti és múltértelmezési jelentõsége iránt neoignoráns látásmódot képviselõ történész
botrányos nyilatkozata törte meg.3)
Az 1941-es deportálás magyar- és egyetemes történeti jelentõsége iránti, immár hetven éve fennálló masszív érdektelenség hátterében számos közvetett és közvetlen összefüggés
A kõrösmezei zsidódeportálás 1941-ben. In: Ráday Gyûjtemény Évkönyve IV–V. 1986. Budapest. 59–86; Iratok a kõrösmezei zsidódeportálás történetéhez 1941. Ibidem, 195–237. (A dokumentumok önálló
újrakiadása most áll nyomdai elõkészítés alatt.)
2
Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok. Beszélgetések. (Lektorálta: Ormos Mária, Juhász Gyula.) Budapest, 1985. (Magánkiadás.)
3
Megalakult a VERITAS Történetkutató Intézet. 2014.01.17.: http://
orientpress.hu/123582
1
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tapintható ki. Az utóbbiak körébõl, a teljességre törekvés minden igénye nélkül, hadd említsek meg néhányat!
1. Az 1941-es deportálásnak „csak” mintegy 20 ezer, tehát
hozzávetõlegesen harmincadannyi áldozata volt, mint
a – ráadásul – nagyon közeli három évvel késõbbi tragédiának.
1.1. Az érintettek egy része egyfelõl a megelõzõ évtizedekben és a náci szövetségben elért területgyarapodásokat követõen került be az ország tudati, demográfiai
és gazdasági vérkeringésébe, és õket a – közben folyamatos és brutális antiszemita ideológiai atmoszféraváltáson átesett – többségi lakosság többnyire (kártékony)
idegeneknek tekintette. Súlyosbította a helyzetet, hogy
az anyaország asszimilált zsidó polgárainak egy része
is hasonló fenntartásokkal volt irányukban,4 többek
között azért, mert sokan közülük az orthodox zsidóság
idegennek ható „pólisi” kultúráját képviselték.
1.2. A deportáltak között sokan voltak olyanok, akik a náci
fenyegetés elõl pár évvel korábban érkeztek hazánkba,
így például különösen is Lengyelországból.
1.3. Az áldozatok harmadik, nagyobb körét az egyes északkelet-magyarországi kistelepüléseken, illetve az ország
egyéb területein élõ ún. kisegzisztenciák jelentették.
2. Nem nehéz belátni, hogy az immár az anyaország, illetve a nem trianoni területek asszimilált és ún. õshonos
zsidóságának százezreit is áldozattá tevõ 1944-es Endlösung (és annak egyszersmind minden korábbi antiszemita gazemberséget felülmúló méretei) szinte automatikusan homályosították el a késõbbiekben mindazt,
ami 1941-ben történt.

4

Lásd pl.: Stark Tamás: A hosszú út az „idegen” zsidók galíciai deportálásához. In: Századok, (147.) 2013/6. 1461–1496.
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Az ilyen és hasonló, egészében véve a kollektív traumatizáció közösséglélektani összefüggései felõl adódó tényezõk,
valamint a Soá-ról való beszédet befagyasztó ismert ideológiai körülmények mindazonáltal csak részben (és nézetem
szerint csak kis mértékben) magyarázzák a magyar zsidó
apokalipszis nyitányát jelentõ 1941-es események iránti érdeklõdés szinte teljes hiányát és radikális elapadását. (A történtekrõl a legtöbbet egyébként az 1945 utáni elsõ háromnégy évben írtak.5) Azt ugyanis már sokkal inkább egyéb
aspektusok tehetik értelmezhetõvé, hogy amikor a történetírásban a 70-es években végre Magyarországon is kezdetét
vette (elõbb inkább csak szamizdat formájában és külföldi
emigráns mûhelyekben6) a Vészkorszak eseményeinek a tePl.: Vihar Béla: Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság háborús
szenvedéseibõl. 1941–1945. Budapest: Hechaluc. 1945. 11–14.; Lévai
Jenõ: Fekete könyv. A magyar zsidóság szenvedéseirõl. Budapest:
Officina. 1946. 60–63., 279–280.; Lévai Jenõ: Zsidósors Magyarországon. Budapest: Magyar Téka. 1948. 40–42.; Képes Figyelõ-ben megjelent írások: Palásti László: KEOKH… A Figyelõ bemutatja a „bánathivatal” igazi arcát. Képes Figyelõ, (2.) 1946/5–7. (= február 2., 9., 16.)
Palásti László: Hogyan szökött meg a fõtárgyalás elõl Pásztóy Ámon,
a KEOKH vezetõje? Képes Figyelõ, (2.) 1946/36. (= szeptember 7.) Palásti László: Kamenyec-Podolski… Elfogták Rétfalus csendõrõrmestert, a dnyeszteri tömeggyilkosság egyik tettesét. Képes Figyelõ, (3.)
1947/35. (= augusztus 30.) Palásti László: Ámonkám!… Képes Figyelõ, (4.) 1948/6. (= február 7.) Borbély József: Batizfalvy és Túrvölgyi.
A zsidó vagyonok vámszedõi. Képes Figyelõ, (4.) 1948/20. (= május
20.) Palásti László: „Vádolom Pásztóy Ámont tizenötezer ember haláláért!…” Képes Figyelõ, (5.) 1949. június 4. Pásztóy Ámon, a deportálások kezdeményezõje. Új Élet, (4.) 1948. január 15. 6.
6
Ez utóbbihoz lásd például a nagyszerû Várdy Péter „Befejezetlen múlt
– mai magyar zsidó valóság” címû, annak idején kincsként birtokolt
tanulmányát. In: Belsõ tilalomfák. Tanulmányok a társadalmi öncenzúráról. (Szerk.: Karátson Endre, Neményi Ninon.) Hollandiai Mikes
Kelemen Kör [Hollandia], 1982. 81–146. Újraközölve: In: Tilalomfák
ellenében. Köszöntõkönyv Várdy Péter 75. születésnapjára. (Szerkesztette: Majsai Tamás.) Budapest: WJLF – Theológus és Lelkész Szak.
([Sorozatcím:] Wesley Jubileumi Kötetek. 7.) 2010. 183–229.: http:// www.
wesley.hu/sites/default/files/fajlok/belivek_vardy_nyomda_vegleges.pdf

5
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matizálására és feltárására irányuló historiográfiai fordulat,
majd még inkább a rendszerváltást követõ periódusban,
úgy a történetírásban, mint az oktatási közegben és az emlékezéskultúrában változatlanul érvényben maradt e meghatározó jelentõségû soátörténeti esemény iránti érdektelenség.
A jelenségért felelõs mozgatórugók további idõt és alaposabb átgondolást igénylõ érintése nélkül szeretném itt megkockáztatni azt a jószerével in medias res kijelentést, hogy
a szóban lévõ hallgatás falát elsõsorban a Soá-szenzibilitásnak
azok a pillérei tartják, amelyek egyik markáns megnyilvánulásával találkozhatunk az 1941-es deportálás eseményének idõszakát tárgyaló általános (tehát nem a speciálisan
Soá- és zsidóságtörténeti, valamint résztematikai7) szaktörténészi munkák és a történelemtanítás alapjául szolgáló tananyagok szerzõinél. Az alábbiakban errõl kívánnék közelebbrõl is szót ejteni.
a)
Karsai László barátom egy 2006-os ÉS-beli írásában8 súlyosan nehezményezte azt az ugyanitt tett korábbi állításomat,9
Ilyennek tekintem pl. Ormos Mária nagyszerû Kozma-monográfiáját, amelyben egy igen értékes fejezetet szentelt az 1941-es deportálás
összefoglalásának, több fontos részkérdése tisztázásának. Lásd: Egy
magyar médiavezér: Kozma Miklós. Pokoljárás a médiában és a politikában (1919–1941). Budapest: PolgART Kiadó, 2000. II. kötet, 753–767.
8
A Kamenyec-Podolszkij-i deportálásokról. In: Élet és Irodalom, 2006/42.
(= október 20.)
9
Kamenyec-Podolszkijra emlékezünk. In: Élet és Irodalom, 2006/35.
(= szeptember 1.). Vitatott állításom közelebbrõl így szólt: „Történelmi
munkákból sem megismerhetõ, hogy a váratlan elhatározással (a magyarázatot a hadba lépéssel megnyílt lehetõség gyors kihasználásának
brutális vágya jelentette) megindított akció során egész falvak zsidó
lakosságát fogdosták össze (elsõsorban Északkelet-Magyarország és
Kárpátalja területén) és toloncolták ki a késõbb megismert marhavagonos módszerrel Kõrösmezõre (határállomás Máramarosszigettõl
északra), illetve az ott megszervezett gyûjtõhelyre, ahonnan aztán
katonai teherautókkal a hadmûveleti területekre deportálták õket.”
7
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hogy „az 1941-es kamenyec-podolszkiji akciót illetõen »Történelmi munkákból sem megismerhetõ«, hogy egész falvak
zsidó lakosságát fogdosták össze és deportálták embertelen
körülmények között”, és azt vetette ellen, hogy „ennek a tömeggyilkosságnak a történetét az elmúlt két évtizedben a történetírás feldolgozta.” Érvéként utalt is mindjárt R. L. Braham
Soá-monográfiájára, amely külön alfejezetet szentel a 41-es
vérengzésnek,10 továbbá saját publikációimra és Ormos Mária említett tanulmányára.11 Ugyanakkor, némi fordulattal
(és csatlakozva a bírált kijelentésemet állítólag szóban utólag értelmezõ magyarázatomhoz, amely szerint kitételemmel alapvetõen csak a középiskolai oktatásban használatos
munkákra gondoltam volna), maga is megemlít néhány, e
vonatkozásban érintett egyetemi tankönyvírót is, köztük
Romsics Ignác egyik munkáját.12
Minden bizonnyal a legutolsók között lennék, aki nem
úgy gondolja, hogy az 1941-es deportálás körülményei, tényei alapvetõen és jól ismertek (olyannyira, hogy igazán újszerû források valószínûleg csak egészen rendkívüli esetben
feltételezhetõek), két vonatkozásban változatlanul súlyos
problémát látok az ún. ismertséget illetõen. a) Elõször is arra
tekintettel, amit Karsai László is említ: „Természetesen az, hogy
a történészek mit írnak egy adott témáról, nem sokat jelent”,
avagy valamivel pontosabban fogalmazva: azt, amit az általa
is hivatkozott, akkoriban szûk féltucatnyi szerzõ ír (akiknek
a száma idõközben azért valamivel bõvült, ld. legutóbban

Braham, Randolph L.: A kamenyec-podolszkiji vérengzés. In: Uõ.: A magyar Holocaust. Budapest: Gondolat – Wilmington: Blackburn International Incorporation. I. 1988. [Orig.: The Politics of Genocide. The
Holocaust in Hungary. I–II. New York: Columbia Yuniversity Press.
1981.] 169–174.
11
Ormos Mária op. cit. in. 7. sz. jegyzet.
12
Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris Kiadó.
([Sorozatcím:] Osiris tankönyvek.) 1999. 257.
10
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Ságvári Ágnes,13 Frojimovics Kinga14 és Gellért Ádám munkáit15) a kõrösmezõi deportálással kapcsolatban, nem kizárólag a közoktatási tankönyvírók, és nem is csak az egyetemi
tankönyvek auktorai nem olvassák (legalábbis nem veszik
komolyan), de a történészi tudományosságot és emlékezéskultúránkat több szálon, különféle áttételeken keresztül alapvetõen meghatározó fõsodratú szaktörténészi munkákat
jegyzõ kollégáink sem. b) A másik, végül is drámaian szomorú problémára az elõbb már céloztam: az elsõ magyarországi deportálás tényei a legkitûnõbb szerzõket sem indítják sem annak az átgondolására, hogy mindez mit is jelent
a Soá magyarországi dimenzióját, annak történelemelméleti,
emlékezéskulturális és közösségönismereti konzekvenciáit
illetõen, sem pedig az olyan populáris elõfeltevéseknek a kritikus reflektálására, mint például az a vélekedés, hogy a Soá
magyarországi eseményei alapvetõen külsõ tényezõk következményeiként álltak elõ, amelynek viszonylatában az
államideológia szintjére emelt magyar antiszemitizmustörténet egy elsõsorban is jól keretek között tartott, a korszellemmel és a szoros külpolitikai körülményekkel magyarázható, jobban vagy kevésbé esetleges, lényegét illetõen
azonban mélyen nemzetlélekidegen extremizmusnak minõsül, és hogy mindennek logikus konzekvenciájaként az
Ságvári Ágnes: Holocaust Kárpátalján 1941-ben. In: Múltunk, (44.)
1999/2. 116–144. Revideált újraközlése: Uõ.: Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetébõl. Budapest: Napvilág Kiadó. 2002. 33–66.
14
Frojimovics, Kinga: KEOKH operations against Jewish refugees and
stateless persons between 1941 and 1943. In: Uõ.: I Have been a
Stranger in a Strange Land. The Hungarian State and Jewish Refugees
in Hungary, 1933–1945. Jerusalem: Yad Vashem. The International
Institute for Holocaust Research. 2007. 103–171.; A KEOKH-ról tényszerûen. In: Élet és Irodalom, (51.) 2007/39. (= szeptember 28.)
15
Gellért Ádám – Gellért János: Az 1941. évi kõrösmezõi deportálások.
In: Betekintõ, 2012/2.: http://www.betekinto.hu/2012_2_gellert_gellert;
Uõk: Menekülés a népirtás elõl. In: Betekintõ, 2013/3.: http://www.
betekinto.hu/2013_3_gellert_gellert

13
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1941-es deportálás sem volt más és több, mint epizódértékû
intermezzó.
A körvonalazott helyzet egyik kézzel fogható lenyomatát
adja, hogy hosszú oldalakon lehet(ne) sorolni azokat a szakmailag illetékes kiadványokat, amelyek e történetrõl egyáltalán nem szólnak, miközben rövid néhány tételt tesznek csak
ki azok, amelyek az utóbbi évtizedekben (e vonatkozásban
1990-et tekinteném egyfajta határpontnak, amikor már két
éve közkézen forgott Randolph L. Brahamnek az összefüggéseket és eseményeket alaposan feltáró 1988-as Holocaustmonográfiája magyarországi kiadása16) legalább érintõlegesen
említést tesznek errõl az eseményrõl. Súlyosbítja a problémát, hogy az utóbbi körbe tartozó opusok is mindezt rendre
olyan narratívában, olyan interpretációban teszik, ami tartalmilag jobban vagy kevésbé egy hullámhosszon mozognak a fentiekben említett szempontokkal. Egy részben más
kérdés, illetve itt nem taglalható probléma, hogy mindez
mennyiben és milyen értelemben folyománya annak, ahogy
e munkák szerzõi (és ez esetben nem kivéve persze a körbõl az ún. Soá-kutatás expertjeit sem) általában véve is vélekednek a Soáról, annak történelmi-emberiségtörténeti jelentõségérõl, magyarországi összefüggéseirõl.
A deportálással egyáltalán foglalkozó kiadványok (és itt
most továbbra is eltekintve a kifejezetten Soá-történeti
szakmunkák szerzõitõl) majdnem mindegyike közös abban
a legendák és nem ritkán kifejezetten durva tényferdítések
vezérelte konceptualitásban, hogy az antiszemita magyar
kormány által 1941-ben végrehajtott kitelepítés lényegileg
nem magyar állampolgárokat érintett, és hogy azt követõen, amikor e kitoloncolás gyilkos dimenziója nyilvánvalóvá
vált, az egyetlen jóságos kormánytag, Keresztes-Fischer belügyminiszter azonnal leállította az akciót (Szakály Sándor
szerint még az eltaszítottak visszatérésének lehetõségérõl is
16

Megemlítem, hogy ekkor már éppen négy éve ismert volt a történteket bõségesen dokumentáló saját forrásközlésem is (in 1. sz. jegyzet).
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rendelkezett17), amibõl – a soáfaktografikus szemlélet hiányának a látszata nélkül is – belsõleg következik, hogy az
egész eljárás végül is valamilyen illogikus kisiklás, üzemi
baleset kategóriájába sorolható esemény volt.
Ezen a ponton közbeékelnék három rövid megjegyzést:
(1) Az ún. zsidó külhonosoknak a számát (és a deportálásnak kifejezetten csak ún. külhonosokat érintõ jellegére utaló állításokat) tekintve érdemes figyelembe vennünk az
adott kérdésben leginkább illetékesnek tekinthetõ KEOKH
(Külföldieket Ellenõrzõ Országos Központi Hatóság) egy
1940-re vonatkozóan készített összesítését, amelynek a facitja az, hogy a nem trianoni Magyarország területén ekkor
nyilvántartott összesen 96.228 külföldi állampolgár közül
10.395 volt izraelita, aki között a legtöbben (5308) a lengyel
származásúnak tekintett személyek voltak.18 Frojimovics
Kinga nem tartja ugyan kizárhatónak (noha konkrét forrásra
nem hivatkozik), hogy az utóbbiak számát további öt-hat,
illetve legfeljebb tizenötezer, a KEOKH által nem regisztrált
(„ügykezelt”) lengyel zsidó menekült növelte,19 hipotézise csak
abban az esetben értelmezhetõ, amennyiben a) a KEOKH
elõbb idézett statisztikai tételei között valóban nem szerepelnének a lengyel vonatkozású adatok; b) amennyiben a
„Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, KeresztesFischer Ferenc belügyminiszter lehetõvé tette a visszatérést Magyarországra.” In: Megalakult a VERITAS Történetkutató Intézet. 2014.01.
17.: http://orientpress.hu/123582
18
Bõvebben lásd: Majsai: op. cit. in: Ráday Gyûjtemény Évkönyve (in
1. sz. jegyzet), 69–70. Megjegyzés: Az itt közöltek hitelességét a megelõzõ idõszak hasonló adatai is igazolják. Lásd ehhez: Frojimovics,
Kinga: The anti-jewish policy of the KEOKH between 1932 and the
summer of 1941: Hungarian citizens, aliens, and stateless individuals.
In: I Have been… (in 14. sz. jegyzet), 57–102.
19
Frojimovics Kinga: The anti-jewish policy of the KEOKH… (in 18. sz.
jegyzet), 81.
17
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lengyel zsidó menekültekkel szembeni kezdetben érvényesített elutasító kormányzati politika idõközben és sub rosa
legalábbis jelentõsen enyhült volna (ennek jelei mindenesetre nem megállapíthatóak20), és c) amennyiben az országba mégis bejutó zsidó menekültek túlnyomó többségükben
nem már eleve meglévõ, avagy itt szerzett keresztény egyházi papírokkal tudták volna legitimálni magukat,21 elejét is
véve ezzel annak, hogy bármilyen (késõbbi) kitoloncolás áldozataivá váljanak.
(2) Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter már nagyon
korán, július vége felé tudott arról (nem sokkal késõbb peLásd ehhez pl. Csáky István külügyminiszter 1939. szeptember 17-én
megfogalmazott ama mondatát, amely arról szól, hogy a magyar kormány által az ország területére tág szívvel beengedett „lengyel menekültekre vonatkozó rendelkezésekbõl zsidók természetesen ki vannak zárva, mert ezeket a határon kereken visszautasítjuk”. In: Napi
jelentés Or³owski budapesti lengyel követ és Csáky külügyminiszter
beszélgetésérõl. In: Magyarország külpolitikája a II. világháború kitörésének idõszakában 1939-1940. Összeállította és sajtó alá rendezte:
Juhász Gyula. ([Sorozatcím:] Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936–1945. IV.) Budapest: Akadémia Kiadó. 1962. (403. irat)
533–534/534. Részletesen lásd ehhez: Majsai Tamás: A magyar Holocaust elsõ felvonása, 1941. In: Holocaust Emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából. Budapest: TEDISZ.
1994. 303–309. – Ez a tendencia egyébként annyira élõ volt, hogy Antall
József, a belügyminisztérium 9., közigazgatási és szociális osztályának
a vezetõje, a II. világháború alatti menekültpolitika emblematikus
szereplõje még 1942-ben is a zsidó származású menekültekkel szembeni elutasító álláspontot képviselte. Lásd: Majsai Tamás: Kegyelet,
emlékezés és emlékeztetés. A Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola és
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a Kõrösmezõ – Kamenyec-Podolszkij-i deportálás 70. évfordulója alkalmával. In: Népszava, (138.) 2011. augusztus 27. (= 200. sz.; Szép szó melléklet.) 4.; Uõ.:
A Soá Magyarországon 1941-ben. In: Tilalomfák ellenében (in 6. sz.
jegyzet). 83–115.: http://www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/belivek_
vardy_nyomda_vegleges.pdf
21
Ennek a gyakorlatnak a jellemzõ voltára Frojimovics maga is utal: op.
cit. (in 19. sz. jegyzet), 81.
20
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dig Horthy kormányzó is), hogy milyen körülmények közé
kerülnek a kitelepítettek. A belügyminiszter a deportálásokat
augusztus közepén valóban le is állította (igaz, nem mindjárt és teljesen érvényre jutóan), de véletlenül sem a megismert tragédiák miatt (a Kamenyec-Podolszkij-i vérfürdõrõl
szerzett ismeretei pedig ebben a döntésben semmiképpen
nem játszhattak szerepet), hanem mert a német hadsereg –
miután a kitelepítések zavarólag hatottak a hadmûveleti
feladatokra – letiltotta a magyar nácik akcióját. A belügyminiszter az életben maradt kiutasítottak visszatéréséért
egyetlen intézkedést sem foganatosított, sõt, a miniszterelnökkel egyetemben, novemberben külön is sajnálkozásának adott hangot az országházban a deportálás kényszerû
berekesztése miatt, és immár az augusztus végi vérengzés
és a kitelepítettekre váró egyéb borzalmak pontos ismeretében is támogatta (a minisztériumi adminisztrációval karöltve)
a visszatérni szándékozókkal (mint ún. kártékony „beszivárgók”-kal) szembeni brutális határõrizeti intézkedéseket.
A deportálást kezdettõl ellenzõ, azzal szemben adott pillanatban fel is lépõ miniszterrõl szóló legendák azon alapulnak, hogy a szórványosan továbbra is zajló kitelepítési, illetve az ún. beszivárgó zsidóknak a határon való áttételére
irányuló akciók során – a hozzá eljutó különleges kérésekre
tekintettel – néhányak esetében talán valóban megakadályozta a kiszállításukat, és hogy 1942. október 28-ától (értesülései szerint ugyanis a „Galíciába kitett zsidókat az ottani megszálló hatóságok legtöbb esetben agyonlövik”) – a KEOKH
vezetõjének adott szóbeli utasításban – valóban megtiltotta
a Kõrösmezõn át történõ (nem minden irányban érvényes!)
további kitelepítéseket.22 (Ezzel együtt is teljesen bizonyosnak tekinthetõ, hogy a miniszter már legalább egy évvel korábban is megfelelõen tájékozott volt a felõl, hogy milyen

22

Részletesen ismerteti Frojimovics Kinga: KEOKH operations against
Jewish refugees and… (in 14. sz. jegyzet), 141–144.
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sorsban részesülnek a zsidók a megszállt szovjet területeken.)23
A belügyminiszter személyét övezõ legenda terjesztésében
mindmáig komoly legitimációs funkciót tölt be ugyan (hangsúlyozandó: teljesen vétlenül) Randolph L. Braham többször
említett monográfiája is, amelynek szóban lévõ állításait az
akkor rendelkezésére álló tényismeretek befolyásolták, ám
amelynek a mechanikus továbbhasznosítását a deportálás
történetérõl az azóta született szakmunkák24 egyértelmûen
megtiltják. Nem szólva arról, hogy Braham a történeti összefüggésekre tekintettel ebben az elemzésében is olyan értékelést tett, amellyel az õ részadatait ma ideológiailag vezérelt
célokkal felhasználó történelembarkácsolók üzenetei köszönõ viszonyban sincsenek: „A ma birtokunkban lévõ bizonyítékok egyértelmûen azt tanúsítják, hogy az 1941 augusztusában Magyarországról kitoloncolt 16-18 000 zsidó a végleges
megoldás programjának esett áldozatul.”25
(3) Az 1941-es deportálás nem aszerint minõsül a magyarországi Soá elsõ állomásának („prelúdium”-ának26), hogy a
kormánytagok és a további felelõsök mit tudhattak-sejthetLásd pl.: Majsai Tamás: A Soá Magyarországon 1941-ben. (In 20. sz.
jegyzet); legújabban: Frojimovics Kinga: A galíciai deportálások. In: Népszabadság, (72.) 2014. február 1-2. (= 27. sz.) Hétvége c. melléket: 2–3.
24
Keresztes-Fischer döntésének nem feltétlenül elsõsorban humanistát
sejtetõ motívumaira utaltam 1986-os munkámban is, amelyben, az
akkor általam vizsgált források figyelembevételével, igen rezerváltan
láttam csak indokoltnak szólni a deportálás leállításának õt illetõ
szempontjairól. Egy 1994-ben kelt dolgozatomban (in 20. sz. jegyzet)
említett források alapján pedig egyértelmûen kizártnak tekintettem
a miniszter személyének és szerepének az itt szóban lévõ értelemben
történõ bemutatását. Lásd még: A Soá Magyarországon 1941-ben (in
20. sz. jegyzet) c. írásomat.
25
A magyar Holocaust (in 10. sz. jegyzet), I. 174. = Uõ.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. Budapest: Belvárosi Könyvkiadó. I. 1997[2.] 205.
26
A kifejezést Randolph L. Braham használta elõször a The Kamenets
Podolsk and Délvidék Massacres: Prelude to the Holocaust in Hungary címû tanulmányában. In: Yad Yashem Studies, (9.) 1973. 133–156.
23
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tek és mit nem a kitelepítettekre váró Endlösungról; hogy a
deportáltak külhonosok voltak-e vagy sem (a tett minõségén, történelmi qualitásán és mozgatórugóinak alapkarakterén semmit nem változtatna az sem, ha egyetlen magyar
állampolgár sem lett volna közöttük), avagy hogy tettüket a
tettesek annak idején minek nevezték (az idegenrendészeti terminus technikust ez esetben egyébként a legkevésbé
használták, szemben az át/kitelepítés, kiutasítás/toloncolás
etc. kifejezésekkel), hanem azáltal, hogy az akcióban, illetve
az ebben megalapozódó, kamenyec-podolszkijban, Stanislauban és más helyeken végbevitt tömegmészárlásokhoz
vezetõ lelketlen és galád eljárásban (a kitelepítõk pl. pontosan tudták, hogy a vagyonuktól még itthon egyébként is
megfosztott szerencsétlenek a háborús zûrzavar sújtotta
ukrán-galíciai területen a legkevésbé sem tudnak emberhez
méltó életet folytatni) éppen az öltött testet: az állami szintre emelt zsidóellenes métely, ami miatt és aminek egyik
egyenesági következményeként a Horthy-rezsim népe és
politikai elitje 1944-ben – bármilyen rásegítéssel is, de készségesen – belépett a Soá fõsodrában való közremûködõk
rettenetes családjába. És fordítva, hogy az 1944-ben lelkesen
deportáló Magyarország eufóriába kerülõ tagjait a zsidógyûlöletnek ugyanaz a züllesztõ narkotikuma lelkesítette,
mint az 1941-ben hasonlóan kéjjel és kedvvel deportálókat,
akik már akkor is százezres kitelepítési keretekrõl ábrándoztak, és nem rajtuk múlott (hanem a náci nagy testvéren,
aki akkor nem csak nem támogatta terveiket, de kifejezetten ellenezte is), hogy végül be kellett érniük a mintegy tizennyolcezerrel.
b)
És akkor következzen az 1941-es deportálás mai magyarországi történészi, történettudományi Soá-értelmezését (is)
jelzõ néhány historiográfiai illusztráció. Szégyellem, de az
elõadásra készülve alapvetõen csak azoknak a jegyzeteim-
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nek a feldolgozására volt idõm, amelyeket a 2006-ig terjedõ
– és könyvtári adatok igénybevétellel általam áttekintendõnek ítélt és elért – irodalom felhasználásával hordtam egybe (azt ezt követõ idõszak irodalmi termésének értékelése
egy következõ feladat lesz majd), készülve egy Karsai Lászlónak szánt – végül is félbehagyott – válasziratra. Érkezvén most
azonban egy történészi szümposzionra, úgy gondoltam,
hogy a történeti léptékkel mérve nem régen volt 2006-os
évekig terjedõ elemzés talán érdeklõdésre tarthat számot.
Mellesleg, sejtésem és ismereteim szerint az az óta megjelent, és hozzám el nem ért tankönyvi és az e tekintetben
érintettnek gondolt történettudományi mûveket illetõen aligha lehetnek a megelõzõekhez képest jobb reményeink.
Az elemzés technikai és tartalmi szempontjait tekintve szeretném elõrebocsátani az alábbiakat:
a) A szemlézett opusoknál elsõsorban a tartalmi és témafeldolgozási logika alapján szóba jövõ szakaszok aprólékos
megolvasására törekedtem.
b) Az átnézett munkák közül majdnem mindegyik tárgyalja
a kõrösmezõi deportálással több tekintetben is összefüggésbe hozható újvidéki mészárlást (mellesleg ez megállapítás egy ennél sokkal szélesebb forrásanyag vetületében
is igaz). A két eseménynek szentelt többszörösen aránytalan figyelem egyik okát abban látom, hogy a magyar
lelkiismeret számára a különféle magyarázkodások jegyében az 1941-es deportálásnál valamiképpen kevésbé kínzó újvidéki eseményekre történõ reagálás elõl nem csak
nehezebb kitérni, de a történtekkel való foglalkozásnak
vannak bizonyos belsõ tehermentesítõ momentumai is
(mint pl. a ténylegesen kezdeményezett felelõsségre vonás erkölcsi értékû gesztusa). Mindazonáltal, az atrocitás
egy-egy kiadványban való elemzésének a tényére csak a
speciálisan fontosnak tekintett esetekben utalunk.
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I. Egyetemi tankönyvek
1. A már hivatkozott írásában Karsai László is utal a „Magyarország története 1918–1990” címû – a Pro Renovanda
Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával megjelent –
kiadványra,27 amelyben a „Magyarország a második világháborúban” címû, Gegely Jenõ által jegyzett 10. fejezet tesz
említést a kõrösmezõi deportálásról.28 Az 1941-es fajhigiéniai
törvényrõl szóló néhány soros ismertetõhöz átmenet és kikezdésváltás nélkül kapcsolt néhány sort teljes terjedelmében idézem: „Ezzel egyidejûleg a Magyarországon élõ, de
nem magyar honos, bizonytalan állampolgárságú izraelita
lakosokat Kõrösmezõre internálták. Innen a már német megszállás alatt lévõ Kamenec-Podolszkijba deportálták õket,
ahol mintegy 15 000 zsidót pusztítottak el.” (Megjegyzés: a kötet hasonló mellékességgel és szövegtechnikai körülmények
között tesz említést a következõ oldalon az újvidéki-zsablyai
gyilkosságról is.)
Az évszám és kolofon nélkül (a bibliográfiai összeállítás
alapján az adott szerkezetben azonban legkorábban elõször
1994-ben) megjelent munka utánnyomási és példányszámadati homályba vesznek ugyan, a mû feltehetõen „második,
bõvített kiadás”-aként jegyzett, és az „ELTE Újkori Magyar
Történeti Tanszék szervezésében az MKM Felsõoktatási Pályázatok Irodája támogatásával” kiadott „20. századi magyar történelem 1900-1994” címû 1997-es kiadású, és az elõdkiadáshoz képest új szerzõvel (Hanák Péter) is bõvült kötet29
(amelynek legalább egy utánnyomására is sor került 2001-ben)
Magyarország története 1918–1990. Egyetemi tankönyv. (Szerkesztõk: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenõ, Izsák Lajos.) Budapest: Korona
Kiadó. 1995. 347.
28
Ibidem, 160.
29
20. századi magyar történelem 1900–1994. Egyetemi tankönyv. (Szerkesztõk: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenõ, Izsák Lajos.) Budapest: Korona Kiadó. 1997. (2. bõvített kiadás) – A rokonságra nem csak a „Magyarország története” alapcím utal, de a szerzõi átfedések is.
27
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az addigi elsõ fejezetet kivételével szinte szó szerint átveszi
a korábbi editio szöveganyagát. A számunkra közelebbrõl is
érdekes „Magyarország a második világháborúban” címû
szakasz,30 néhány jelentéktelen stilisztikai-szemléleti módosítás kivételével, megegyezik az elõdverzió31 szövegével, beleértve ebbe a kõrösmezõi deportálásról írottakat is. Mindkét
kiadáshoz tartozik egy 14 oldalas (az új editioban talán csak
egy 1990-es tétellel bõvített) kronológiai supplementum,
amelyek szintén nem tesznek említést a deportálásról.
Exkurzus: Nem tudom, hogy használatban van-e még az
imént említett kötetnek is mûfaji és szellemi elõdjeként azonosítható, Balogh Sándor szerkesztette 1988-as egyetemi tankönyv,32 amely a kõrösmezõi áldozatokról nem tesz ugyan
említést, de arról igen, hogy ebben az idõben „az észak-erdélyi kommunisták közül több mint 800 fõt tartóztattak le”.33
A kiadvány egyes fejezetei és szakaszai mindenesetre továbbéltek Gergely Jenõ követhetetlen gyakorisággal megjelenõ
és felmérhetetlenül széles körökhöz eljutó második világháborús összefoglalóiban. Olykor éppen középiskolásoknak szánt, „korszerû történelem”-ként forgalmazva õket a
90-es években.34 (A sorozat „korszerûségé”-nek sajátos jeleire bukkanhatunk pl. abban, hogy miközben a Szerzõ az
Ibidem, 251–267.
Op. cit., 159–174.
32
Balogh Sándor–Izsák Lajos–Gergely Jenõ–Föglein Gizella: Magyarország története 1918–1975. Egyetemi tankönyv. (Szerkesztõ: Balogh
Sándor.) Budapest: Tankönyvkiadó. 19882.
33
Ibidem, 105. – Megjegyzés: a Szerzõ egy rövid mondat erejéig ugyanitt kitér az újvidéki tömeggyilkosságra is, amelyet a csendõrség és
honvédség rendezett „a békés lakosság között”. Nem tud az 1941-es
deportálásról a kötethez tartozóan megjelent „Magyarország története 1918–1975. Szöveggyûjtemény” címû kiadvány sem. (Összeállította: Balogh Sándor, Föglein Gizella.) Budapest: Tankönyvkiadó. 1986.
34
Gergely Jenõ: Magyarország története 1919 õszétõl a II. világháború
végéig. ([Sorozatcím:] Korszerû történelem érettségizõknek és felvételizõknek. Sorozatszerkesztõ: Kertész István. Lektorálta: Kardos József.) Budapest: IKVA Kiadó. 1990.
30
31
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1988-as tankönyv idézett passzusának szöveghû másolatából
kihagyta az erdélyi kommunistákról szóló sorokat,35 a „negyedik, javított” 1992-es kiadásban36 már az újvidéki szörnyûségekre utaló, és az elsõ kiadásban még olvasható37 rövid
utalás sem szerepel.38 Megjegyzendõ: a füzetek végén található kronológiai vázlat egyik esetben sem említi az újvidéki borzalmat.)
2. 20. századi egyetemes történet. I. kötet. 1890–1945. (1997)39
– A második világháború idõszakát jegyzõ,40 és a Soá legfontosabb összefüggéseit is bemutató41 Sipos Péter nem tesz
említést Kamenyec-Podolszkijról,42 és a kötet végén található részletes kronológiai vázlat sem utal rá. Megjegyzendõ:
a dominánsan hadtörténeti aspektusú összeállítás Babij Jarról és a Soá sok más, drasztikus ikonná vált eseményérõl és
helyszínérõl sem szól, kitér azonban például a Wannse-konferenciára, és megemlíti a haláltáborokat és a deportálásokat is.
3. L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918–1945. (1995)43
címû munkája az 1941-es deportálást még csak utalásszerûen
sem említi. Megjegyzés: az ún. zsidókérdést a Szerzõ egéOp. cit., 95.
Gergely Jenõ: Magyarország története 1919 õszétõl a II. világháború
végéig. ([Sorozatcím:] Korszerû történelem középiskolásoknak. Sorozatszerkesztõ: Kertész István. Lektorálta: Kardos József.) Budapest:
IKVA. 1992. 101.
37
Op. cit., 95.
38
Op. cit., 101.
39
Szerkesztõk: Diószegi István, Harsányi Iván, Krausz Tamás, Németh
István. Budapest: Korona Kiadó. 19972.
40
Ibidem, 503–526.
41
Ibidem, 519–520.
42
Ez azért is furcsa, mert õ írta az ugyanezen évben második kiadásban megjelenõ „Magyarország a második világháborúban. Lexikon
A–Zs” c. kiadványban a Kamenyec-Podolszkij szócikket (lásd alább).
43
Debrecen: Multiplex Média. (2., bõvített kiadás / egyetemi jegyzet /
[sorozatcím:] Történelmi Figyelõ Könyvek 3.)

35
36
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szében véve is szûk terjedelemben és nem „túlzott” jelentõséggel pertraktálja.44 Nem kerül szóba a probléma a kárpátaljai területi és nemzetiségi kérdések érintésekor sem,45 amely
üggyel szemben lényegesen nagyobb jelentõséget tulajdonít a délvidéki kérdéseknek (az itt zajló „brutális vérengzés”-rõl, amelynek „mintegy ötezer magyar és szerbiai zsidó
és keresztény esett áldozatául” kétszer is említést tesz46), és
különösen a „magyarországi németség problémájá”-nak, amelyet két oldal összterjedelemben47 önálló címszó alatt külön
is vizsgál.
Exkurzus: L. Nagy Zsuzsa munkáit illetõen figyelmet érdemel, hogy az „Egy ezredév” címû 1986-os kiadványban48
a „Legújabb kori történelmünk” címû általa jegyzett fejezetben szintén nem tesz említést az 1941-es deportálásról, ugyanakkor kitér a magyar kormány nobilis menekültpolitikájának a taglalására (ez alkalommal a lengyel azilánsok számát
becsülve „mintegy százezer ”-re49), és ehhez kapcsolódóan
kitér arra is, hogy a német részrõl „erõteljes és megújuló követelésekkel szemben a [magyar] kormányzat megtagadta
a zsidók gettóba zárását és deportálását. Erre csak 1944-ben
került sor.”50

A Szerzõ leegyszerûsítést nem nélkülözõ nézete szerint az antiszemitizmus problémavilágában a meghatározó mozgatórugót a különféle
foglalkozásokból arisztokratikus felfogásuk folytán kiszorult rétegek
indulati zsidóellenessége képezte. Ibidem, 185.
45
Ibidem, 214–218.
46
Ibidem, 218., 227.
47
Ibidem, 218–220.
48
Egy ezredév. Magyarország rövid története. (Szerk.: Hanák Péter.)
Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 1986.
49
Ibidem, 336. – A „Magyarország története 1918–1945” címû kötetében
a harmincas évek végétõl nálunk menedéket találó zsidók számát tartotta (mint láttuk, teljesen irreálisan) „közel 100ezer ”-nek (op. cit., 233.).
50
Ibidem.
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4. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században.
(1999)51 – A 2005-ben már a 3., bõvített kiadásban52 megjelenõ opus nyolc sorban szól az 1941-es deportálásról. Elõször
arról tájékoztat, hogy szemben a környezõ országokban élõ
sorstársaikkal „Magyarországon a zsidók többségének életét
1944-ig nem fenyegette veszély”, majd így folytatja: „Pogromokra, atrocitásokra nem került sor, s háború kezdeti szakaszában a szomszédos országokból ezért mintegy 100 ezren menekültek ide. [...] Mintegy 18 ezer fõ azonban, akiket
1941 nyarán visszatoloncoltak Galíciába, elpusztult.” – Megjegyzés: a Szerzõ ezt követõen két és fél sorban említést tesz
az újvidéki massacré-ról is, éspedig azt hangsúlyozva, hogy
„a szerbek mellett elsõsorban ugyancsak zsidók esetek áldozatul”53 (a társszerzõk többnyire etnikai-vallási jelzõ nélküli
„civil” stb. áldozatokról szeretnek beszélni). – Kommentár:
állításainak konkrét quelléit Romsics Ignác nem jelöli meg.
A kötethez rendelt, és egyébként igen részletes ún. irodalmi
kalauzban54 „a háború alatti zsidóüldözések” forráshelyeként végül is egyetlenként szóba jöhetõ Braham-féle monográfia nem alapozza meg55 sem a szélsõséges százezernyi zsidó menekültrõl szóló adatát, sem pedig azt az – állításából
következõ – tételt, hogy ezek közül legalább tizennyolcezren
a galíciai területekrõl immigráltak volna Magyarországra.

Budapest: Osiris Kiadó. ([Sorozatcím:] Osiris tankönyvek.)
Ez utóbbit sajnos nem volt módom megtekinteni.
53
Op. cit., 257.
54
Ibidem, 627.
55
A monográfia hivatkozott 1988-as kiadása ezen a ponton (I. kötet, p.
169.) teljesen megegyezik az 1997-es, második kiadással (I. kötet, p.
197sq.)
51
52
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II. A leginkább közkézen forgó, tematikailag
illetékesnek tekinthetõ szak/történészi munkák
a)
Amelyek egyáltalán nem tesznek említést
az 1941-es deportálásról
1. Magyarország történeti kronológiája. (1982)56 A XX. sz.-i szakaszt Glatz Ferenc szerkesztette. Az 1939. június 22. – 1944.
szeptember 21-i idõszakot Fejes Judit dolgozta fel.57 – Kommentár: Az évtizedek óta egyedülálló kézikönyv fõszerkesztõjének
a figyelmét annak idején külön is felhívtam a hiányosságra.
A korrekcióra azonban a 1983-as második, javított kiadásban nem került sor, a munka újabb editiója pedig már nem
jelent meg. (Megjegyzés: Az újvidéki események szerepelnek az összeállításban.58)
2. Balogh Margit–Gergely Jenõ: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. Kronológia. (1993)59 – Megjegyzés: a so-

III. kötet. 1848-1944. Budapest: Akadémiai Kiadó. ([Sorozatcím:] Magyarország történeti kronológiája. A kezdetektõl 1970-ig. Négy kötetben. (Fõszerkesztõ: Benda Kálmán.)
57
Fejes Judit ugyanakkor nagyszerû elõadást tartott az 1941-es deportálással kapcsolatban az 1984-es budapesti Soá-emlékkonferencián.
Lásd: On the History of Mass Deportations from Carpatho-Ruthenia
in 1941. In: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later. (Ed. by Randolph L. Braham and Attila Pók.) (East European Monograaphs, No.
CDLXXVII.; Holocaust Studies Series.) New York: The Rosenthal Institute for Holocaust Studies – Graduate Center of The City University
of New York – Budapest: The Institute of History of the Hungarian
Academy of Sciences – The Europa Institute. Columbia University
Press, 1997 305–328.
58
Op. cit., 986.
59
Budapest: História – MTA Történettudományi Intézete. ([Sorozatcím:]
História könyvtár. Kronológiák, adattárak. 1.)
56
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rozat 4. köteteként azonos címmel kiadott 1996-os adattár60
egy tétel erejéig utal az eseményre.61
3. Magyarország hadtörténete két kötetben. (1985)62 – Kommentár: a „Kiegyezéstõl napjainkig” alcímet viselõ [2]-es tomusban (szerkesztette: Tóth Sándor) „A Horthy-hadsereg
története” címû negyedik fejezetében Tóth Sándor jegyzi a
második világháborús eseményekkel foglalkozó részt.63 A kötethez bõséges kronológiai kataszter tartozik, amely szintén
nem említi a kõrösmezõi kitelepítést. (Megjegyzés: a fõszöveg és az idõrendi táblázat is tárgyalja a „több ezer áldozatot követelõ”, „rablással és fosztogatással párosult szégyenletes” újvidéki „vérengzést”.64)
4. Magyarország a XX. században. (1986)65 – Megjegyzés: Az
adott idõszak összefoglalója Romsics Ignác munkája.
5. Dombrády Lóránd: Hadseregpolitika Magyarországon,
1938–1944. (1986)66
6. Dombrády Lóránd – Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség, 1919–1945. (1987)67
7. Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája, 1919–1945. (1988)68
– Kommentár: Kõrösmezõ figyelmen kívül hagyása (szemben
Balogh Margit–Gergely Jenõ: Egyházak az újkori Magyarországon
1790-1992. Adattár. Budapest: História–MTA Történettudományi Intézete. ([Sorozatcím:] História könyvtár. Kronológiák, adattárak. 4.) 1996.
61
Op. cit., 2647. tétel, p. 422.
62
Budapest: Zrinyi Katonai Kiadó. (Fõszerkesztõ: Liptai Ervin. [A kiadványt jegyzi:] Hadtörténeti Intézet és Múzeum.)
63
Op. cit., 305–437.
64
Ibidem, 332–333.
65
Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 19862. (Szerk.: Balogh Sándor.)
66
Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
67
Budapest: Zrinyi Katonai Kiadó.
68
Budapest: Kossuth Könyvkiadó. (Harmadik, átdolgozott kiadás.)
60
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egyébként a délvidéki vérengzéssel, amelyre fontos diplomáciatörténeti elemzéssel tér ki a kötet)69 azért is feltûnõ,
mert Juhász Gyula szerzõje volt „A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944”
címû, még 1966-ban megjelent dokumetumválogatásnak,
amely említi a történteket.70
8. Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok (1995).71 – Kommentár: a hazai és külföldi szerzõk
munkáit tartalmazó kiadványban az adott idõszakot Szakály
Sándor a „Magyar-német katonai együttmûködés a második világháborúban” címû tanulmánya tárgyalja.72 Megjegyzés: Szakály az újvidéki mészárlás eseményeire sem tér
ki (szemben Juhász Gyulával73), noha igen tömören, de
részletesen elemzi74 a magyar haderõ német igénybevételérõl szóló 1942 januári tárgyalásokat.
9. Bertényi Iván–Gyapay Gábor: Magyarország rövid története (1997).75 – Megjegyzés: a kötet említi a III. zsidótörvényt,
az újvidéki vérengzést és azt, hogy „a szlovák parlament
1941 decemberében törvényt hozott a zsidók deportálásáról. A javaslat ellen egyetlen ember szólalt fel: a Magyar Párt
szószólója, Esterházy János gróf.”76 (Az adott idõszak összefoglalója Gyapay Gábor munkája.)

Op. cit, 285.
Összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezetõ tanulmányt írták:
Juhász Gyula, Pamlényi Ervin, Ránki György, Tilkovszky Loránt. Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 1968. 611.
71
Budapest: Teleki László Alapítvány. (Szerkesztette és a bevezetõt írta
Romsics Ignác. A szerkesztésben közremûködött Bán D. András.)
72
Op. cit., 119–126.
73
Lásd az elõzõ tételnél tett megjegyzést.
74
Op. cit., 122.
75
Budapest: Maecenas. 1997. (Negyedik, bõvített és javított kiadás.)
76
Op. cit., 556–557.
69
70
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10. Magyar történeti szöveggyûjtemény 1914–1999. I–II. (Szerkesztette: Romsics Ignác.) (2000). 77
11. A magyarok krónikája. (1995)78 – Megjegyzés: A szerkesztõ által legfontosabbnak/jellemzõbbnek tekintett (XX. sz.-i)
évenkénti események általában két oldalon történõ szöveges
és képi megoldású kiemelésével és egy-egy igen nagyléptékû kronológiai vázlat beiktatásával összeállított kiadványban az 1941-es év történései közé nem került be a kõrösmezõi deportálás (megtudhatjuk viszont a kronológiából, hogy
„a június 6-án aláírt német-magyar közös repülõgépgyártási
szerzõdésnek megfelelõen megalapítják a Dunai Repülõgépgyár Rt.-t”), ugyanakkor az 1942. év szöveges anyagának mintegy egynegyedét kitevõ terjedelemben olvashatunk az újvidéki vérengzésrõl. (Az eseményre a kronológiai
vázlat is utal.)79
12. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. (1992. A Katolikus Szemle kiadásában 1986-ban
megjelent mû átdolgozott, második kiadása. Sajtó alá rendezte és szerkesztette: Antal László. Szakmailag lektorálta:
Szabó Péter, Szakály Sándor.)80
13. Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban. (2001)81
14. Szabó Péter–Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és
Magyarország, 1941–1943. [2002]82
Budapest: Osiris Kiadó.
Budapest: Magyar Könyvklub–Officina Nova. (Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc.)
79
Ibidem, 620.
80
Budapest: Európa Könyvkiadó. 1995. [Orig.: Svájc, 1985.] (A kiadásnak ismert egy 1995-ös utánnyomása is.)
81
Budapest: Korona Kiadó.
82
[Nagykovácsi:] Puedlo Kiadó.

77
78
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b)
Amelyek említik az eseményt (nem ritkán tárgyszerûtlenül,
adott esetben diszkrét vagy nyíltan tendenciózus elrajzolással)
1. Magyarország története 1919–1945. (1978) A mindmáig
legátfogóbb és talán legtöbbet is forgatott ún. tízkötetes magyarország-történeti összefoglaló 8. kötete egyetlen bõvebb
mondatban nyújt lapidáris tájékoztatót a deportálás tényérõl, a kitelepítettek számáról és a „túlnyomó többségüket
Ukrajnában” ért tragédiáról.83 – Kommentár: Egy idõben hajlamos voltam úgy gondolni, hogy Tilkovszky Lóránttól e pár
szó is elismerést érdemlõ tett volt a ’70-es években. A Szerzõ
azonban, nem kis meglepetésemre, ugyanezt a szöveget közölte újra a „Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században” c., 1999-ben megjelent kötetében is.84 Ráadásul azzal
együtt, hogy õ már egy 1967-es munkájának a készítésekor
is jelentõs tájékozottsággal bírt a történtekrõl.85
2. Magyarország a XX. sz.-ban. (1996–1997)86 – Az 1941-es deportálást illetõ torz, vagy egyenesen hamis tényközléseknek
valóságos iskolapéldája a Babits Kiadó Kollega Tarsoly István fõszerkesztõi gondnoksága alatt megjelent – internetes
pozíciója folytán különleges erejû tudás- és tudománynépszerûsítõ – három kötetes kiadványa. A (rendszerváltó ígéMagyarország története 1918–1919, 1919–1945. (Szerkesztõk: Hajdu
Tibor – Tilkovszky Loránt.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ([Sorozatcím:]
Magyarország története tíz kötetben, 8.) 1976[1]. (= 1978[2].) 1071.
84
Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen: Csokonai Kiadó. ([Sorozatcím:] Történelmi Kézikönyvtár.) 1998. 84–85.
85
Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon.
1938–1941. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1967. 295–296.
86
I. kötet. Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. Szekszárd: Babits Kiadó. 1996.; II. kötet. Természeti környezet, népesség és társadalom,
egyházak és felekezetek, gazdaság. Szekszárd: Babits Kiadó. 1997.
83
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retet hordozó) opus két tomusa is említést tesz az 1941-es
deportálásról. – Kommentár: Püski Levente és Illés Sándor
(a szóban lévõ fejezetek szerzõi) különösen két történelmi
legenda disszeminálásában fejtenek ki eminens igyekezetet: a) a korabeli magyar kormányzat megkülönböztetõen
humánus menekültpolitikát tanúsított a zsidókkal szemben,
amit a menekültek számát illetõ különféle enormis számadatokkal próbálnak is alátámasztani; b) a deportálásra kifejezetten külsõ, birodalmi kényszerek hatása alatt került sor.87
3. Sipos Péter: Kamienec-Podolszk-i események. Szócikk a
„Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs”
c. kiadványban (1997.)88 Megjegyzés: a Szerzõ nyitva hagyja a deportálást elrendelõ minisztertanácsi felelõsséget és a
motivációkat illetõ kérdést, és õ is úgy tudja, hogy „Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, amikor tudomást szerzett a tömeggyilkosságokról, leállíttatta a további kitoloncolásokat.”
4. Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában
(1914–1945). (1998)89 – Megjegyzés: a kõrösmezõi deportálással kapcsolatos szokásos históriai legendákat mellõzõ és
az akcióról késõbb alapvetõ fontosságú munkát készítõ szerPüski Levente szerint a Kállay-kormány idején „közel 100 ezer zsidó
menekült Magyarországra a szomszédos államokból, de Bárdossy
1941 júliusában már rákényszerült arra, hogy közülük 30-35 ezret letartóztasson és 18 ezer fõt Galíciába deportáljon” (I. 131.; lásd még: p.
398.), amivel szemben Illés Sándor így fogalmaz a következõ kötetben: „Német nyomásra Magyarországon 1941 nyarán került sor az
elsõ deportálásokra”, viszont ebben az idõben „40-50 ezer zsidó menekült érkezett az országba” (II. 221.).
88
Budapest: Petit Real Könyvkiadó. (Fõszerkesztõ: Sipos Péter. Szerkesztõ: Ravasz István.) 1997. (Az 1996-os elsõ kiadás javított és bõvített utánnyomása.) 208.
89
Debrecen: Csokonai Kiadó. ([Sorozatcím:] Történelmi Kézikönyvtár.)
1998.
87
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zõ90 itt még úgy tudja, hogy „a letelepülési engedéllyel nem
rendelkezõ zsidókat” szállították ki Ukrajnába.91
5. Az oºwięcimi magyar pavilon új állandó kiállításának
forgatókönyve. (1999)92 – Kommentár: a történtek rövid leírásában a náci fenyegetés elõl Magyarországra menekült
zsidók elleni „hisztérikus sajtókampány”-ról olyan konnotációval esik szó, mintha annak érdemi szerepe lett volna a
deportálásban. Megjelenik az összefoglalóban az akciót humanitárius megfontolások alapján leállító belügyminiszteri
vándormotívum, valamint az ebben közremûködõnek
mondott (ezt egyetlen érdemi dokumentum sem igazolja)
gr. Sigray Antal és Bajcsy-Zsilinszky Endre neve is. A deportálás leállításában való német közremûködést illetõen azt közli
az összeállítás, hogy (a humanisták mellett) a „náci megszálló hatóságok is a kiszállítások beszüntetését kérték, mert
nem voltak még felkészülve ilyen tömeg »fogadására«.”93
6. Gyurgyák János: A magyarországi zsidóság a vészkorszakban. (2001)94 – Az áttekintett szakmunkák körében ez a
mû tárgyalja a legrészletesebben a kõrösmezõi eseményt,
éspedig alapvetõen pontos és tárgyilagos adat- és tényközléssel. A Szerzõ is osztja ugyanakkor a belügyminiszter-legendáriumot.
Egy magyar médiavezér… (op. cit. in 7. sz. jegyzet).
Op. cit., 235.
92
Összeállította: Ihász István (Halminé Bartó Anna és Jalsovszky Katalin
közremûködésével). 1999. április 9. Magyar Nemzeti Múzeum. Történész szakértõk: Schmidt Mária – Miniszterelnöki Hivatal, Schweitzer
József országos fõrabbi, Stark Tamás – MTA Történettudományi Intézete.
93
http://osaarchivum.org/galeria/auschwitz/files/pages/epilogue/ihaszdoc.html
94
In: Uõ.: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest: Osiris Kiadó. 2001. 168–188/168–169. (További utalások a deportálásra: ibidem, 606, 622.)
90
91
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7. Milleniumi magyar történet. Magyarország története a
honfoglalástól napjainkig. (2002)95 – A magyar államiságot
köszöntõ, olvasmányos stílusban, de történettudományi
igényességgel, saját kutatási eredményeiket is feldolgozó
jeles szerzõk által összeállított, az érettségire készülõ diákok
igényeire külön is odafigyelni szándékozó és a vitás kérdéseket nem kerülni kívánó kiadványnak96 a „Horthy-korszak
(1920–1944/45)” címû fejezet97 szerzõje Romsics Ignác. A „Revíziók és a II. világháború” alcím alatt98 szûkszavúan, ám lényegre törõ részletességgel szól a zsidótörvényekrõl és a
munkaszolgálatról, a kõrösmezõi deportálást azonban nem
említi. Értesülhetünk viszont arról a Kocsis Gabriella összeállításában készült (15 tételes) kronológiai appendixben.99
(Megjegyzés: A mû a délvidéki vérengzésekre is csak a kronológiában utal.)
8. Ravasz István. Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban, 1914–1945. [2003.]100
Kommentár: a hadtörténész szerzõ „nem magyar állampolgárságú, illetve hontalannak nyilvánított zsidók” deportálásáról ír, említi a jóságos Keresztes-Fischer motívumot, és
(a néhány soros ismertetõhöz képest) viszonylag bõven ecseteli a magyar honvédség helyszíni kegyeleti gesztusait: „Az
ukránok által a Dnyeszteren leúsztatott halottak közül igen
sokat a Magyar Megszálló Erõk katonái fogtak ki a folyóból
és temettek el a helyszínen.”101
Budapest: Osiris Kiadó. 2002. (Szerkesztette: Tóth István György.
Lektorok: Engel Pál, Kristó Gyula, Romsics Ignác, Szász Zoltán. Szerzõk: 14 javarészt közismert történész, köztük a lektorok is.)
96
Lásd a kötet bevezetõjét.
97
Op. cit., 503–554.
98
Op. cit., 540–554.
99
„Kamenyec-Podolszkban két napon át tartó öldöklésben német SSkatonák 16 ezer, Magyarországról kitelepített zsidót mészárolnak le.”
Ibidem, 685.
100
[Nagykovácsi:] Puedlo Kiadó.
101
Op. cit., 127–128.
95
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9. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. (2005)102 – Kommentár: kissé meglepõ, hogy
a kiadvány „Holokauszt, népirtás és a megszálló alakulatok” és „A munkaszolgálat” címû fejezeteiben103 a Szerzõ,
aki egyébként monográfiájának kifejezett céljaként fogalmazza meg a honvédség mûködésével kapcsolatos fehér foltok
feltárását, és részletesen foglalkozik is (mindeddig szinte
egyedülálló alapossággal) a magyar hadseregnek a zsidógyilkosságokban való érintettségével,104 a kõrösmezõi deportálás vonatkozásában értelemszerûen felmerülõ kérdéseket
csak utalásszerûen említi.105 A Soá magyarországi prelúdiumát egyébként számos késõbbi munkájában106 ismertetõ
Szerzõ (aki e tekintetben azon kevesek közé tartozik, akik
írásaikban nem csak említést tesznek e deportálásról, de annak alapvetõ fontosságú magyar történelmi dimenzióját is
kihangsúlyozzák) „mulasztását” nyilván az értelmezi, hogy
kutatásai során az ukrajnai területeken zajló magyar hadBudapest: Osiris Kiadó. (Javított utánnyomás)
Op. cit., 106–116; 116–122.
104
Pl. ibidem, valamint: Holokauszt, népirtás és a megszálló alakulatok.
In: Évkönyv 2004 (XII). Magyarország a jelenkorban. (Szerk.: Rainer
M. János–Standeisky Éva.) Budapest: 1956-os Intézet. 2004. 9–28.
105
Lásd: 28., 117., 478. o.
106
A Bárdossy-kormány belpolitikája. In: Uõ.: Magyarország a második
világháborúban. Budapest: Kossuth Kiadó. ([Sorozatcím:] Magyarország története, 19. Fõszerkesztõ: Romsics Ignác.) 2010. 19–25/21–22;
A német-magyar viszony. In: ibidem, 48–80/50.; A Horthy-rendszer
mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944. Pécs: Jelenkor Kiadó – Budapest: Országos Széchényi Könyvtár. 2012. 496–502. – Egy szûk félmondatnyi utalást tesz
viszont csak az 1941-es eseményre a „Kitelepítés, lakosságcsere és a
holokauszt egyes összefüggései” címû írásában. In: A Holokauszt
Magyarországon európai perspektívában. (Szerkesztette: Molnár Judit. A kötet a „Holokauszt Magyarországon – 60 év után európai
perspektívában” címmel 2004. április 16-18-án megrendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott elõadások alapján készült.) Budapest: Balassi Kiadó. [2005.] 84–99/98.
102
103
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mûveleti vonatkozású dokumentumokat nem talált. Megerõsítik ezt a Szerzõ által összeállított „A második világháború” címû kötettel kapcsolatban tett észrevételeink is.107
10. A második világháború. (Szerkesztette: Ungváry Krisztián.) (2005)108 – Megjegyzés: a forrásanyagokból összeállított
reprezentatív kiadvány behatóan tárgyalja az ún. zsidókérdés hadseregen belüli ügyeit,109 és igyekszik kitérni a kõrösmezõi akció részleteire is, egy jelentésen kívül, amely röviden
említi a Kamenyec-Podolszkijba deportált magyarországi zsidók sanyarú körülményeit,110 további érdemi forrással, adattal nem szolgál. (A Hadtörténeti Levéltár anyagai valóban
szûkösek e tekintetben, mégis sajnálhatjuk, hogy a létezõ,
elsõsorban is a hadseregnek a deportálási létszámadatokat
közlõ jelentései nem jutottak el a Szerzõ kezeihez.)
c)
Végül, hadd mutassak be röviden néhány gazdag alapossággal és reményt keltõ ambíciók jegyében összeállított újabb
kiadású középiskolai tankönyvet, amelyek éppen azzal utalnak az akadémikus történészi munkálkodás fentiekben körvonalazott különleges felelõsségére, hogy pedagógiailag kifejezetten is relevánsnak tekintik a Soá történelemoktatásban
való reprezentációját.
1. Hosszú Gyula egyedülálló és témaspecifikus mintatankönyvében111 annak ellenére is csak is egyetlen mondatban
Lásd a következõ tétel alatt.
Budapest: Osiris Kiadó. ([Sorozatcím:] Nemzet és Emlékezet.)
109
Pl.: op. cit., 149–172., 357–400.
110
Ibidem, 177-178.
111
Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Budapest: Pedellus Tankönyvkiadó. 2002.
107
108
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említi a kõrösmezõi deportálást,112 hogy részletesen ír a deportált magyar zsidók meggyilkolásában is szerepet játszó
Einsatzgruppékról és a Kamenyec-Podolszkijban történetekhez nagyon hasonló Babij Jar-i eseményekrõl.113 Ugyanõ
egyáltalán nem említi viszont az 1941-es deportálást „A század fele (1914–1945)” címû,114 ugyancsak kitûnõ korábbi
tankönyvében sem, holott abban is hosszú fejezetekben
foglalkozik a Soá európai és magyarországi eseményeivel.115
2. Gyapay Gábor „Történelem” címû hétkötetes munkájának116 6/1. (2003-ban megjelent) tomusában egyedülálló részletességgel (mintegy 3/4 kolumnában) szól ugyan e deportálásról, az akció ismertetését nem a fõanyagban közli, hanem
(és szemben az újvidéki vérengzéssel117) csak a kötet végén
szereplõ „Magyarország veszteségei emberi életekben. (Olvasmány)” címû függeléknek „A magyar zsidóság veszteségei” részében,118 éspedig elsõsorban a történeti legendárium
klasszikus elemire építve: a deportálás Werth Henrik vezérkari fõnök egyfajta partizánakciója volt; „az országba menekült zsidó vallású lengyel és szovjet állampolgárokat”
érintette; a jóságos belügyminiszter közbelépett, és „az úton
lévõ szerelvényeket is visszarendelte.”
3. A Herber Attila–Martos Ida–Moss László–Tisza László szerzõi kollektíva által jegyzett „Történelem” címû hatrészes sorozat 6. kötete119 többnyire reális és korrekt a Soá általános
„Az elsõ nagy tömeggyilkosság Kamenyec-Podolszkijnál történt, ahol
1941. augusztus végén 23.000 zsidót gyilkoltak meg, köztük a mintegy
17-18 ezer Magyarországról deportált zsidó nagy részét.” (Ibidem, 141.)
113
Ibidem, 140–143.
114
Budapest: AKG Kiadó. 1996.
115
Ibidem, 321–323, 331–334.
116
Nágocs: Comenius Kiadó Kft. 1–4: 1999; 5: 2001; 6/1: 2003; 6/2: 2004.
117
Lásd: op. cit., 289.
118
Ibidem, 327–333/330–333/330.
119
Reáltanoda Alapítvány, 20045.
112
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összefüggéseinek az ismertetésében, a kõrösmezõi deportálásról azonban semmit sem szól.
4. Különös helyet foglal el a sorban Loránd Ferenc és Tiszóczi Tamás „Kézikönyv a holokausztról tanárok és tanulók
számára”120 címû, florilegiumszerû oktatási segédlete, amely
több helyütt is említi ugyan a kõrösmezõi deportálást,121 a
kitelepítésrõl a zsidóság- és antiszemitizmustörténeti szakirodalomból vett idézetek alapján kibontakozó összkép (kevésbé a szerkesztõi figyelmetlenség következtében, mint
sokkal inkább a népszerû históriai vándormotívumokat terjesztõ szaktörténészi közegnek betudhatóan) nem tekinthetõ éppen szerencsésnek. Miközben ugyanis a Bibó Istvántól
és Komoróczy Gézától vett idézetek122 alapvetõen korrekt
prezentációban szólnak a történtekrõl, mintegy összegzõ
záró képként bekerült a kötetbe egy Karády Viktortól vett
(a Szerzõ által mellesleg „ismeretterjesztõ” céllal és „kutatási melléktermékként” megjelentetett) kötetben föllelt (és az
adott fejezetben nyilvánvalóan szekunder források alapján
készített) „mihelyt a kormány... tudomást szerez a deportáltak tragikus sorsáról... leállítják” nem kontrollált gondolatokat tartalmazó idézet is.123
5. A holokauszt áldozatainak emléknapja címû oktatási minisztériumi segédanyag (2001)124 tanulmányai:
Budapest: Országos Közoktatási Intézet. 2004. Az összeállítás 2009.
június 17-e óta nem változó honlapja (2014. május 25-én): http://
www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitasi/kezikonyv-holokausztrol
121
Ibidem, 41., 67., 73–74., 82., 101., 104., 138.
122
73–74., 41.
123
In: Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Társadalomtörténeti vázlat. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. ([Sorozatcím:]
Nagyítás. Szociológiai könyvek, 24.) 2000. 411. (Az idézet az „A »végsõ
megoldás« a nácizmussal szövetséges országokban” címû fejezetbõl
származik.)
124
Budapest: Oktatási Minisztérium. ([Sorozatcím:] Iskolai Emléknapok.)
2001. = http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/libri/holocaust1.pdf

120
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5/1. Szita Szabolcs: Az elõítélettõl a népirtásig.125 Megjegyzés: a Szerzõ az összefoglalóban a Soá világtörténeti
összefüggéseit vázolja föl, amelyben kitér a Szovjetunió
megtámadását követõen megszállt területeken zajló zsidógyilkosságokra, így román hatóságok és az Einsatzgruppék
valamint az helyi milicisták által elkövetett vérengzésekre, köztük a Babij Jar-i öldöklésre, a Kamenyec-Podolszkijban lezajlott vérfürdõt azonban nem említi (mellesleg
az újvidékit sem). Annak ellenére, hogy az a magyarországi jelenõsége mellett a Soá egyetemes történetének is
az egyik mérföldkövét képezte. Kommentár: a Szerzõ „figyelmetlenségét” minden bizonnyal az a szemléleti pozíció
is indukálhatja, hogy a „magyar holokausztot” alapvetõen
1944-es történésként értelmezi. Ezt a gyanúnkat látszik
alátámasztani, hogy az ugyanebben füzetben megjelent
5/2. Adatok, dokumentumok, bibliográfia a téma feldolgozásához126 címû írásában sem tesz említést (még a bibliográfiai ajánlásban sem127) a kõrösmezõi deportálásról.
Megjegyzés: a munkaszolgálatos zászlóaljakról ad ugyan
egy kimutatást, ezt a historiográfiai automatizmusoknak
és elvi következetlenségnek gondoljuk (aligha véletlen,
hogy a munkaszolgálatos rendszer emberveszteségeit már
nem említi). Kommentár: mindez egybevág egyébként a
kötet emlékezéselméleti koncepciójával is: a „Tanácsok és

Ibidem, 7–24.
Ibidem, 59–74.
127
Ami ugyanakkor mégis meglepõ, mert a Történelempedagógiai füzetek. 10. ([„A Holocaust története tanításának kérdései”.] (Sorozatszerkesztõ: Szabolcs Ottó.) Budapest: Magyar Történelmi Társulat Tanári
Tagozat – ELTE BTK. 2001.) címû kiadványban az általa jegyzett
„Ajánlott bibliográfia a zsidóság és a Soa történetének tanintézeti feldolgozásához” címû összeállításban önálló tételként szerepelteti „az
1941 nyári deportálás” tárgykategóriát (146–167/157). Megjegyzés: az
összeállításban Újvidékrõl viszont megfeledkezik.
125
126
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ajánlások” címû zárófejezet128 szerzõi (Diósi Alojza, Nyíri
András, Puskás Aurél) nem említik az emléknapi foglalkozások feldolgozható témái között sem a kõrösmezõi,
sem az újvidéki (és más hasonló) eseményeket. A megemlékezés fontos elemeinek tekintik ugyan a magyarországi antiszemitizmus fontosabb állomásainak (numerus
clausus, zsidótörvények, munkaszolgálat) a felidézését,
mindezek kapcsolat nélkül kötõdnek azokhoz a programajánlásokhoz, amelyek értelmében az apokaliptikus 1944-es
események a maguk „Holocaust” minõségében lényegében elõzménymentesen történtek meg.
5/3. Pelle János: A politikai antiszemitizmus Magyarországon.129 Megjegyzés: A Szerzõ az írás 3. fejezetében130
meglehetõsen bõ terjedelemmel foglalkozik az 1941-es
deportálással, amely nézete szerint is a „a Magyarországra menekült külföldi, illetve a »kétes állampolgárságú«
zsidók”-at érintette.131 Az ismertetés hangsúlyozza, hogy
az akcióval Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter nem
értett egyet, és egy Saly Dezsõtõl vett korabeli idézettel132
kiemeli a katonai vonalvezetés szélsõséges elemeinek, illetve az esetleges német nyomásnak az esemény bekövetkeztében játszott szerepét, továbbá a detektíveknek a
kitelepítendõkkel szembeni nobilis-segítõkész magatartását, majd pedig elelmélkedik a deportáltak iránti keresztény szeretet általában véve vett megnyilvánulásáról,
illetve a társadalomnak a radikális antiszemita propagandával szembeni ellenállásáról. „Ekkoriban még sokan elutasították a faji alapú, radikális antiszemitizmust”, hangOp. cit., 75–101.
Op. cit., 25–39.
130
Az elszabadult gyûlölet. Op. cit., 32–36.
131
Ibidem, 33.
132
Saly Dezsõ: Szigorúan bizalmas! Fekete könyv: 1939–1944. Budapest:
Anonymus. 1945. 380–381. (Pelle a forrást nem közli.)
128
129
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súlyozza, és „reakciójuk a »kétes állampolgárságú« zsidók elhurcolására [is] határozottan elítélõ volt”. A szakanyag felhasználója mindennek egyik meggyõzõ bizonyítékaként értékelheti (bár Pelle ilyen didaktikus utalást
külön nem tesz), hogy „Horthy kormányzó 1941. szeptember 6-án leváltotta Werth Henriket, a Honvéd Vezérkar
fõnökét, [és] helyére Szombathelyi Ferenc altábornagyot
állította. Werth [ugyanis] más radikális antiszemitákkal,
így Endre Lászlóval133 együtt valószínûleg részese volt az
idegenrendészeti intézkedésként feltüntetett deportálásnak, vagy legalábbis elõre tudott róla. Végletes álláspontot foglalt el a »zsidókérdésben«, és a Szovjetunió elleni
támadás kezdeti sikereinek hatására 1941 júliusában Bárdossy miniszterelnöknek – egyebek mellett – a zsidók kitelepítését javasolta. A magyar közvélemény egy részébõl a folyamatos antiszemita agymosás sem volt képes
[azonban] kiölni a zsidók iránti együttérzést. Ezzel a politikusoknak számolni kellett. A viszonyok egyelõre még
nem adtak lehetõséget a zsidók iránti agresszió büntetlen
kiélésére. A korlátlan és ellenhatás nélküli antiszemita
uszítás veszélyeit ráadásul az 1942. március 9-én miniszterelnökké kinevezett Kállay Miklós, illetve a mögötte álló
politikai körök is felismerték. Megkísérelték gátolni a helyzet romlását, korlátozni, illetve mérsékelni próbálták az
áradó gyûlöletet. Politikájuk csõddel végzõdött, pedig sikere több mint félmillió magyar zsidó életének megmentését jelenthette volna.”
6. Dupcsik Csaba–Repárszky Ildikó: Történelem IV. (Középiskolák számára) (2004)134 A munka a Mûszaki Kiadó tankönyvsorozatának befejezõ kötete, amellyel kapcsolatos céljait a kiadó
Endre Lászlónak, ismereteink szerint, semmilyen szerepe nem volt
az 1941-es eseményekben.
134
Budapest: Mûszaki Kiadó. 20042. (Elsõ kiadás: 2003; ismert negyedik,
változatlan utánnyomás: 2006.) Lektorálta: Romsics Ignác, Nagy Péter.

133
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többek között így fogalmazza meg: „a történeti kutatások
eredményeit felhasználva frissíteni a XX. századdal kapcsolatos ismereteket, s újabb szempontokkal gazdagítani azok
tárgyalását”, különösen is „nagy hangsúlyt fektetve [közben] a XX. századi magyar történelem folyamataira. A kiadvány kissé rejtett helyen és szokatlan idõrendi pozícióban,
a „Végjáték a Duna mentén” címû fejezetben135 a „Magyar
holokauszt” kikezdés alatt azzal a fölvezetéssel tér ki néhány rövid utalás erejéig a kõrösmezõi deportálásra, hogy:
„1942-43-ban Magyarország mind több szemrehányást kapott Berlinbõl és a hazai szélsõjobboldaltól a »zsidókérdés
terén mutatott elmaradása« miatt. A háború alatt ugyan sokat romlott a magyarországi zsidóság helyzete – a férfiak
egy részét fegyver nélküli munkaszolgálatosnak (korabeli
elnevezéssel: muszosnak) hívták be, azzal az alig titkolt szándékkal, hogy elpusztuljanak a keleti fronton –, de a zsidóság
többségének életét egyelõre nem fenyegette veszély.” A kurzívval szedett szavak az eredetiben fettel szerepelnek, és ezt
követõen esik szó, kisbetûs tipográfiai váltással, az 1941-es
eseményrõl: „A viszonylagos biztonság miatt a szomszédos
országokból a háború kezdetén mintegy 100 ezer zsidó menekült Magyarországra. A hatóságok azonban 1941 augusztusában 23.600 magyar állampolgársággal nem rendelkezõ zsidót
kitoloncoltak Ukrajnába, ahol a németek – Kamenyec-Podolszkij térségében – lemészárolták õket.” (A szöveg innentõl
normál betûtípussal, és ismét fettel folytatódik: „1944. március
19-e után azonban gyökeresen megváltozott a helyzet.”)136
6/1. Dupcsik Csaba–Repárszky Ildikó: Történelem IV. XX. század. Forrásgyûjtemény képességfejlesztõ feladatokkal.
(2003)137 A kiadvány az értelemszerûen szóba jövõ „MaOp. cit., 145–149.
Ibidem, 148.
137
Budapest: Mûszaki Kiadó. (2. utánnyomás. [Elsõ kiadás: 2001.] Lektorálta: Gelniczky Görgy, Romsics Ignác.)
135
136
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gyarország, az ingatag szövetséges” címû fejezet 4. tételében („Magyarország hadba lép”138), továbbá a „Magyarország a háború végsõ szakaszában”, illetve e fejezet 6.
részében („A magyar holokauszt”)139 az 1941-es deportálásról nem tesz említés.
7. Történelem IV. 1914–1990.140 (1994). A Magyar Lajos Alapítvány által jegyzett, igen jeles szerzõi és lektori közremûködõk
által megalkotott elsõ „rendszerváltó” történelemtankönyv141
az 1941-es deportálást (szemben a délvidéki vérengzéssel142)
nem említi (a dokumentumok és a kronológiai fejezetekben
sem).
7/1. Történelem IV. 1914–1994.143 (1995). Az elõbbi kiadvány
elsõsorban strukturálisan és módszertanilag átdolgozott,
és idõkeretét illetõen bõvített verziója sem szól az 1941-es
deportálásról.
Op. cit., 147–148.
Ibidem, 152–157/156–157.
140
Budapest: Cégér Kiadó. Írta a Magyar Lajos Alapítvány által felkért és
támogatott munkaközösség: Benkes Mihály, Borsányi György, Deme
Péter, Gazdag Ferenc, Kende János, Krausz Tamás, Molnár Margit,
Ravasz István, Ripp Zoltán, Rozsnyói Ágnes, Sipos Péter, Standeiszky
Éva, Szarka László, Székely Gábor. Lektorálták: Harsányi Iván, Izsák
Lajos, Mayer József, Romsics Ignác. Szerkesztette: Benkes Mihály,
Borsányi György, Kende János. ([Az elsõ kiadás 1991-ben jelent meg.]
Az általunk tanulmányozott editio teljesen azonos az 1993-assal.)
141
Lásd a 143. sz. jegyzet alatt bõvebben ismertetett, átdolgozott kiadás
elõszavát: p. 5.
142
Op. cit., 107.
143
Budapest: Cégér Kiadó. 4., átdolgozott kiadás. Írta a Magyar Lajos
Alapítvány által felkért és támogatott munkaközösség: Benkes Mihály,
Borsányi György, Kende János, Krausz Tamás, Ravasz István, Ripp
Zoltán, Rozsnyói Ágnes, Sipos Péter, Standeiszky Éva, Szarka László,
Székely Gábor. Lektorálták: Harsányi Iván, Izsák Lajos, Mayer József,
Ormos Mária, Romsics Ignác, Szabolcs Ottó. A kiadást készítették:
Jóvérné Szirtes Ágota, Sipos Péter, Székely Gábor. (Az általunk tanulmányozott editio teljesen azonos az 1996-ossal. Az elõdkiadást köve138
139
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III.
Rövid összegzésül
a) Bármennyire megrendítõ is az, amit Szakály Sándor állít,
a korabeli deportálók bûneit, illetve a tetteiket motiváló
bûnöket elkendõzõ nyelvezetbe öltöztetett kifejezésekkel
aposztrofálva a Soá elsõ, Magyarországot is érintõ tömeggyilkos drámájába torkolló akció közremûködõinek a tettét,144
a történteket illetõen végül is nem gondolkozik másként,
mint jóval korábban is,145 és mint az itt bemutatott historiográfiai vázlat sok-sok szerzõje, akik aligha véletlenül
nem tiltakoztak nézetei ellen sem hét évvel ezelõtt, sem ma.
b) Az adott historiográfiai kontextus természetesen felveti azt
a kérdést is, hogy vajon lett volna-e bármilyen visszhangtõ, és a jelenlegihez vezetõ szakmai konzultációkat a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata szervezte. A kötet elõszavában mintegy hatvan szakmai közremûködõnek mondanak köszönetet, akik
„szövegrészek írásával, írásos és szóbeli kiegészítéseikkel, bíráló véleményükkel segítették a kéziratok létrejöttét, kiegészülését, illetve átdolgozását.”)
144
„[…] A Veritas Történetkutató Intézet fõigazgatója az ATV Szabad
Szemmel címû mûsorában vasárnap azt is elmondta, lehet, hogy tévedett. Szakály Sándor történész az MTI-nek adott pénteki interjújában azt mondta, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg,
1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az elsõ deportálás a második
világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább
idegenrendészeti eljárásnak tekinthetõ, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. […] A nyilatkozata kapcsán azt mondta: »akit ezzel megsértettem, én megkövetem«. Nem sértegetni akartam, én egy olyan kifejezést használtam,
ami az akkori idõszakban egy szakkifejezés volt”. Lásd: Szakály Sándor: Lehet, hogy tévedtem, de bûntudatom nincs. Az MTI 2014. január
19-i közleménye nyomán: http://www.origo.hu/itthon/20140119-szakalysandor-lehet-hogy-tevedtem-de-buntudatom-nincs.html
145
Szakály Sándor: Szép írás, némi „szeplõvel”. In: Élet és Irodalom,
2007. szeptember 14. (LI. évf., 37. sz.); Nyugtázó köszönet. In: Élet és
Irodalom, 2007. október 19. (LI. évf., 42. sz.)
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ja is Szakály Sándor nézeteinek, ha azoknak nem a Veritas
igazgatójaként, és nem az idei, sokszorosan szimbolikus
jelentõségû Holokauszt Emlékév erõterében ad hangot.
c) Ugyanez a kontextus világít rá arra a szomorú tényre is,
hogy a kõrösmezõi-kamenyec-podolszkiji tragédia magyarországtörténeti relevanciáját, és így annak a köztudatba
történõ átültetését miért egy botrányos történészi megnyilatkozásnak és a nyomában támadt publicisztikai hangorkánnak kell elvégeznie, miközben az egyetemek és a
közoktatás, illetve a tudománymûvelés szféráiban zavartalanul folyik a Soá magyarországi eseményeinek a most
„váratlanul” vihart kavaró kijelentés szellemében történõ
interpretációja. (Külön kérdés, hogy az ily’ módon bekövetkezõ, jobbára komprádorzsurnaliszta figyelemfelkeltésnek mennyire lesznek komolyabb értékû emlékezetés identitáskulturális hatásai.)
d) Az exponált historiográfiai kontextus segít értelmezni
egyébként azt is, hogy a deportálás 30 évvel ezelõtt publikált forrásai miért csak most kerültek a közfigyelem
homlokterébe, és innen válik értelmezhetõvé számomra
az is, hogy noha a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskolán
– a fenntartó egyházzal, a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösséggel karöltve – tíz év óta minden esztendõben liturgiailag és konferenciák szervezésével is megemlékezünk a deportálásról, mérhetõen számottevõ érzület
és tudásformáló hatása mindennek eleddig nem volt.146
146

Emlékezés/emlékeztetésdiakóniai szolgálatunknak bizonyos értelemben annyira sem volt eredménye, hogy a Múlt-Kor címû, széles körben terjesztett történelmi magazin legfrissebb számának az 1941-es
deportálásokkal foglalkozó kedves szerzõje, rendezvényeink rendszeres látogatója és aktivitásaink jó ismerõje, még csak nem is céloz
rá, hogy 2009-ben Kõrösmezõn emléktáblát, Kamenyec-Podolszkij-ban
pedig emlékmûvet állítottunk a szörnyû esemény áldozatainak, hanem csak azt a másik fájdalmas tényt rögzíti, hogy „a tömeggyilkosság
helyszínén… nincs méltó állami emlékhelye a ‘temetetlen holtaknak’.”
Lásd: Mi történt Kamenyec-Podolszkijban? Deportálások Magyarországról 1941-ben. In: Múlt-kor, 2014/tavasz. 46–51/51.
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Holokauszt a Nyugati Megszálló Csoport
területén a levéltári források tükrében

A Magyar Királyi Honvédség 1941 és 1944 között több mint
félmillió négyzetkilométeren látott el megszálló tevékenységet. Miközben Magyarország második világháborús részvételének kutatása a 2. magyar hadsereg doni harcai illetve
a magyarországi harcok témakörében összpontosult, addig
a magyar hadsereg megszálló tevékenységérõl egészen a
2000-es évekig sem a történeti kutatás, sem pedig a történeti emlékezet nem vett tudomást.1 Ebben kétségtelenül közrejátszhatott a források hiánya, de inkább egy tudatos, a
szovjet-magyar viszonyrendszerre tekintettel lévõ tabuizálási folyamat eredményét láthatjuk.2
Tanulmányomban két magyar zászlóalj, az 50/I illetve a
49/II zászlóalj tevékenysége alapján mutatom be a magyar
közremûködést a Nyugati Megszálló Csoport területén, azaz Nyugat-Ukrajnában. E két zászlóalj a Vinnyica melletti

1

2

A téma 2000-es években való „feltalálása” elsõsorban Ungváry Krisztián munkásságának köszönhetõ. A nemzetközi szakirodalomban is
az ezredfordulón jelent meg a magyar megszálló alakulatoknak a
kérdésköre. Errõl lásd: ANDERSON, Truman O.: A Hungarian Vernichtungskrieg? Hungarian Troops and the Soviet Partisan War in Ukraine,
1942. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen Vol. 58 (1999) Heft 2. Erdélyi Péter Doni tükör címmel készített 2003-ban tabudöntögetõ dokumentumfilmet, de a Duna Televízió nem mutatta be.
KRAUSZ Tamás–VARGA Éva Mária (szerk.): A magyar megszálló csapatok
a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok (1941–1947). L’Harmattan, Budapest, 2013. 20–25.
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Gajszinban állomásozott, s 1941 és 1942 folyamán tíz, zsidók elleni tömeggyilkosságban vett részt.
Írásomban elõször felvázolom azokat a viszonyokat, melyek jellemezték a megszállást Gajszinban és környékén,
majd a Magyar Királyi Honvédség 1941-42-es, a megszállt
területeken élõ zsidókkal szembeni politikáját mutatom be.
Az utolsó fejezetben a magyar részvétel legfontosabb jellemzõit mutatom be.
*
Kutatásom forrásbázisát az eljárások során keletkezett nyomozati és bírósági iratanyag adja. Erre azért van szükség,
mert a Magyar Királyi Honvédség alakulataira vonatkozó
források jelentõs része elpusztult. Egyik zászlóalj esetében
nem maradt fenn iratanyag.
A nyomozást mindhárom esetben a magyar államrendõrség végezte, mely PRO, ÁVÓ majd ÁVH néven folytatta
tevékenységét. Az ÁVH eljárásai a magyar katonák Szovjetunió területén elkövetett háborús bûntetteivel kapcsolatban nem feldolgozott. Magáról az iratanyagról Soós Mihály
közölt áttekintést 2004-ben3. A magyar hadtörténetírás nem
vizsgálta részletesen az iratanyagot, ennek forrásértékét
nem tekinti relevánsnak.4
A bírósági eljárás három bírósági szerv folytatta le. Mészáros Lajos és társainak ügye5 a bajai majd szegedi népbíSOÓS Mihály: A háborús és népellenes bûntettek feltárásának forrásai a
Történeti Levéltárban. In: Trezor 3. Az átmenet évkönyve. 2003. 81–106.
4
„A pártállami titkosrendõrség koncepciós eljárások tömegét folytatta le katonatisztek ellen, de valós bûncselekmények után csak ritkán nyomozott és
ezekben az esetekben is elsõsorban a vádlott és a mögötte feltételezett »rendszer« fasiszta érzelmeit, azaz ideológiailag meghatározott okot kívánta bizonyítani.” In: UNGVÁRY Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 39.; SZABÓ Péter: Adalékok a
magyar királyi honvédség megszálló alakulatainak tevékenységérõl a keleti
hadmûveleti területen (Rejmentarovka, 1941. december 21.). In: Hadtörténelmi Közlemények, 2011. (124. évf.) 2. sz. 481–495.
5
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár (továbbiakban
MNL CSML) XXV. 8. Nb. 138/1948.
3
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róság, Pápa Nándor és társainak ügye6 a budapesti népbíróság majd a Budapesti Büntetõtörvényszék illetékességi körébe tartozott. Csaba László és társainak7 valamint feletteseik,
Pápay Alajos és Tarnay Béla pere pedig katonai bíróság elõtt
zajlott le.8

Megszállás Gajszinban és környékén
Gajszin és környékének megszállása a Kijev elfoglalására
törõ hadmûveletek keretében történt meg. 9 A Kijev elõteréért folytatott harcok augusztus 8-ig tartottak, 10 amikor is a
német, román s magyar csapatok által körülvett umanyi
katlanban kapitulált a szovjet Déli Front 6. és 12. hadserege
Ezt követõen folyamatos német fennhatóság alatt állt a terület egészen a terület 1944-es felszabadításáig.
A német megszállási igazgatásában helyi közigazgatási központ szerepet kapott Gajszin.11 1941. október 20-án a zsitomiri Generalbezirken belül hozták létre a gajszini Kreisgebietet Heinrich Becher12 vezetésével, mely három rajonra
Budapest Fõváros Levéltára (továbbiakban BFL) VII. 5. e. 7555/1950.
Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL) XI. 1. 200/1952.; XI. 22.
146/1953.
8
HL XI. 1. 200/1952.; XI. 22. 2241/1951.
9
GRECSKO A. A.–USZTYINOV D. F. (fõszerk.): A második világháború története 1939–1945. 4. köt. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1977. 116–118.; ANDREEV, V. A.–POSPELOV, O. N. (szerk. biz.): A Nagy Honvédõ Háború
története, 1941–1945. 2. köt. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1964. 87–89..
10
Egyes alakulatok augusztus 13-ig is kitartottak. A szovjetek mintegy
103000 katonát és tisztet veszítettek. In: BOOG, Horst etc. (szerk.):
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. 4. köt. Der Angriff auf die
Sowjetunion. Deutsche Verl.-Anst., Stuttgart, 1983. (Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte) 747.
11
LOWER, Wendy: Nazi Empire-Building and The Holocaust in Ukraine.
The University of North Carolina Press, h. n., 2005. 255.
12
Heinrich Becher: Eredeti szakmáját tekintve kovács, akit a weimari
köztársaság alatt politikai bûncselekmény miatt elítélték.1931-ben csatlakozott az SA-hoz, ezt követõen gyorsan emelkedett ranglétrán, az
országos pártvezetõk között található a világháború kitörésekor. 1941tõl a gajszini területi kommiszarátus vezetõje. In: LOWER, Wendy:
6

7
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oszlott (Dzsulinka, Gajszin, Teplik). Gajszinba telepítették a
zsitomiri kerület hat Sipo-SD parancsnokságának egyikét
is, melyeknek meghatározó szerepük volt a náci megsemmisítõ politika irányításában.13 A zsitomiri kerületben a német katonákon kívül magyar, szlovák és litván alakulatok is
megszálló tevékenységet folytattak.14 A helyi, a szovjet rendszertõl sérelmeket szenvedett lakosság15 közül nagyszámban kollaboráltak a megszállókkal.16
A Kárpát-csoport a megszállást Gajszinra 1941 augusztusának végén terjesztette ki. A 15. kerékpáros zászlóalj augusztus 26-án egy századot vezényelt Gajszinba, hogy ott az
utánpótlási vonalakat biztosítsák.17 Késõbb az egész 15. zászlóalj Gajszinba vonult.18
A német és magyar politikai és katonai vezetés 1941.
szeptember 7-10-i tárgyalásuk, majd Szombathelyi Ferenc
1941. októberi tárgyalásai folyamán megegyezett a leharcolt
alakulatok mielõbbi hazahozataláról. Viszont ennek fejében
vállalta a magyar fél, hogy megszálló erõket küld az Ukrajnába.19 1941. szeptember 26-én a Kárpát-csoport megszálló
„On Him Rests the Weight of the Administration”: Nazi Civilian Rulers and
the Holocaust in Zhytomyr. In: The Shoah in Ukraine. History, Testimony,
Memorialization. Szerk.: Brandon, Ray, Lower, Wendy. Indiana University Press, Bloomington, 2008. 230.
13
LOWER: Nazi i. m. 130.
14
DEAN, Martin: Collaboration in the Holocaust: crimes of the local police in
Belorussia and Ukraine, 1941-44. St. Martin’s Press, New York, 1999. 78.
15
A 3,5-4 millió lakosú Vinnyica megyében mintegy fél millió ember
esett az 1932-es éhínség áldozatául, a nagy terror idején mintegy
13475 helybelit végeztek ki.
16
Ukrajnában 1942 végén mintegy 300 ezer ember szolgált a kollaboráns miliciákban. In: ВАСИЛЬЕВ В.Ю. (szerk.): Жизнь в оккупации:
Винницкая область, 1941-1944 гг. Москва, 2010. 23–27.
17
HL. II. 1456. 2. dob IV/1. A Kárpát Csoport megszálló szolgálatban. 1941.
(VII. 10-X.30.) 16.
18
HL. II. 1456. 2. dob IV/1. A Kárpát Csoport megszálló szolgálatban. 1941.
(VII. 10-X.30.) 19.
19
SZABÓ Péter–SZÁMVÉBER Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941–1943. Puedlo Kiadó, Budapest, é. n. 23.
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alakulatainak felváltására létrehozták a „Magyar Megszálló
Csoportot”, melynek október 5-én át kellett venni a Szovjetunióban és a Lengyel Fõkormányzóság területén alkalmazott összes magyar alakulatok fölötti parancsnokságot. Az
október 4-én Vinnyicára megérkezõ Magyar Megszálló Csoport Parancsnokság 5-én kezdte meg mûködését.20 A 8. hegyi
vadász dandár kivonása eltolódott, csak október 29-én adta
ki intézkedését a hazamenetelre, de még így is a csak november 4-én fejezõdött be teljesen a visszamaradt csapatok
felváltása. 21
A vasúti szállítás szûk kapacitása miatt elõször csupán a
121. és 124. dandárt mozgósították. Ezek október 1-ére érték
el menetképességüket, majd október 2-án részben vasúton,
részben gyalog menetben Ukrajnába indultak a Kárpát-csoport
felváltására. Október 10-én beérkezett és kirakott a 121. dandár és 19-éig fel is váltotta a 8. honvéd dandárt. A Vinnyicában
székelõ dandárparancsnokság a Kijevben székelõ „Wehrmachtbefehlshaber von Ukraine” alárendeltségébe került.22
A 121. dandár alá két ezred tartozott. A 121. dandár parancsnoksága alá tartozott a 37. gyalogezred, melynek közvetlenjei a 39/III. zászlóalj (Vinnyica), az 50/I. zlj (Gajszin) és
a 37/II. zlj (Lipovec). A 41. gyalogezred alá került a 41/III. zlj.
(Berdicsev), a 40/III. zlj. (Kazatin) és a 49/II. zlj. (Polannje).23
A 121. és 124. dandár közötti határvonalat 1942. január 7-én
jelölték ki.24

HL. II. 1456. 2. dob IV/1. A Kárpát Csoport megszálló szolgálatban. 1941.
(VII. 10-X.30.) 23–24.
21
HL. II. 1456. 2. dob IV/1. A Kárpát Csoport megszálló szolgálatban. 1941.
(VII. 10-X.30.) 25.
22
CSIMA János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához: 1938–1945. HM Közp. Irattár, Budapest, 1961. 107.
23
CSIMA: Adalékok i. m. 108.
24
HL B/243–277/2339/1988. Napi helyzetjelentés. 1942. január 7. 157.
20
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Az 50/I. zászlóalj parancsnoka Pákh Miklós õrnagy25 volt.
Az 1. századot Darányi Dénes fõhadnagy vezette.26 A 2. szá1898. április 14-én született Ohajon dr. Pákh Albert és Angyal Gabriella
gyermekeként. 1939 szeptember 1-tõl 1940. június 4-ig a 16. honvéd
gyalogezred II. zászlóaljánál (Észak-Komárom) századparancsnok. 1940.
február 1-tõl június 4-ig törzstiszti tanfolyamon vett részt. 1940. június
5. és 31. között a 46. honvéd gyalogezrednél elsõ ezredsegédtiszt. Részt
vesz Erdély visszacsatolásában Ófehértón és a Szilágyságban. 1941. október 1-tõl 1941. szeptember 22-ig a 7. honvéd gyalogezred II. zászlóaljánál (Cegléd) pótkeretparancsnok. 1941. szeptember 23-tól 1942 októberének közepéjéig az 50/I. zászlóalj parancsnoka. 1942 októberének
közepétõl 1943. február 3-ig a 7/II. pótzászlóalj parancsnoka Cegléden.
1943. február 4-tõl szeptember végéig a 46/II. zászlóalj parancsnokaként vesz részt a szovjet hadmûveleti területeken folyó harcokban.
Vasút és területbiztosítást végez Jampol környékén, illetve a Deszna és
Dnyeper között visszavonulási harcokban vett részt. 1943 szeptemberének végétõl 1944 márciusának elejéig betegséggel és légnyomással kezelik Cegléden és Budapesten. 1944. március elejétõl szeptember
elejéig a 7. honvéd gyalogezrednél (Kecskemét) különleges alkalmazású törzstiszt. 1944 szeptember elejétõl 1945. január 17-ig a 7/II. tábori
gyalog pótzászlóalj parancsnoka, majd a tábori honvéd gyalogezred,
novembertõl pedig az 54. tábori honvédpótgyalogezred parancsnoka
a 23. tábori póthadosztály kötelékében. Részt vesz harcokban a MarosTisza közben, Szeged, Bugac, Solt, Rákostól délre, Ercsi, Vértestolnától
délre. Saját bevallása szerint nem akarta szolgálni a Szálasi-kormányt,
így beteget jelentett. 1945. január 18-tól május 4-ig kórházban volt
Bécsben, Baden bei Wienben és Schallbachban. 1945. május 4-én esett
amerikai hadifogságba Avoczmünsterben. Résztvett állomástisztként,
illetve tábori segédtisztként a hazatérõk érdekében. 1945. október 8-án
indult Magyarországra, 1945. október 19-én jelentkezett szolgálattételre az 1. honvéd kerületi parancsnokság személyzeti osztályán szolgálattételre. SZDP majd MDP tagja. In: Állambiztosnsági Szolgálatok
Történeti Levéltára (továbbiakban ÁBTL) 3.1.9. V-111827. 92–94. (Pákh
Miklós igazoló nyilatkozata. 1945. november 5.); ÁBTL 3.1.9. V-111827.
95. (Pákh Miklós környezettanulmány).
26
1914. szeptember 1-jén született Kiskunhalason dr. Darányi Mihály
református lelkész fiaként. Tanulmányait Kiskunhalason, Debrecenben és Budapesten végezte, az érettségit 1935-ben a kunszentmiklósi
református gimnáziumban tette le. 1935-ben Csengerben besorozták,
majd 1936. október 5-én a 6. ho. ker. pkh.-hoz vonult be Berettyóújfa-

25
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zad parancsnoki posztját a háború késõbbi szakaszában hõsi halált halt Varga Károly százados töltötte be, akinek
parancsnokhelyettese Csaba László fõhadnagy volt. Szakaszparancsnokként Badics Kálmán és Pozsgai Miklós zászlós
teljesített szolgálatot.27 A zászlóalj 3. századának parancsnoka Szabó Imre fõhadnagy volt, szakaszparancsnoka Mészáros Lajos volt.
A 49/II. zászlóalj parancsnoka Pápa Nándor volt,28 helyettese az 1944-ben elesett Gajzágó Tibor százados volt. A távluba. Ez év õszén tartalékos tiszti iskolába vezényelték, amelynek elvégzését követõen karp. tizedes és a 6. ho. ker. pkh. II. o. 5 századához vonult be. Itt teljesített szolgálatot 1939. január 23-ig. Szolgálata
alatt karp. õrmesterré, c. zászlóssá majd 1938 decemberében zászlóssá léptették elõ. 1939. január 24-én a 20. gyalogezred I. zászlóaljához
vezényelték, 1939. szeptember 1-jén hivatásos hadnaggyá nevezték ki.
1940 nyarán Erdély visszacsatolásában a 20/2. század szakaszparancsnokaként vett részt. Ugyancsak szakaszparancsnokként vett részt a
délvidéki bevonuláson. A frissen alapított 50/I. zászlóaljban az 1. század parancsnoki pozíciójára neveztek ki. 1942 júniusában leváltották
s visszatért eredeti századához Csurogra. 1943 tavaszán soproni fõtiszti tanfolyamot végzett, majd ennek elvégzését követõen a 20/I. av.
szak. pk. beosztást kapott. 1944. augusztus 4-én vezényelték ismét a
frontra, különbözõ alakulatokban harcolt a háború végéig.1945. május 9-tõl 1948. július 9-ig szovjet hadifogságban volt. In: ÁBTL 3.1.9.
V-38933. 74–76. (Darányi Dénes életleírás. Budapest, 1948. augusztus 3.)
27
ÁBTL 3.1.9. V-111827. 75. (Pécsi (Hani) József tanúkihallgatási jegyzõkönyve. Budapest, 1952. december 17.); ÁBTL 3.1.9. V-38933. 72. (50/I. zlj.
2. századánál szolgálatot teljesítõk névsora.)
28
1894. május 24-én született. 1939. szeptember 1-tõl 1940. január 1-jéig
a 19. pótzászlóalj (Békéscsaba) parancsnoka volt. 1940. február 1-tõl ez
év szeptember 2-ig járási katonai parancsnok volt Mezõkovácsházán,
majd szeptember 4-tõl október 30-ig a 19/III. zászlóalj parancsnoka volt
Nagyváradon. 1940. november 1-tõl 1941. szeptember 23-ig a járási
leventeparancsnokként szolgált Mezõkovácsházán. 1941. szeptember
24-én nevezték ki a 49/II. zászlóalj parancsnokává. Ezt a beosztást
1943. július 31-ig töltötte be, majd 1943. augusztus 1-tõl november 23-ig
a 41. gyalogezred parancsnoka a VII. hadtestnél Ukrajnában. 1943. november 24-én mentették fel szolgálat alól egy lovagias ügybõl kelet-
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beszélõ század parancsnoka Kormos Mihály volt.29 A zászlóaljban századparancsnoki pozíciót töltött be Újlaki Nagy Tibor és Bankó Béla százados.
A Dnyepertõl nyugatra esõ területen, a 121. és 124. dandárokat – a Bfb. Ukraine parancsára – február 2-án újabb területekre terjesztették ki mûködésüket.30 A 121. k. hadosztály
Fasztov-Szmela vasútvonal õrzését ellátó 37 gyalogezred
Vinnyica, Gajszin, Lipovec területérõl utolsó zászlóaljaival is
elindult az új körlétbe. Ezáltal a 121. k. ho. parancsnokság a
41/III. zászlóaljjal Berdicsevbe került, míg a 49/II. zlj. március
5-én kezdhette meg gyalogmenetét31 Polonnojebõl Gajszinba.

kezett büntetõeljárás miatt, majd ezt követõen Mezõkovácsházán tartózkodott. A front átvonulása megviselte anyagilag. Pécsett lévõ 6
szobás lakásának állapotáról a háború végén nem tudott semmit, bútorainak nagy része tönkrement. Személygépkocsiját 1944. október 5-én
egy szovjet tüzér százados Mezõkovácsházáról elvitte. 1945. március
9-én jelentkezett szolgálattételre Mezõkovácsházán, s azóta az 564. bevetési központi parancsnokságnál teljesít szolgálatot. In: ÁBTL 3.1.9.
V-33682. 70. (Pápa Nándor igazoló nyilatkozat Markó igazoló bizottságának. Mezõkovácsháza, 1945. július 9.)
29
1916. május 3-án Zomborban született. Érettségi letevését követõen
1939. október 5-tõl a 19/III. zászlóaljnál teljesített szolgálatot Orosházán. 1941 szeptemberében a 49/II. zászlóalj távbeszélõ századparancsnokaként került a szovjet frontra. 1942. augusztus 20-én visszatért
Békéscsabára, ahol a javadalmi hivatalban majd a gyulai forgalmi
hivatalban dolgozott. 1943. május 10-én a 42. gyalogezredhez került távbeszélõ századparancsnokként. A 42. gyalogezred követelékében 1944.
május 17-ig a szovjet fronton tartózkodott. 1944. szeptember 20-án a
12. gyalogos ezredhez került Mezõtúrra. Október 24-én megsebesült
és a budapesti 10. számú helyõrségi kórházba került. 1944 decemberétõl újból különbözõ beosztásokban szolgál. 1945. április 10-én került
szovjet hadifogságba, ahonnan 1948. augusztus 18-án tért haza. In:
ÁBTL 3.1.9. V-11947. 19. (Jelentés Kormos Mihály volt hiv. hdgy. elleni ügy
tárgyában. Békéscsaba, 1948. december 31.)
30
CSIMA: Adalékok i. m. 113.
31
ÁBTL 3.1.9. V-55131. 35. (Luczi István önvallomás. Budapest, 1948. július
1.)
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A Nyugati Megszálló Csoport területén a biztosítási feladatok átvétele az új körletekben március 27-én fejezõdött be.32

A hadsereg antiszemitizmusa
Az események kapcsán mindenképpen meg kell vizsgálni,
hogy az antiszemita attitûd mennyiben volt jelen a katonák
esetében.
A honvédség antiszemitizmusának kérdése a szakirodalomban elsõsorban a zsidó származású tisztek illetve a munkaszolgálatosok, majd a magyarországi holokauszt kapcsán
került elõtérbe. Ezzel szemben a magyar honvédségnek a
megszállt területek zsidó lakosságával való viszonya nem
feldolgozott, a megszállt területeken a honvédség-zsidóság
viszonya legfeljebb a Kárpátaljáról kitoloncolt, és KamenyecPodolszkijban nagy részben legyilkolt zsidók kapcsán kerül
elõ.
Arról, hogy a zsidókkal szemben pozitívan léptek volna
fel a magyarok részérõl, csupán három forrásunk van, s azok
is Szombathelyi Ferencnek a Kárpát-csoport élén betöltött
parancsnoki idõszak alatt. Egyrészt Szombathelyi Kolomeában személyesen utasította az egyik Einsatzgruppe vezetõjét,
hogy az elfogott, mintegy 200 zsidót engedje szabadon, és
hagyja el a magyar megszállás területét.33 Másrészt két Einsatzgruppe-jelentés tesz panaszt a magyar katonákra. Egy
1941. július 15-én kelt Einsatzgruppe-jelentésben panaszként
jelenik meg az a tény, miszerint a magyar katonáság megakadályozta az ukrán milicisták zsidóellenes pogromjait.34
HL B/243–277/2343/1988. Napi helyzetjelentés. 1942. április 1. 340.
DOMBRÁDY Lóránd: Szombathelyi Ferenc vezérezredes. HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2012. 29.
34
UNGVÁRY Krisztián (szerk.): A második világháború. Osiris Kiadó,
Budapest 2005. (Nemzet és Emlékezet) 183–184.; Ez a jelentés még több
„vádat” is megfogalmaz a magyar katonákkal szemben: „A honvéd
hadseregben (…) [a] zsidók nagy szerepet játszanak… a legtöbb [»mérvadó
32

33
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Az Einsatzgruppe D pedig augusztus 29-én arról tájékoztatta Berlint, hogy a Dnyesztertõl Jampolig terjedõ területet
megtisztították a zsidóktól, „kivéve a magyarok által megszállt
körzetet Szvanzia környékén.”35
E jelentések kapcsán két dolgot kell megvizsgálnunk. Egyrészt, hogy a magyar hadsereg miképp viszonyult a zsidóellenes pogromokhoz, másrészt valóban akadályozta-e, akadályozhatta-e az Einsatzgruppék tevékenységét.
A megszálló magyar erõk több alkalommal is felléptek az
ukránok zsidó ellenes pogromjai ellen. Amint fentebb már
jeleztem, a megszálló magyar csapatok számára az egyik
legfontosabb problémát a helyi lakosság önbíráskodása és
pogromjai jelentették. Ugyancsak a 2. számú parancs intézkedett arról, hogy „a véderõ tagjainak önhatalmú eljárása, vagy
részvételük az ukrán lakosságnak a zsidók ellen rendezett kihágásain, tilos”. 36 Itt le kell szögezni, hogy a zsidó lakosság elleni
pogromok kérdése minden alkalommal, mint rendészeti
kérdés jelent meg a magyar jelentésekben. Azaz egy megszálló feladatokat ellátó katonaság már csak a rend fenntartása végett is fellép pogromok ellenében,37 függetlenül a zsimagyar katonai hely«] zsidóbarát nyilatkozatot tett. (…) Minden felderítõtiszt zsidó befolyás alatt, vagy maga is zsidó.” Ezek a tények – miképp a
szöveg közlõje, Ungváry Krisztián is megjegyzi – teljes mértékben
valószínûtlenek. A jelentés készítõje valószínûleg rosszindulattal viseltetett a magyar csapatok viselkedése iránt, ezért tendenciós vádak
sorát találhatjuk. Mivel a jelentés készítõje a náci ideológiát vallotta,
így a náci ideológia szempontjából a lehetõ legsúlyosabb vádakat fogalmazta meg a magyar honvédséggel szemben.
35
HILBERG, Raul: The destruction of the european Jews. Revised and definitive edition. Holmes & Maier, New York-London, 1985. I-III. köt. 304.
36
HL II. 1458. M. kir. Megszálló Erõk Parancsnoksága 1. dob. 2. számú
Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági Parancs, 1941. október 13.
37
IIlja Altmann (Moszkva, az RGGU professzora, a Moszkvai Holokauszt
Központ társigazgatója) személyes közlése szerint orosz források alapján egyes helyeken viszont támogattak magyar csapatok a zsidók elleni
pogromokat 1941 második felében. Ez a kérdés még további kutatást
igényel, magyar forrásokban illetve az áttekintett angolszász és német
szakirodalomban nem találtam erre vonatkozó adatot.
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dókra vonatkozó parancsoktól és szemlélettõl – miképp ez
több Wehrmacht alakulat esetében is megtörtént.
A német tömeggyilkosságokkal kapcsolatban tapasztalható magatartást a késõbbiekre viszont nem tarthatjuk
irányadónak. Egyrészt amiatt, mert a késõbbiekben nem tudunk hasonló esetekrõl, de legfõképpen a 2. számú Magyar
Megszálló Csoportparancsnoksági parancs miatt.
A Magyar Megszálló Csoport Parancsnokság által 1941
októberében kiadott parancsa szerint a „birodalomellenes törekvések és elemek (kommunisták, zsidók és hasonlók) kinyomozása és leküzdése (…) egyedül a biztonsági rendõrség és az SD (tisztogató osztagok) feladatát képzik, amelyek saját felelõsség mellett a
szükséges intézkedéseket megteszik és végrehajtják”.38 Ez kettõs
limitet is jelentet. Egyrészt nem vehettek részt ezekben a tömegkivégzésekben, másrészt – ami talán ugyanilyen fontos
– a kivégzések ellen sem tehettek a parancs értelmében.
A magyar csapatok ingadozása a németek népirtó tevékenységével kapcsolatban nem egyedi. A német hadseregen belül is értetlenséget váltott ki az Einsatzgruppék tevékenysége 1941 nyarán. Egyrészt amiatt, hogy az Einsatzgruppék
tevékenységére vonatkozó parancsokat csupán a hadjárat
kezdetét követõen hirdették ki, s e parancsok máig sem tisztázottak. Másrészt, hogy 1941 nyarán még nem találkozhatunk egységes német zsidópolitikával. A kivégzõosztagok,
a helyi közigazgatás és a hadsereg számára sem volt tisztázott, hogy a zsidó lakosság mekkora hányadát kell megsemmisíteni, mennyi zsidó munkaerõre lehet szükség, illetve reális
alternatíva-e az elüldözés. Ezért a Wehrmacht helyi parancsnokai csupán vonakodva adtak katonákat, teherautót, lõszert s egyéb infrastrukturális eszközöket a kivégzésekhez,
illetve több alkalommal megakadályozták vagy közbenjár-

38

HL II. 1458. 1. dob. 2. számú Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági Parancs, 1941. október 13.
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tak zsidó csoportok megmentése érdekében, ha azok munkaerejére szükségük volt.39
A megszálló erõk fennmaradt iratai alapján az antiszemitizmus kétféleképpen nyilvánult meg a hadsereg részérõl.
Egyrészt közvetlen német sugalmazásra. A megszálló csapatok megmaradt iratanyaga alapján is megállapítható, hogy
több német hadseregparancsot kihirdették a magyar csapatok
körében,40 amelyek általában nemzetiszocialista szellemben
íródtak. Ugyancsak német propaganda nyers átvételére
utalnak a megszállt területeken kitett antiszemita tartalmú
magyar röpiratok és plakátok.41
A másik módja, ahogy elõkerül a megszállt területek zsidó
lakosságának kérdése, az a partizánháború. A magyar hadsereg gondolkodását talán Schell Zoltán foglalja össze 1942-ben
megjelent Megszálló csapataink Ukrajnában címû tanulmányában. Ennek a tanulmánynak azért van külön jelentõsége,
ugyanis a Vezérkari Fõnökség „A vezérkari tisztek személyes
és kiképzési ügyeire; hadtudományi ügyekre” vonatkozó
4. osztálya arra érdemesnek találta, hogy A folyó háború tapasztalatainak ismertetése címû segédlet 10., Partizánharcok címet
viselõ füzetében egy az egyben átvegye Schell tanulmányát.42
Ezt a segédletet magyar hadseregben széles körben – hadosztályonként 80-80 példányban – kiosztották.43
Schell a partizánok „emberanyagát” vizsgálva 3. csoportként jellemzi az „orosz csapatok elvonulása után ottmaradt
zsidókat”. Mind a Katonai Szemlében megjelent tanulmányban, mind pedig a VKF 4. osztálya által kiadott segédletben
KARSAI László: Holokauszt. Pannonica Kiadó, Budapest, 2001. 86–91.;
ROSEMAN, Mark: A végsõ megoldás. A Wannsee-i jegyzõkönyv. Magyar
Könyvklub, Budapest, 2003. 41–74.
40
Lásd például: UNGVÁRY: A második világháború i. m. 186–189.
41
Lásd például: KRAUSZ–VARGA: A magyar megszálló csapatok i. m. 478–480.
42
SCHELL Zoltán: Megszálló csapataink Ukrajnában. In: Katonai Szemle,
1942. 5. sz. 225–258.
43
HL II.1458. 2. dob. 31. számú Keleti Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági
Parancs. 1942. március 28.
39
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szükségesnek tartja a szerzõ kurzív betûvel kiemelni, az
alábbi állítást: „Minden zsidó – nemre és korra való tekintet nélkül – a partizánokkal tart!” A zsidók tevékenységét elsõsorban
abban látja a szerzõ, hogy „agitálnak, lázítanak, toboroznak, hordják a híreket és terjesztik a rémhíreket.” Nem fukarkodik a szerzõ a zsidósággal szembeni dehumanizáló attitûd megjelenítésére. Így a zsidók „a tengelyhatalmakkal szemben táplált
gyûlölettõl vezetve” fejtik ki tevékenységüket, akik „a partizánok keze közé kerülnek”, azokat „válogatott kegyetlenséggel megbecstelenítõ kínzások közepette mészárolják le.” „Kegyetlen vérszomjtól és izzó gyûlölettõl áthatva, hisztérikusan követelik”azok
lemészárlását, akik a partizánokhoz nem kívánnak csatlakozni. Végsõ konklúzióként az alábbi következtetést vonja le a
szerzõ: „Ezért a zsidókkal szemben semmiféle könyörületnek sincs
helye!”44 A partizánokkal szemben követendõ harceljárás fejezetben pedig még egyszer leszögezi, hogy mivel a „zsidók
kivétel nélkül a partizánok pártján állnak”, a magyar katona
számára elsõrendû érdek „teljes ártalmatlanná tételük.”45
Tehát a partizán és zsidó fogalma közé egyenlõségjel tehetõ. Ennek gyökerei megtalálhatóak a korabeli legfelsõbb
német utasításokban,46 illetve magában a német propagandában is. Ez az azonosítás a magyar tisztek gondolkodását
és hozzáállását is jellemezte. Két példát említve. Hadváry
Pál vezérkari százados, a 105. gyalogdandár vezérkari fõnöke 1941. december 22-én arról jelentett, hogy partizánharc
keretében kivégeztek egy „90 fõs zsidó bandát”, akik élelmiszert szállítottak a partizánoknak. Viszont ha hozzá vesszük,
A folyó háború tapasztalatainak ismertetése: partizánharcok. M. Kir. Honvéd
Vezérkar Fõnöke 4. Osztály – 10. sz. Attila Nyomda, Budapest, 1942.
11–12.
45
A folyó háború i. m. 34–35.
46
UNGVÁRY: A második világháború i. m. 115.; Himmler az alábbit jegyzi
meg a 1941. december 18-i Hitlerrel való tárgyalásáról határidõnaplójában: „Zsidókérdés. partizánokként kell velük végezni velük.” In: ROSEMAN:
A végsõ megoldás i. m. 83.

44
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hogy ez a 90 fõ egy orosz falu teljes zsidó lakossága volt, akkor értelmezhetõ a jelentés valódi értelme. 47 Másrészt 1942
augusztusában a munkácsi parancsnok „partizángyakorlatot”
rendezett abból a feltevésbõl indulva ki, hogy a zsidók a partizánok, akiket ártalmatlanná kell tenni.48 Bozóky Géza visszaemlékezésében is megemlíti, hogy partizánok elfogása esetén
az elsõ kérdések egyike az volt, hogy „vannak-e közöttük
zsidók is.”49
A magyar megszállóerõk feladatkörébe tartozott a német
csapatok által bevezetett antiszemita intézkedések végrehajtása is. Erre utal egy, a Megszálló Csoport iratanyagában
már meg nem található, de egy korabeli tanulmány által idézett intézkedés, miszerint „a megszálló seregtest parancsnokának rendelete értelmében azonban minden zsidó férfi és nõ 12 éves
kortól kezdve köteles volt Dávid-csillagos fehér karszalagot viselni.”50 Nem tekinthetjük véletlennek, hogy 1942 februárjában kihirdették azt a német parancsot a 105. gyalogdandár
elõtt, mely elrendelte, hogy az összes Ortskommandatur számára, „hogy a zsidók, mint a közbiztonság legfõbb ellenségei, mindenütt letartóztatandók és a legközelebbi Dulagnak adandók át.”51

UNGVÁRY: A második világháború i. m. 115.
SALY Dezsõ: Szigorúan bizalmas: fekete könyv: 1939–1944. Anonymus,
Budapest, 1945. 535.; Szombathelyi Ferenc – Visszaemlékezése 1945. Sajtó
alá rendezte: Gosztonyi Péter. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1990. (Sisak és
Cilinder) 40.
49
HL VI. 233. Tanulmánygyûjtemény 3409. (Bozóki Géza) 120.
50
TOLDI Árpád: Csendõrök a szovjet elleni háborúban. In: Csendõrségi Lapok, 1941. (21.) 18. sz. (1941. szeptember 15.) 602.
51
HL II. 1458. M. kir. Megszálló Erõk Parancsnoksága 2. dob. 105. gyalogdandár – 15. sz. bizalmas dandárparancsnoksági parancs, 1942. február 4.

47
48

03Konyv1:Konyv.qxd

166

10/2/2014

12:51 PM

Page 166

FÓRIS ÁKOS

Holokauszt a Nyugati Magyar Megszálló Csoport
területén
A szovjet területeken52 elkövetett holokausztnak mintegy
2,8 millió áldozata volt,53 melyek közül 850-900 ezer fõt Ukrajna területén öltek meg. Vinnyica oblaszty területén az
1939-es népszámlálás alapján mintegy 142 ezer zsidó nemzetiségû ember élt.54 Ebbõl a 142 ezer emberbõl mintegy
3500 élte meg a háború végét, így a terület háborús veszteségének mintegy 50-60 százalékát adta a helyi zsidóság
vesztesége.55
Három hullámban történt meg az itteni zsidóság elpusztítása. 1941 szeptemberében az Einsatzgruppe D tevékenysége révén a Vinnyica oblaszty egykori területén élõ zsidó
lakosság jelentõs részét megölték.56 Még ehhez kapcsolódik, hogy 1941-42 fordulóján az Einsatzgruppék a helyben
állomásozó katonai erõk segítségével felszámolták a túlélt
zsidó közösségek jelentõs részét.57 A gettók 1942 tavaszán
történõ felszámolásának okát a végsõ megoldásról szóló
1941 õszi döntés mellett az 1942 tavaszán a németországi
élelmiszerellátásban bekövetkezõ zavarokra adott reakció-

1941-es határokat tekintve.
KRAUSZ Tamás: Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. (Európai Iskola) 57.
54
SZ. BÍRÓ Zoltán: Akik meggyõzõdésbõl kollaboráltak. In: GÉMESI Ferenc (szerk.): A magyar megszállás – vajúdó nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra. Russica Pannonica, Budapest, 2013. (PosztSzovjet Füzetek XX.)
76.
55
ВАСИЛЬЕВ: Жизнь i. m. 9–14.
56
RHODES, Richard: A halál mesterei. Az SS-Einsatzgruppék és a holokauszt feltalálása. Gold Book, Budapest, 2006. 154–164.
57
SNYDER, Timothy: Véres övezet. Európa Hitler és Sztálin szorításában.
Park Kiadó, Budapest, 2012. 260. Ez fõképp Ukrajna katonai megszállás alatti területeire volt igaz, de Gajszin és környékén is több tömeggyilkosság történt.
52
53
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ban láthatjuk.58 Ez a gyilkolási hullám keletrõl nyugatra, a
front mögötti területekrõl a német polgári igazgatás területei felé vette az irányt. Ennek végrehajtását a helyi erõkre
bízták. Mire Erich Koch 1942 nyarán elrendelte a zsidókérdés „százszázalékos megoldását”,59 a Gajszin környéki zsidóságnak már csak jelentéktelen része élt. A vallomások
szerint Heinrich Becher célja a gettók lakosságának június
1-i határidõvel való megsemmisítése is volt. Áttekintve a tömeggyilkosságok idõpontjait, ezt igazoltnak találhatjuk.
Végül 1942-1943 telén pusztította el a náci megszálló apparátus a területen még élve hagyott zsidó lakosságot.60
A magyar alakulatok az elsõ hullám második felében –
azaz az 1941-42 telén történt tömeggyilkosságokban – illetve az 1942. április-májusban végrehajtott tömeggyilkosságsorozatban vettek részt. A magyar megszálló erõk Gajszin
körzetében tíz zsidó-ellenes tömeggyilkosságban mûködtek
közre. A tíz tömeggyilkosság közül háromban az 50/I. zászlóalj, hatban a 49/II. zászlóalj mûködött közre, míg egy alkalommal a 41. ezred ezredközvetlen utászalakulata vett részt.
A tömeggyilkosságok helyszínei közül ötöt sikerült azonosítani a peranyag alapján. A tömeggyilkosságra vonatkozó
legfontosabb adatokat a függelékben tüntettem fel, jelen fejezetben a legfontosabb jellemzõk ismertetésére szorítkozom.
A rekonstruált tömeggyilkosságok leírását áttekintve megállapítható, hogy magyar megszálló csapatok szerves részét
képezték annak a munkamegosztáson alapuló megsemmisítõ gépezetnek, melynek áldozatul esett Ukrajna zsidóságának döntõ része.
ALY, Götz: Hitler népállama. Rablás, faji háború és nemzeti szocializmus.
Atlantisz Kiadó, Budapest, 2012. (Kísértések) 220–233.; SNYDER: Véres övezet. i. m. 307., 453.
59
SNYDER: Véres övezet. i. m. 260–261.
60
KRUGLOV, Alexander: Jewish Losses in Ukraine, 1941–1944. In: The Shoah
in Ukraine. History, Testimony, Memorialization. Szerk.: Ray Brandon
és Wendy Lower. Indiana University Press, Bloomington, 2008.
58
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A magyar csapatok elsõdleges feladata a keret alkotása
volt a gettó lakosainak összeterelésekor, a vesztõhelyre kísérésekor, illetve a kivégzés idején. Tudunk eseteket arra vonatkozólag is, hogy a gettó kiürítését követõen a magyarok
kötzelessége volt a gettó átkutatása az elrejtett vagyontárgyak után.
Ugyan tudunk arról, hogy magyar katonák is követtek el
gyilkosságokat a kivégzések alkalmával, ezek nem jellemzõek. Az 1941. november 19-én történt kivégzés alkalmával
a tömegsírok befedésének felügyeletével megbízott magyar
katonák feladata lett a gödörben lévõ, még élõ emberek
agyonlövése. Mások „saját passziójuk kielégítése végett, a kivégzéseken tevékenyen vettek részt és embereket öltek meg.”61 Ám
az említett „kilengéseken” túl is történt fegyverhasználat a
magyar katonák részérõl. Minden alkalommal parancsba adták a keretet alkotók számára, hogy akadályozzák meg a foglyok szökését, lehetõvé téve ezekben az esetekben a fegyverhasználatot.
Ez viszont természetesen nem csökkenti a közremûködõ
magyar alakulatok felelõsségét, hiszen a magyar és ukrán
közremûködés nélkül a kivégzést eltervezõ illetve végrehajtó 6-12 német katona képtelen lett volna végrehajtani a
tömeggyilkosságokat. Egy-egy gettófelszámolás során változó számú magyar katonát vezényeltek ki, de minimálisan
is egy szakaszt kiküldtek, mely sokszorosan meghaladta az
ott lévõ németek számát.
Az egyik legfontosabb kérdés az események értékelése
kapcsán, hogy mennyiben voltak tisztában alárendeltjeik
tevékenységével a magasabb egységek parancsnokai, itt el-

61

ÁBTL 3.1.9. V-38933 24. (Bolvári István tanúvallomási jegyzõkönyv. Kalocsa, 1947. november 10.)
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sõsorban a 41. gyalogezred parancsnokára, Pápay Alajos62
ezredesre, illetve a 121. könnyûhadosztály parancsnokára,
Tarnay Béla63 vezérõrnagyra gondolva.
1886. november 6-án született Effenberg Sarolta és Wnutsko Alajos
gyermekeként. Honvéd hadapród iskolát végzett Pécsen, emellett lõiskolát végzett Várpalotán, lovas tanfolyamot és törzstiszti tanfolyamot is elvégzett szolgálata során. Szolgálatai a honvédségben: 1909.
augusztus 18.-tól 1914. augusztus 1.-ig a Varasd-Zágrábban állomásozó 25. honvéd gyalogezredben alantas tiszt. A világháború alatt a
25. gyalogezredben század majd zászlóaljparancsnokként teljesített
szolgálatot. 1919 októberében jelentkezett az újjá alakuló hadseregbe
századosként, 1928-ban õrnagyi, 1934-ben alezredesi rangot kapott.
1941. októberétõl 1942 októberéig Berdicsev-Kazatyn térségében megszálló feladatokat ellátó 41. gyalogezred parancsnoka volt. 1944 áprilisától szeptemberéig a Tatarowban székelõ VI. hadtest-parancsnokság
személyügyi ezredese. Innen a III. hadtest parancsnokságára került
fõtisztként, majd 1944 novemberétõl 1945 májusáig a 16. hadosztály
gyalogos, majd rendes parancsnoka. 1945 májusában Haralecnél, Morvaországban esett hadifogságba. In: ÁBTL 3.1.9. V-56103. 5–9. (Pápay
Alajos kérdõív. Budapest, 1950. december 3.)
63
1889. december 24-én Szerencsen született. Értelmiségi családból származott, apja vasúti fõtanácsos volt. Iskoláit Budapesten végezte, majd
ezt követõen hadapród iskolába jelentkezett Nagyváradon. Innen
1907-ben a Ludovika Akadémiára ment. Innen 1910-ben mint hadnagy
került ki és a 19. tábori vadász zászlóaljnál kapott beosztást. A világháború során az orosz, albán, román s olasz fronton harcolt, 1914.
szeptember 24-én megsebesült. 1919-ben csatlakozott a Nemzeti Hadsereghez, Tatán csendõr különítmény parancsnokaként vett részt a
Tanácsköztársaságot követõ megtorlásban. 1919. augusztus 4-tõl 1932.
szeptember 1-ig a 3. gyalogezred I. zászlóaljában szolgált. Itt 1928-ig
századosként századparancsnok volt, majd õrnagyi kinevezése révén
a zászlóalj parancsnoka lett. Ezt követõen 1934. május 1-ig õrnagyi
rangban Tatán járási népgondozó lett, majd 1934. május 1. és 1935. július 1. között alezredesként a VKF/VI/2.D osztályára került mint felriasztási elõadó. 1935-tõl 1938. május 1-ig a budapesti 1/I. zászlóalj parancsnoka. 1938-ban kerül a kaposvári 6. gyalogezredhez, ahol 1940. február
1-ig lõ- és fegyvertisztként, 1940-tõl 1942. február 1-ig az ezredessé
elõléptetett Tarnay Béla mint ezredparancsnok teljesített szolgálatot.
Utóbbi minõségében vett részt a délvidéki bevonulásban. 1942. február 1-jén vette át vezérõrnagyként a 121. könnyûhadosztály parancs-

62
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Pápay két alkalommal is tartott szemlét a 49/II. zászlóaljnál. A kivégzések megtörténtét követõen, 1942 áprilisának
végén Pápay ellenõrzést tartott a zászlóaljnál. Ekkor a zászlóaljirodában lévõ Kormos Mihály fültanúja volt annak, hogy
„Pápay ezredes megkérdezte Pápa alezredest, hogy adott-e karhatalmat a németeknek.”64 Közvetett forrásokból a per egy másik
tanúja, Luczi István is úgy tudta, hogy Pápay Pápától érdeklõdött ekkor a Monasztircsiben történtekrõl.65
Közvetlenebb érintkezésben is volt a zászlóalj- és ezredparancsnokság. Egyrészt a másnapi tevékenységre vonatkozólag jelentést kellett tennie a zászlóaljnak az ezredparancsnokság felé. Ezentúl Pápa Nándor szerint 6 óránként
kellett helyzetjelentést adnia a zászlóaljnak az ezredparancsnokságra.66 Kormos Mihály a távbeszélõszakasz parancsnokaként, a monasztircsi gettó felszámolásakor a híradás fenntartásával volt megbízva a zászlóalj- és ezredparancsnokság
között. Ugyan arról nincs tudomása, hogy Pápa telefonált-e,
de amint leszögezi: „a vonal kiépítése azt a célt szolgálta, hogy
a helyszínrõl tudjon a zászlóaljparancsnok az ezredparancsnoknak
részletes beszámolót adni az ott történtekrõl.” Ezt megerõsíti Pápa vallomása is, aki szerint egyrészt külön távbeszélõ vonal
állt rendelkezésére a zászlóalj irodahelyiségében, másrészt
nokságát, amit 1943. április 15-ig töltött be. 1943. június 1-tõl augusztus 10-ig a IV. hadtestben szolgált beosztott tábornokként, majd nyugalmazták. A Szálasi-kormány 1944. november 18-án reaktiválta és a
205. rögtönzött munkásdandár parancsnokának nevezte ki. 1945. május 9-én Grazban esett szovjet hadifogságba, ahonnan július 1-én szabadult. In: ÁBTL 3.1.9. V-105743. 3–6. (Tarnay Béla kérdõív. Budapest, 1950.
december 16.); 12–15. (Tarnay Béla kihallgatási jegyzõkönyv. Budapest,
1951. február 12.)
64
ÁBTL 3.1.9. V-56103. 35. (Kormos Mihály tanukihallgatási jegyzõkönyv.
Budapest, 1952. április 3.)
65
ÁBTL 3.1.9. V-56103. 31. (Luczi István tanúkihallgatási jegyzõkönyv. Márianosztra, 1951. április 9.)
66
BFL VII. 5. e. 7555/1950. 267. (Tárgyalási jegyzõkönyv. Budapest, 1950.
március 16.)
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rádió útján is bármikor kapcsolatot tudott vele teremteni.67
A kivégzéseket követõen pedig Pápa a zászlóalj irodájában
diktálta egyik beosztottja számára azt a jelentést, mely az
eseményeket taglalta.68
Egyes vallomások szerint az ezredtörzstõl is jelen voltak.
Luczi emlékei szerint egy, az ezredparancsnokságon szolgáló orvos-fõhadnagy is ott volt Monasztircsiben, ugyanis a
zászlóaljnak csak egy orvosa volt, s „elõ volt írva, hogy ilyen
alkalmakkor megfelelõ orvosi képviseletnek kell lennie.” 69
Ezek alapján megállapítható, hogy aligha elképzelhetõ,
hogy ne jelentették volna az ezredparancsnoknak a Gajszinban és környékén történteket. Fontos kérdés viszont, hogy
mit jelenthettek. Amint korábban is említettem, a zászlóalj
eseménynaplójába partizánvadászat került, s Kormos Mihály
szerint ez alapján jelentettek a Kazatinban lévõ ezredparancsnokságra. „A jelentés tartalmazta, hogy a németek a zászlóaljtól karhatalmat kértek különbözõ akciók végrehajtására, a polgári
lakossággal kapcsolatban.”70
*
Tanulmányomnak a két zászlóalj történetén túl mutató eredményei vannak a Szovjetunióbeli magyar megszálló tevékenység értékelése kapcsán. Megállapítható, hogy a szakirodalom
eddigi eredményeivel szemben71 nem állja meg a helyét az
olyan értékelés, mely szerint a Nyugati Megszálló Csoport
alakulatai alapvetõen, úgymond, békés megszálló politikát
folytattak Kelet-Galíciában. Valójában aktívan részt vettek a
holokauszt folyamatában. A holokauszt mellett a magyar
ÁBTL 3.1.9. V-56103. 42. (Pápa Nándor gyanúsítotti jegyzõkönyv. Budapest, 1950. január 2.)
68
ÁBTL 3.1.9. V-56103. 34–35. (Kormos Mihály tanukihallgatási jegyzõkönyv.
Budapest, 1952. április 3.)
69
ÁBTL 3.1.9. V-56103. 31. (Luczi István tanúkihallgatási jegyzõkönyv. Márianosztra, 1951. április 9.)
70
ÁBTL 3.1.9. V-56103. 34. (Kormos Mihály tanukihallgatási jegyzõkönyv.
Budapest, 1952. április 3.)
71
Pl. Ungváry Krisztián a 49/II. zászlóalj fentebb részletezett tevékenységét nem köti a Nyugati Megszálló Csoport területéhez.
67
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megszálló tevékenység több szálon, így a civil lakosság elleni erõszakos fellépés, illetve a hadifogoly és egyéb fogolytáborok felügyelete révén is szervesen kapcsolódott ahhoz a
náci megszálló politikához, mely a szovjet civil lakosság és
a hadifoglyok ellen irányuló népirtásban öltött testet. Tehát
hamis az a beállítás, amely a magyar egységek háborús bûncselekményeit csak azokra a területekre próbálják „szûkíteni”, ahol partizánháború folyt.

Függelék

Gajszin-környéki zsidóellenes tömeggyilkosságok72
Alakulat

Idõpont

Helyszín

50/I. zlj. 3. század

1941.
november 4.
vagy 5.

Buki73

50/I. zlj. Csaba
László
szakasza

1941.
Gajszin75
november 19.
vagy
környéke

Áldozatok
száma

Magyarok
tevékenysége

100/13774 Keret
A gettó
vagyonának
õrzése
400

Keret
A tömegsírok
befedésének
felügyelete

Az említett levéltári forrásokon túl az alábbi mûvek adataira támaszkodtam: MIRON, Guy (szerk. biz. elnöke): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Yad Vashem, Jerusalem, 2009.;
Ghettoliste. ZRBG Lenkungsgruppe [URL: http://www.avivshoa.co.
il/pdf/ghettoliste-28-01-2011.pdf]; Yad Vashem adatbázisai a zsitomiri
és vinnyicai kerületrõl [URL: http://www.yadvashem.org/yv/en/about/
institute/killing_sites_catalog_details_full.asp?region=Vinnitsa;
http://www.yadvashem.org/yv/en/about/institute/killing_sites_catalog_
details_full.asp?region=Zhitomir]
73
БУКИ. 1941. szeptember 5-én került sor a gettó felállítására. A gettó
végsõ felszámolása 1942. december 31-én történt meg.
74
HL. II. 1458. 1. dob. 10. sz. Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági parancs. 1941. november 17.
75
Гамйсин. 1941. szeptember 5-én került sor a gettó felállítására. A gettó végsõ felszámolása 1942. november 1-jén történt meg.
72
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Alakulat

Idõpont

Helyszín

Áldozatok
száma

173

Magyarok
tevékenysége

50/I. zlj. 2. század 1941. december Gajszin 100-150 Keret
III.
vagy
környéke
szakasza 1942. január
49/II. zlj. 4. század

1942. április
eleje

Gajszin 100/500 Keret
közelében

49/II. zlj. 4. század

1942. április

Gajszin
közelében

100

Keret

49/II. zlj. Magi
András
szakasza

1942. április
vége vagy
május eleje

Gajszin
közelében

300

Keret

49/II. zlj. Több
1942. május 27.
századból
kb. 100 fõ

Teplik76

769

Keret

49/II. zlj. 60 fõs
különítmény

1942. május 27.

Sobolevka77

382

Keret

49/II. zlj.

1942. május 29. Monasz1000- Keret
tircsi78 1500/5500

41. gy. e. ezredközvetlen
árkász
század

1942. április 24.
/május 27-2879

Iljinci80

1000/700 Tömegsírok
befedése

Теплик. A német megszállók a rajon központnak nevezték ki. Az
1941. július 26-án állították fel a gettót
77
Соболевка. A németek 1941. július 28-án foglalták el. Az 1941. szeptember 5-én hozták létre a gettót.
78
Монастыримска. 1941. július 4-én foglalták el a német csapatok, Kreisgebiet központ lett a megszállás közigazgatásában 1941. október 20-án.
Az 1941. szeptember 5-én állították fel a gettót.
79
Nem megállapítható, hogy melyik tömeggyilkosságban vett részt a
41. gy. e. alakulata. 1942 tavaszán két alkalommal történt jelentõs tömegkivégzés Iljinciben..
80
Ильинцы. A gettó felállítására 1941. augusztus 1-jén került sor. Végleges felszámolása 1943. október 31-én került sor.
76
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A bori munkaszolgálat

A második világháború alatt mintegy 6.000 magyar munkaszolgálatost vittek a szerbiai Borba. Magyar–német megállapodások alapján két nagy csoportban kivitt munkaszolgálatosok 94 százaléka a zsidótörvények hatálya alá esõ személy
volt. A zsidó munkaszolgálatosok elsõ, 1943-ban kivitt és
mintegy 3.000 fõs csoportja az ország egész területérõl összegyûjtött munkaszolgálatos századokból állt. Ebbe az elsõ
csoportba kerültek a katonai szolgálatot megtagadó és korábban bebörtönzött Jehova Tanúi, reformadventisták és nazarénusok is. A kisegyházakhoz tartozó munkaszolgálatosok
száma mintegy 200 fõ volt. A munkaszolgálatosokat vízi úton
szállították ki a jugoszláv-román-bolgár határig, majd vonaton tették meg az utat a hegyek között fekvõ Borba. Itt a
központi Berlin táborba kerültek és a bori bányákban dolgoztatták õket. A német megszállás évei alatt a bori bányák
adták az összes német ércszükségletnek mintegy felét, ezen
belül pedig a rézszükséglet negyedét.
Magyarország német megszállását követõen került sor a
második munkaszolgálatos csoport kiszállítására. Az elsõsorban budapesti és a fiatalabb korosztály soraiból kikerülõ
zsidó munkaszolgálatosokat Jászberénybõl és Vácról, vonattal szállították Borba. Köztük volt többek között Justus Pál
szociáldemokrata politikus, Kardos G. György író és Radnóti Miklós költõ. Õket a Szerb-Kárpátok hegyei között, a
Bortól északnyugatra lévõ altáborokban tartották fogva.
Feladatuk a keskenyvágányú vasút építése volt.
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A magyar munkaszolgálatosok több tízezer bosnyák, francia, görög, lengyel, olasz, orosz, román, szerb kényszermunkással, hadifogollyal együtt rabszolgaként dolgoztak a német
megszállás után német tulajdonba került bányavidéken.
A bori és Bor környéki táborok közül összesen kilenc állt
magyar katonai parancsnokság alatt. A munkát a német katonai munkaszervezet az Organisation Todt irányította és
felügyelte. A nehéz fizikai munkát szélsõséges idõjárási
és egészségre ártalmas körülmények között kellett végezni.
A háborús helyzet változása, az erõsödõ partizán jelenlét
nyomán egyre szigorúbb feltételek között és egyre szigorúbb büntetések mellett folyt a munka. A bori magyar katonai keret élére 1944-ben kinevezett Marányi Ede alezredes
szökési kísérletért két zsidó munkaszolgálatost kivégeztetett. Õ tette általánossá a súlyos fájdalommal járó kikötés
büntetési formát és elrendelte a sárga csillag viselését. A bori munkaszolgálat alatt összesen mintegy 50 fõ halt meg betegségben és balesetben. Marányi Ede a táborok felszámolása után mintegy 23 megkínzott zsidó munkaszolgálatost a
németek által kivégeztetett.
A táborok felszámolására 1944 augusztusának végén került sor. A hegyekben dolgozó 3.000 magyar munkaszolgálatost a bori táborokba vonták vissza. A munkaszolgálatosokat végül két csoportban indították el Magyarország felé.
Az 1944. szeptember 17-én elindított, mintegy 3.200 fõt számláló menetben a zsidó és kisegyház-tagok együtt gyalogoltak.
A szerb hegyek között a munkaszolgálatosok közül többeknek sikerült megszökni, míg a reformadventisták Belgrád
elõtt tudták megtenni ezt. A menet legnagyobb veszteségeit
a bánáti Torontálalmásnál (133 fõ), a bácskai Cservenkán
(800–1.000 fõ) és a Cservenka–Zombor útszakaszon (kb. 400 fõ)
szenvedte el. A tömeggyilkosságokat német katonák követték el, a bori magyar keret támogatásával.
Torontálalmásnál (Jabukánál) 1944. október 1-én és 2-án
gyilkolták meg a bánáti útszakaszon lemaradt bori zsidó
munkaszolgálatosokat. A helyi németekbõl álló Deutsche
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Militz alakulat katonái a Temes folyó partján végeztek áldozataikkal. Egyetlenegy fõnek, Malek Illésnek sikerült megszöknie. A terület felszabadulása után õ volt a nyomravezetõ. Helymeghatározása után került sor 1945. január 21-e és
26-a között a tömegsír exhumálására. Ennek során 133 bori
zsidó munkaszolgálatost exhumáltak, majd temettek el ismét a közelben.
A bánáti menetelés után a bori munkaszolgálatos menet
a bácskai Cservenkára ért. Az itt elkövetett tömeggyilkosság
után a bori menet három részre szakadt. A zsidó munkaszolgálatosokat német, horvát és bosnyák SS-katonák kísérték
Zomboron át Bajára, illetve Mohácsra. A megfogyatkozott
munkaszolgálatosokat itt átadták magyar katonáknak, akik
az összesen mintegy 1.500 zsidó munkaszolgálatost vonattal
Szentkirályszabadjára, a Reptér-táborba szállították. Cservenkáról Zomboron és Kiskunhalason át idõközben Szentkirályszabadjára érkeztek a bori keret és a kisegyházak tagjai is.
A bori munkaszolgálatosokat Szentkirályszabadjáról ismét
három csoportban hajtották tovább. A zsidó munkaszolgálatosokat október végén és november elején indították el
Hegyeshalom felé. A dunántúli menet a legnagyobb veszteségét Abdánál szenvedte el. A bori keret tagjai a Rábca folyó partján gyilkoltak meg 22 bori zsidó munkaszolgálatost.
Feltehetõleg köztük volt Radnóti Miklós költõ is. A bori
munkaszolgálatosokat, számos más magyar munkaszolgálatos századdal együtt az osztrák Zurndorban vagonírozták
be és szállították német koncentrációs táborokba. A sachsenhauseni és flossenburgi gyûjtõtáborokból számos más koncentrációs táborba vitték tovább õket és mintegy 500-an élték csak túl a holokausztot.
A Reptér-táborban a bori századokon kívül legalább három,
politikai elítéltekbõl, kisegyház-tagokból álló munkaszolgálatos század állomásozott még. Közülük a legrosszabb mentális és fizikai állapotban a bori maradék volt. Marányi Ede
és a keret nemcsak Borban, de itt is kegyetlenül bánt a mun-
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kaszolgálatosokkal. A betegeket nem engedték kórházba
vinni, a krumplilopáson ért munkaszolgálatosokra pedig
rálõttek. A sebesülteket elõször a Reptér-tábor egészségügyi
barakkjában helyezték el, és csak hat nappal késõbb kerülhettek városi kórházba. A Reptér-táborban fogva tartott bori
maradék közül összesen nyolc fõ halt meg itt. Õket Szentkirályszabadján anyakönyvezték, de eltemetésük helye ismeretlen.
A bori maradékból a Reptér-táborban maradt mintegy 80 fõ.
Õk valószínûleg valamennyien azok a bori munkaszolgálatosok voltak, akik nemcsak menetképtelenek és betegek
voltak, de szembenéztek a kivégzésük lehetõségével is. Marányi Ede alezredes távozásával azonban a helyzetük megváltozott. Emberséges parancsnok alá kaptak beosztást, ellátásuk
javult, és a második csoport távozása után a legsúlyosabb
betegeket azonnal kórházba szállították. A legtöbb súlyos
beteg bori zsidó munkaszolgálatos 1944. november 4-én és
10-én került kórházba. A többiek további három csoportban, szintén november folyamán kaphattak kórházi ellátást.
A Reptér-táborból 78 munkaszolgálatost vittek a szombathelyi 3. helyõrségi kórházba. Közülük 67 volt zsidó
munkaszolgálatos. A döntõ többségük bori (29 fõ) vagy valószínûsíthetõen bori (25 fõ) munkaszolgálatos volt (összesen 54 fõ). Az összlétszámuk minden bizonnyal ennél több
volt, de további neveket nem sikerült azonosítani. Az 54 fõ
mindegyike súlyos betegségben szenvedett, tipikus kórjelzésükként az általános és súlyos testi gyengeség került
megnevezésre. A kórházban megfelelõ ellátást kaptak. Közülük 18 fõ meghalt, általában a kórházba érkezésüket követõ egy hónapon belül és általában december végéig. A Helyõrségi Kórház életben maradt munkaszolgálatosok különbözõ
bejegyzésekkel hagyták el a kórházat általában 1945. január
1. és január 6. között.
Szentkirályszabadjáról a bori kisegyház-tagokat még 1944
karácsonya elõtt Szombathelyre kísérték. A kisegyház-tagok száma ekkora mintegy 150 fõre apadt. Szombathelyen
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a Jehova Tanúi különbözõ helyeken dolgoztak, többek között részt vettek a bombázások okozta károk – sohasem katonai jellegû – elhárítási munkálataiban. A nazarénusok lovas
kocsikkal végeztek beszerzési és szállítási munkákat. A kisegyházak századát a front közeledtével nyugatra akarták
vezényelni. Végül Szombathely környékén, külön-külön csoportban szabadultak fel 1945. március végén.
Borból szeptember 29-én indított el a második, mintegy
2.400 fõs munkaszolgálatos csoportot. Õket a menetelésük
második napján a Tito-partizánok felszabadították. A zsidó
munkaszolgálatosok közül kb. 200-an álltak partizánnak,
köztük a számos orvos. A többiek a hegyekben kerestek
menedéket, majd döntõ többségük a már felszabadult Aradra és Temesvárra ment. Közülük azután többen Bukarestbe
mentek, mások Románián keresztül kivándoroltak Palesztinába. Többségük Szeged, majd Budapest felszabadulása után
hazatért.
A betegek és a menetképtelen munkaszolgálatosok néhányszáz fõs csoportja Borban maradt. Õket október 3-án
szabadították fel és sorsuk a második csoport tagjaihoz hasonlóan alakult.
A bori keret számos tagja került 1945-ben és 1949 elõtt népbíróság elé. Marányi Ede alezredes a Német Szövetségi Köztársaságban élte le életét és sohasem vonták felelõsségre.
A bori keret mintegy hat tagját Szerbiában a partizánok
rögtönítélõ bírósága halálra ítélte és kivégezte. A magyarországi népbíróságok számos bori katonát felmentettek, míg
hét fõt háborús bûncselekmények elkövetése miatt halálra
ítéltek és kivégeztek. Közülük öten a rákoskeresztúri új köztemetõ 298-as parcellájában nyugszanak. A parcella 2012 óta
nemzeti emlékhely.
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Magyar zsidó túlélõk szovjet fogságban

A szovjet fogságba hurcolt volt deportáltak históriája alig
kutatott. Évtizedek múltán elengedhetetlen, hogy modernkori történelmünk e fehér foltját megvizsgáljuk. A tudományos
feltáró munkával a meggyötört, elhurcolt emberek erkölcsi
fölényét bizonyítsuk, akik a teljes kiszolgáltatottságban is
szembenéztek a diktatúrák embertelenségével, erkölcstelenségével. Nagy a késés, mielõbb szolgáltassunk nekik igazságot.
Rögzítsük mindazt, ami velük történt és a kritikus elemzésekbõl fakadó következtetéseket. Azon is gondolkodnunk
kell, milyen eszközökkel, módszerekkel lehet bevinni a történeti kutatás hozadékát a hazai oktatásba, mert a XX. századi üldöztetés mozzanatáról van szó.
Ma már számos kutatási eredménybõl, tudományos munkából, visszaemlékezések sorából ismert, hogy a szovjet
diktátor, Joszif Visszarionovics Sztálin és hívei, az által irányított Politikai Bizottság, a Kommunista Párt és az állam vezetõi
miképp viszonyultak a lágerek kérdéséhez, az üldöztetéshez, a zsidókérdéshez. Nagyszámú eredeti dokumentumot
publikált 2001-ben Krausz Tamás professzor GULAG. A szovjet táborrendszer története c. gazdag összeállításban.
A szovjet lágerek, a gulag világáról és meggyötört népérõl
a közelmúltban elhunyt Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin
Nobel-díjas orosz író tett közzé az emberek millióit világszerte megrendítõ tényeket. A Gulag-szigetcsoport és az Ivan
Gyeniszovics egy napja c. mûveiben a személyesen megélt
szörnyû tapasztalatokat örökítette meg.
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Mindezekkel összefüggésben említjük vitéz Faraghó Gábor
Szovjet-Oroszország c., a Stádium Kiadónál 1941-1942-ben
több kiadásban megjelent könyvét. Az altábornagy Magyarország katonai attaséja volt 1941. június 22-éig Moszkvában, ahol bõ esztendõt töltött. Ehhez képest a kötet gyenge
alkotás. A szovjet táborrendszert, a lágerok népét egyáltalán nem említi.
A 115. lapjáról mégis érdemes idézni: „Úgy hírlett, hogy
maga Sztálin is szerette volna a zsidóság hatalmát leépíteni, azonban ez nem felel meg a valóságnak. Már csak azért sem, mert tudvalévõ, hogy Sztálin kimondottan zsidó befolyás alatt van, harmadik
felesége, illetve ennek fivérei, a Kaganovicsok révén. Az azonban
tény, hogy a második világháború elõtt a zsidóság nagy befolyása
a hadseregben kezdett meginogni. Timosenko marsall a politikusok
hatalmát megtörte, de ezek a világháború kitörése utáni idõkben
hamarosan életre keltek. Azt a mérhetetlen terrort ugyanis, amit a
szovjet hadseregben ezek az elemek kifejtenek, kizárólag a zsidóság
számlájára lehet írni. Nekik egészen mindegy, hogy a szovjet hadsereg százezrei és milliói pusztulnak-e el, a fõ dolog, ameddig csak
lehet, kitartsanak és a zsidóság háborúját a zsidóság védelmében
vívják.”
Szomorú, de való, hogy eddig terjedt a magyar kir. altábornagy tájékozottsága, akirõl ismert, hogy 1944. szeptember 25-én Horthy Miklós kormányzó Moszkvába küldte a
fegyverszüneti szerzõdés megkötésére, és 28-án a megbízás
szerint aláírta. Mindez jól tanúsítja, hogyan álltak a szovjet
ügyek ismeretével az akkori Magyarországon.
A következõkben három kérdést vázolunk fel. Az elsõ, hogy
1945-ben felszabadult magyar zsidókat, tehát a náci koncentrációs táborból szabadult deportáltakat is elszállítottak
a Szovjetunióba. A második, hogy – néhány kivételes esettel
együtt – a velük való bánásmód azonos volt más hadifoglyokkal, elhurcolt polgári személyekkel, a foglyok bármelyik válfajával. A harmadik, hogy megközelítõleg ezeknek az
újból deportáltaknak (vagy volt deportáltaknak) a száma,
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akiket a Szovjetunióba hurcoltak,1 6 000-10 000 közé tehetõ.
A kérdéskör további kutatást, vizsgálódást igényel és érdemel.
A szovjet fél szervezte „újradeportálás” hazai irodalma
csekély, az elmúlt évtizedekben alig érintették. Általában a
hololauszt nemzetközi irodalma is úgy tárgyalja, hogy amikor a koncentrációs- vagy kényszermunka táborokat a szövetséges csapatok elfoglalták, az SS-foglyai felszabadultak.
A folytatás: a gyõztes országok állampolgárait az SS lágerbirodalmából szervezetten hazaszállították. A fontos esemény
a legtöbb helyen búcsúztatással, díszünnepséggel, fogadalomtétellel és más emelkedett aktussal történt. Mintegy lezárult. Mindig és mindenütt, leginkább szervezett formában.
Itt kell az elsõ, a tényekbõl következõ megállapítást tennünk.
A szervezett visszatérés a magyar deportáltak, a hivatalos
és készséges magyar támogatással végzett német elhurcolást túlélõ magyar zsidók ezrei esetében sajnos kevésbé volt
gyakorlat. Nagy különbség ahhoz képest, ahogy más országok esetében történt. Beleértve akár a szlovák vagy román
zsidóknak, valamilyen okból lágerbe zártaknak – a deportáltakról van szó – az SS volt táboraiból megvalósult hazaszállítását. Felzászlózott vonatokon, feliratokkal és méltatásokkal, több állomáson és hazájukban szervezett fogadásukkal
valósult meg.
A deportált magyarok esetében 1945 tavaszán Magyarországon hosszú volt a hallgatás. A találgatások mellett a halogatás, a bizonytalanság volt a jellemzõ. A Népszava politikai alapon elhurcolt volt felelõs szerkesztõje, Millok Sándor
újságíró hazatérése és felerõsödése után (a Linz melletti
1

A jelenlegi magyar területekrõl a polgári lakosság szovjet elhurcolása
hivatalosan három nagyobb csoportot érintett. 1. A kollektív felelõsség alapján német nemzetiségûként elhurcoltakat (köztük sok magyar is volt.) 2. A frontok hátországi védelmét szolgálva ellenséges
elemként begyûjtött személyeket. 3. A hadifogolylétszám miatt elhurcoltakat (az elszököttek helyébe összefogdosott civileket, köztük a
hazavergõdött zsidók kisebb-nagyobb csoportjait.)
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mauthauseni koncentrációs tábor meggyötört politikai foglyai közül tért vissza) kezdte szervezni a magyar deportáltak
hazatérését. Az ügylet vontatottan, inkább rosszul történt.
Hozzátehetjük, kirabolt országról volt szó. Területén 19441945-ben két hadsereg elhúzódó harcokban keresztülment,
az egyik még itt is állomásozott.
A legfõbb érv, hogy képtelenség volt eszközöket biztosítani a szállításhoz. De tudjuk, hogy más súlyos gondok is
akadtak, és a hivatali nemtörõdömség ugyancsak teret kapott. Ez nagy fájdalma volt a meggyötört, sokszor testileglelkileg gyengélkedõ vagy beteg magyar deportáltaknak,
akik minden hazai hírre figyeltek, és mindenképpen visszavergõdni törekedtek.
Az európai nációk ünnepélyesen búcsúztatott polgárai
legalább abban lehettek biztosak, hogy belátható idõn belül, szervezetten és ellátva hazaérnek. Velük szemben a magyarok nem ismerték jövõjüket. Teljes bizonytalanságban
voltak 1945 májusában és júniusában, de sokezren még tovább is. Legtöbbjüknek csak halvány reménye volt, hogy
egyáltalán vissza fog még jutni. Mit sem tudtak a családjukról, hozzátartozóikról, emiatt is féltek életük következõ fordulójától, a tragédiával való szembesüléstõl.
Voltak, akik szembehelyezkedtek a kényszerû vegetálással, a tétlen rostokolással. Õk kitörésre vállalkoztak ebbõl a
helyzetbõl. A csoportok összeállításánál szlovákként, csehként, vajdaságiként, románként, valamilyen hazaszállításra
kerülõ csoporthoz tartozónak nyilvánították magukat – útra
jelentkeztek. Így jutottak esélyhez, hisz máris egy „gyõztes”
ország állampolgárává lettek. Ekként fölülhettek a kiszállítást végzõ teherautóra, föllobogózott vonatra.
Sok esetben ezt a megoldást választva utaztak a magyar
deportáltak gyakran Pozsonyig, a hódításokkal kiterjesztett
Németország, ill. a legázolt, katonailag megszállt országok
területén levõ koncentrációs táborokból és a körülöttük felállított kórházakból, kisebb-nagyobb nyomortanyákról, kit
a sorsa, hova vetett.
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A gyõztes nagyobb országok esetében katonai bizottságok,
nemzeti komiték, hazatelepítési missziók, vöröskeresztes
bizottságok és más, a deportáltakat gondozó szervezetek
mûködtek. Ezek – legtöbbször állami megbízásból – a helyszínre utaztak és táplálták, ápolták és gyógyították elhurcolt polgártársaikat. A szervezetten gondozott körbe tartoztak zsidók és keresztények, polgári vagy katonai foglyok is.
A magyarok esetében ez a dolog hosszan váratott magára. Érdemi intézkedés alig, vagy nem történt. Közben a jobb
egészségi állapotban lévõk megpróbáltak hazajönni – sokféle módon szervezkedtek, vonatokra kapaszkodtak fel –
más országok állampolgáraként és elvergõdtek Pozsonyig,
máskor Bécsig, Bécsújhelyig (Wiener Neustadt), ismét egy új
fejezet kezdõdött. Az amerikai vagy angol zónában felszabadultakat általában fölerõsítették; ápolták, rendes ruhába
öltöztették, takarót, hátizsákot, élelmiszercsomagot kaptak
az útra. Ezt a szerény holmijukat az úgynevezett szûrõpontokon (amikor a szovjet megszállási zóna határához értek) a
szovjet õrök, járõrök, igazoltató közegek stb. azonnal elvették. Az érkezõket (…) gyakran mindenébõl újra kiforgatták.
Gyakorlattá vált, ha a fogolycsoportokból hiányoztak,
(megszöktek a szovjet katonai, biztonsági hatóságok által
összegyûjtöttek ideiglenes táborhelyeirõl, akár hadifogolyés más szerelvényeirõl), a hiányt alkalmilag a németek által
deportált, immár felszabadult, túlélõ zsidókból pótolták.
Vasútállomásokon, úton – és útfélen õket is összeszedték,
ismét vagonba kényszerítették. Ahogy nem ritkán – a helyi
lakosokat, más átutazókat is.
Az ilyen fogolygyûjtés elõfordult Bécsben és Bécsújhelyen éppen úgy, ahogy a szlovák határon, Pozsonyban, a
Kárpátalján. Tényszerûen bizonyítható, hogy a megszállt
Magyarország területén bárhol. Megtörtént több dunántúli
pályaudvaron és másutt. Elõfordult Szolnok környékén,
pedig már mekkora távolságot megtett, majdnem végig jött
a szerencsétlen szabadult deportált, és akkor itt elkapták,
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újra fogollyá tették. Nem volt ez ritka 1945 tavaszán sajnos
Budapest utcáin, és fõleg a külvárosokban, a kivezetõ utak
mentén sem. Hiába mondta az illetõ, hogy SS- vagy Gestapo fogságot szenvedett, a koncentrációs tábor poklából érkezett vissza, hogy zsidó vagy más okból üldözött, elhurcolt volt, a sztálini tömegterrorban felnõtt fogolyszedõk
elõtt ilyen „védekezésének” nem volt jelentõsége.
Több korábbi, elfogadott állítással szemben a budapesti
gettók (nemzetközi, vagy „védett” gettó, a másik a központi
vagy nagy gettó volt) sok szenvedést, napi csoportos gyilkosságokat megélt, túlélt lakói sem érdemeltek jobb „elbánást”.
A kérdés, volt-e a Budapestet ostromló szovjet csapatoknak
vagy katonáknak fogalma arról – a szovjet egyenruhában
Budapestre érkezett Illés Béla író e téren is több legendát költött –, hogy a zsidók bekerített gettójához érkezve nekik mi
a teendõjük, vagy urambocsá’ a gettót fel kell szabadítani,
valamiképp élelmezni kell. (A kutatás a budapesti központi vagy nagy gettóra terjedt ki.) Errõl máig megbízható adatot nem sikerült fellelni.
Lev Kopelev A zsidókérdés a Szovjetunióban címû kötetében (Frankfurt am Main, 1984.) az 1943-ban kibocsátott szovjet honvédelmi tanácsi állásfoglalásból idézett, mely „irányadó”
lehetett. Ebben leszögezték, hogy „országunk meghatározó
ereje az orosz nép. Egyes zsidó származású elvtársak úgy vélik, a
háború a zsidó nép megmentéséért folyik. Tévednek. A nagy honvédõ háborút hazánk függetlenségének, szabadságának védelmében vívjuk, melynek élén a nagy orosz nép áll.”
A nagyhatalmak fegyveres erõire tekintve az amerikai
hadseregben sem volt ilyen „zsidómentõ” harci feladat.
Amikor George S. Patton amerikai tábornok gépesített elõõrsei bevonultak Mauthausen koncentrációs táborába, a környékén talált számos munkatáborba és különösen a Wels
város melletti Gunskirchen-Edt településre – a háborúban
sokat tapasztalt amerikai katonák a lehetõ legteljesebben
megdöbbentek. Meghõköltek mindattól a szörnyûségtõl, amit
ezekben – már a láger kapujánál – láttak. Csak az amerikai

03Konyv1:Konyv.qxd

10/2/2014

12:51 PM

Page 185

MAGYAR ZSIDÓ TÚLÉLÕK SZOVJET FOGSÁGBAN

185

nagyvárosi gettók tömegnyomorában, szennytengerében
edzõdött színesbõrû katonák mentek be elõször a lágerekbe. Õk bírták a rettenetes szagot, és a tömeghalál leírhatatlan látványát. Ez jellemzõ Ebenseere, Gusenra (ott három
tábor mûködött!) és jó néhány SS-táborra.
Visszatérve a Magyarország felé vergõdõ, legtöbbször teljességgel kiszolgáltatott magyar deportáltak sorsára, az úton
az újabb fogság veszedelme szinte folyamatos volt. Testi-lelki
állapotuk mit sem számított, a velük való bánásmód ebben
a tekintetben nem volt elõnyösen megkülönböztetõ. A szovjet „patrul” elõtt kézzel – lábbal magyarázkodva, hazatérési papírjaikat mutatva hiába állították, hogy õket üldözték,
elektromos kerítés mögé zárták, a hitleri birodalomban megszenvedték a magukét.
Ha többé-kevésbé olyan testi állapotban volt a korábbi
heftling (német tábori fogoly), hogy alkalmasnak látszott a
„front mögötti”, máskor „jóvátételi munkára” vagy a már
összefogottak csoportjából többen megszöktek, a volt deportáltat is besorolták a közeli fogolyszállítmányokba. Több
egykori beszámolóban, feldolgozott visszaemlékezésben
helyet kapott, hogy az illetõnek olyan holmija volt, ami az
igazoltató, foglyokat szedõ szovjet katonáknak elsõ látásra
megtetszett, ha vonakodott átadni, a következmény nemegyszer évekre szóló szovjet kényszermunka, fogság lett.
A náci-német deportálás utótörténetének tragikus része,
hogy a zsidó érdekképviseleti szervezeteket is megtévesztették, becsapták az orosz politikai tisztek. 1945 júniusában
és júliusában Linz környékén a magyar deportáltaknak hírré tették, azért kell jelentkezniük a szovjet szûrõállomáson,
gyûjtõhelyen és egyéb pontokon, „mert SS-ek vannak közöttük”. Tehát a deportáltak közé – hangzott a szovjetektõl
átvett érvelés – olyan elemek vegyültek el, akiket meg kell
vizsgálni, nehogy azok is velük tartsanak, akik korábban a
lágerokban gyötrõik voltak.
A sánta argumentációt a deportált zsidók megbízott képviselõi elfogadták. Több kórházban, a lábadozó deportáltak
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gyûjtõhelyein, táboraiban kihírdették, hogy a hazatérõket
„megbízhatóság miatt meg kell szûrni”. A legtöbben jelentkeztek a megadott ponton (a megszállási zónahatáron) amiatt,
mert – ki tudja, hányadik – listára akarják venni vagy amiatt, mivel ott „megfelelõ” bumáskát (szovjet igazolást) fog
kapni. Azoknak volt igazuk, akik gyanakodtak, s a listára
vételt, a szovjet ellenõrzõ pontokat lehetõleg elkerülték.
Mert a jelentkezés fogolyszedést jelentett. Többeknek hosszú
évekbe, egészségük további romlásába került.
A magyar deportáltak közül (csekély számban) szervezetten visszatértek sorsa sem volt könnyû. 1945 kora nyarán a Bécsújhelyhez közeli Lichtenwörth község nõi táborából érkezett magyarokkal vonat Sopronon keresztül. Az
orosz katonák (leginkább ittasan) éjszaka felmentek a kórházvonatra, szinte lerohanták a kiszolgáltatott teremtéseket. Az egyik nõnek kezét törték – ez szerepel a kórházi
naplóban –, mert a deportált nõk minden lehetõ módon ellenkeztek. A továbbiakról nincs adat. De nyoma maradt a
bejegyzésnek, hogy nem szabadna kint hagyni a deportáltakat hazaszállító vasúti kocsikat a külsõ vágányokon. Be
kellene irányítani a pályaudvar belsõ területére, másképp
az erõszakosságokat nem lehet megelõzni, kiküszöbölni.
1945 júniusában közzétették, hogy a Magyar Kommunista
Párt fõtitkára, Rákosi Mátyás személyesen fog intézkedni a
deportáltak szervezett hazahozatala érdekében. (A koncentrációs táborok deportáltjairól volt szó.) A kutatás során egyetlen nyomát sem találtuk ilyen intézkedésnek vagy hivatalos
átiratnak. A sajtóban sem. Valószínûleg politikai deklaráció
volt, ugyanolyan propagandafogás, mint abban a korban
gyakran megesett.
A szovjet katonai hatóságok nem sokat veszõdtek a foglyok válogatásával. Kutatásaink egyik súlypontja Sopronkõhida (szovjet gyûjtõtábor, a Lembergbe való kiszállítás
„elõszobája) és a Baden bei Wien-i szovjet hadbíróság tevékenysége volt. Így sikerült felkutatni jónéhány könyörgõ
levelet, amit Fertõrákosra küldtek Ausztriából. Ötágú csilla-
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gos, vörös csillagos, fölemelt öklös, sarló-kalapácsos fejlécû,
többféle levelet írtak kommunista, szociáldemokrata, a volt
földalatti ellenállók szervezetei. A gyûjtõtábor parancsnokságánál kérelmezték, hogy a Bécsben és környékén az utcákon erõszakkal összeszedett embereiket, (akiket Sopronkõhidán õriznek), emeljék ki és valamiképpen engedjék el.
Dokumentumok hiányában nem tudhatjuk, volt-e a könyörgésnek bármilyen eredménye. Valószínûleg õket ugyanúgy elvitték. (A témával Stefan Karner grazi professzor foglalkozik. Az osztrák tudományos kutatók jóval nagyobb
támogatással dolgozhatnak a magyarokhoz képest. Talán kiderítik, miként alakult az így elhurcoltak sorsa.)
A szovjet közegek a Kisgazdapárt egyik vezetõjét, Dobi
Istvánt is foglyul ejtették. (1944 telén erõdítõ kényszermunkát végzõ zsidó munkaszolgálatos század honvéd õrségében („keretében”) szolgált Fertõrákoson.) Végül is szerencséje volt. Sallai Jenõ, a fertõrákosi kommunista párttitkár
kiváltotta a sopronkõhidai fogolytáborból. Említésre érdemes, hogy Dobi ekkor már hónapok óta a magyar Nemzetgyûlés képviselõje volt! Ez a tény sem jött számításba, õt
sem engedték el az oroszok. Csak informális úton sikerült a
fogolytáborból kiszabadítani.
A szovjet közegeknek ez a magatartása a sztálini pragmatizmus megnyilvánulása. Harc a zsidók halálos ellenségének
számító, a zsidó nép teljes megsemmisítésére törekvõ hitlerizmus, a nemzetiszocialista Németország ellen, ugyanakkor
saját országában, kiterjedt táborrendszerében dolgoztatni a
zsidókat, 1945 nyarától a felszabadult deportáltakat –, nem
volt ellentmondásban. A szovjet mentalitásnak, az állami
gondolkodásnak teljesen megfelelt, ezen senki nem akadt
fenn. Legalábbis hivatalos „kímélõ” intézkedésnek eddig
nincs nyoma. Orosz levéltári források szerint 1945. november 10-én 234 445, 1946. augusztus 1-jén 231 890 magyar fogoly volt a Szovjetunió táboraiban és a Fegyveres Erõk Minisztériumának különleges munkászászlóaljaiban.
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Nyoma inkább annak van (hivatalos jelentés a német
koncentrációs táborokról 1945 júliusában már megjelent),
hogy a kiküldött szovjet bizottság milyen szörnyûségeket
tapasztalt Auschwitz-Birkenauban, s ezzel összefüggésben
hatalmas vádirat készül a zsidók tömeges legyilkolása, a gazság és kegyetlenség ügyében. Több mint érdekes, hogy ebben
állami bizottság, az elsõ ukrajnai hadsereg nyomozó osztálya vett részt. Tehát azoknak a tiszteknek, akik más ügyekben (a magyarok ellen is) intézkedtek, tudomásuk volt az
SS-haláltáborokról, a nemzetiszocialista koncentrációs táborrendszer valóságáról. Ezt hangsúlyozták is. Ám a gyakorlatban – a szovjetek markában – legtöbbször hiába hivatkozott
valaki arra, hogy megszenvedte a koncentrációs tábort, ezzel aligha váltotta ki magát az újabb fogságból.
Az eddigi kutatásokhoz kötve – a visszaérkezett zsidó deportáltak beszámolóit vizsgálva – 126 nagyobb táborra találtunk adalékot. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennyiben
voltak elhurcolt magyar deportáltak. Karélia 254/4. sz. lágerétõl egészen Vorkutáig, vagy Vorkutától a kínai határhoz
közeli Taskentig bizonyítható nyoma magyar nõi és férfi
volt deportáltaknak. Nagyon széles a szóródás. Valószínû,
hogy sokszor a gépezetbe szorult elhurcoltak azt sem tudták, hová jutottak, vagy mi történik velük.
A második kérdésben úgy összegezhetünk, hogy a szovjet
fogságban a zsidókkal való bánásmód más foglyokkal azonos volt, ami nagyon meglepte a magyar deportáltakat. Érthetõen enyhítést vártak, valamiféle pozitív megkülönböztetést, ami elmaradt. Sokszor rabtartóik nem is értették, mit
akarnak? Milyen alapon, milyen jogon? Ahogy a front közelében vagy a hadmûveleti területen elfogott vagy átállt
zsidó kisegítõ honvédelmi munkaszolgálatosok, a korábban a szovjet oldalon menedéket keresõ átszököttek csalódása totális volt már az elsõ szovjet regisztráció, kihallgatás
idején is.
Azt, hogy mennyi magyar deportáltat mikor és milyen állomásokon keresztül szállították a Szovjetunióba, egyelõre
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nem lehet megállapítani. (Kutatói tapasztalataim szerint a
németek a legtöbbször adatolt, részletes transzportlistákat
készíttettek, ezeket statisztikailag fel lehet dolgozni. A szovjet
fogolyszállítmányok listái a levéltárak mélyén fekszenek.
Lehetséges, csak akkor készültek, amikor az emberszállítmányok a központilag meghatározott táborban landoltak.)
Mi történt, mikor az adott célba beértek? A volt deportált
például arra hivatkozott, hogy származása szerint zsidó. Ha
az asztal másik oldalán zsidó kihallgató tiszt volt, „próbaképp” jiddisül szólt hozzá. Abban a percben a magyar zsidóval megint baj volt, mert – a kelet-magyarországi, ortodox
zsidók kivételt képeztek – nagyon keveset tudtak jiddisül.
Ha nem beszéli ezt a nyelvet, milyen alapon, miért adja ki
magát magyar zsidónak? Mi oka van a szovjet katonai hatóság „megtévesztésére”? Egy másik – sztereotíp – orosz állásfoglalás pedig így hangzott: „Ha valóban a mi oldalunkon
állnátok, akkor nem panaszkodnátok, hanem ezt bizonyítanátok.
Kétszer annyi munkával segítenétek a közös ellenségtõl elpusztított szovjet haza újjáépítésében!”
Sokan bemondták, hogy származás szerint magyar zsidó
vagyok, román, szlovák, erdélyi stb. zsidó vagyok. Egy ideig
a fogolykartonokra ezt írogatták az orosz hadifogolytáborokban, aztán megunták. Végül csak zsidót írtak, a bejegyzéssel
lezárták az ügyet. Bizonyos pontoknál, amikor hazaengedés volt, mégis történt megkülönböztetés. Leginkább a korábbi lakhely szerint. A románt például elõbb hazaengedték,
mint az erdélyit, és ennek is megvolt a maga oka, ha igazán
a dokumentációt errõl nem is ismerjük. Tehát az, hogy a
magyarok nagyrészt nem tudtak a jiddis kérdésekre válaszolni. A kihallgatott ilyen szempontból volt gyanús. Volt
még egy másik indok, és ez szörnyû. Ha – állítása szerint –
az üldöztetésben, deportálásban elpusztult az egész családja, akkor: hogyan történt, hogy Ön, zsidó létére túlélte? Mi
ennek az oka?
Ha valahol Nyugaton volt, Németországban vagy máshol, (a kihallgatottnak magyarázni kellett), nem tudhatjuk,
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elõ tudta-e adni a primitív, elfogult ruszin vagy más tolmácsolás mellett egyéni megpróbáltatásait. Vagy azt, milyen volt
Magyarországon 1944-ben a zsidóüldözések menete, hogyan került be a szörnyû szituációba és egyáltalán miként
élte túl? El kellett magyaráznia, – ha egyáltalán elfogadták
tõle. Irtózatos megpróbáltatás lehetett lelkileg a volt deportáltaknak, ahogy a hazatértek emlékezéseibõl ismerjük.
A harmadik vizsgált kérdéskör a megkülönböztetések és az
ellátás kérdése. Jó néhány szovjet táborban a zsidó túlélõket külön sújtotta, hogy a drótkerítésen belül fogoly „önigazgatás” mûködött, ami a rabtartóknak több elõnyt jelentett. A vezetõ posztokat gyakran a német foglyok kezébe
adták. Az „Ordnung muss sein”-t a szovjetek szívesen átvették.
Következményeként a szovjet katonai, belügyi igazgatás
alatt sokhelyütt a foglyok körében a pedáns német tábori
regula érvényesült. Gyakorlattá vált, hogy napközben a munkahelyeken a fogoly németek intézkedtek. Õk foglalták el a
tábori önkormányzat posztjait. A vezénylés, esetleg a szóhasználat is ugyanaz volt, amit a volt deportált sokszor hallott
Auschwitzban, Buchenwaldban, Dachauban, Flossenbürgben,
Mauthausenban, Natzweiler-Stutthofban, Ravensbrückben
és sok más SS-táborban.
Nagy megrázkódtatás lehetett, hogy a volt deportált a
másik oldalon a nagyon várt, remélt felszabadulás után ismét azonos vagy hasonló vezényszavakkal vezényelték!
Újból olyan helyzetbe szorult, mikor nem tudta, mi van a
családjával, de talán saját magával sem.
A távoli szovjet táborokba vezetõ út közben megesett,
hogy magyar politrukok (politikai vezetõk, komisszárok), máskor a szovjetekkel együttmûködõ magyar tisztek és politikai emigránsok próbálták õket nyugtatni. Ezeknek a szovjet módszereknek, fogásoknak is maradt nyoma. A magyar
kommunista emigráció tagja, Vas Zoltán az egyik tábori politikai gyûlésen részt vett.
Friedrich József volt munkaszolgálatos emlékeibõl: „Nagyon
aljasul viselkedett, mert nyugodtan tehetett antiszemita ízû kije-
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lentéseket, hiszen õ is zsidó volt, nyugtatott bennünket, sõt még
antiszemita kijelentéseket tett, hiszen õ is zsidó volt.” Arról beszélt,
hogy a németek ölték meg a zsidó anyákat és gyermekeket.
„Azt mondta, hogy mi is harcoltunk lapáttal az oroszok ellen, de a
standlágerben az ügyünk el lesz rendezve, igazságos alapon.”
Tehát Vas Zoltán és társai is nyugtatták õket. Nem kell feleslegesen izgulni, majd tisztázzák az ügyüket és rövidesen
haza fognak kerülni. (A zsidók egy részének a hiszékenysége is közrejátszott. A Pesti Izraelita Hitközség kivetette Vas
Zoltánra az egyházi adót, amikor már Budapesten dolgozott. 1946. június 25-én megválaszolta: „Nem tartozom egyházukhoz, felekezeten kívüli vagyok”. Kommunista hitre tért, nem
vállalta zsidóságát. Újfent csalatkoztak, akik a fõvárosban
azzal számoltak, hogy sorsukon Vas Zoltán majd segít.)
Visszatérve a zsidókkal való bánásmódra, megerõsítjük,
hogy a fogolylétben a más foglyokéval azonos volt. Sok csalódás esett, pedig visszatérõen azzal nyugtatták õket, hogy
„szkoro damoj” (hamarosan hazafelé), de ez az ígért hazautazás elmaradt. Különösen akkor, amikor kiderült, hogy
közülük nem kevesen az átlagnál több készséggel rendelkeznek, mûveltek, olvasottak. A zsidó foglyok közül sokan
tudtak nyelveket. Ebben az összefüggésben a leromlott volt
deportáltak is jól voltak használhatók, beváltak több – határidõhöz, tervteljesítéshez kötött – táborbeli vagy külsõ
munkánál.
Bárány György egyik feldolgozása szerint esetükben „kulturnie ljugyi”-ról (mûvelt emberekrõl) volt szó. Õket pl. jól
fel tudták használni egy különleges építkezésre. Faházakat
küldtek Moszkva környékére jóvátételben a finnek. Precíz
munkával készült, elõre csomagolt panelek érkeztek, emiatt
csak szakmunkaerõ dolgozhatott velük. Így történt, hogy
észak-erdélyi fogoly zsidók kapták a feladatot. A küldeményt
velük pakoltatták ki, õk szerelték össze. Minden jól sikerült.
„Felülrõl”, vagyis Moszkva „magasságából” dicsérték meg a
táborvezetõséget. Ki jutalmat, ki prémiumot kapott.
A sikerhez persze az ösztönzés hozzájárult. Elõzetesen
a foglyoknak azt mondták, ha jó eredménnyel befejezik ezt
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a munkát, rövidesen hazamehetnek. Mélyre ható csalódást,
lelki megrázkódtatást okozott, hogy a zsidó románokat hazaengedték, az észak-erdélyieket nem. Nem könnyen kiderült, helyzetük attól függött, hogy a következõ munkát határidõre, miként tudják teljesíteni.
Elvégezték, ám a következõ fordulat is nagyon meglepte
õket. Magdeburgból és máshonnan hoztak 1946. október
végén hirtelen, meglepetésszerûen családostól összeszedett
németeket, a katonai repülõgépgyártás tapasztalt szakembereit. Miként az amerikaiak Werner von Braun konstruktõrt
és kollegáit számításaikkal és rajzaikkal, a kísérleti rakétákkal összepakolták és elszállították az USA-ba, az orosz fél is
(ahol még talált) német repülõgép-tervezõ mérnököket,
családostól egy éjszaka felpakolta és elvitte õket a Moszkva
környéki finn lakótelepre, amit többek között a fogoly magyar zsidókkal építettek.
Az eset abszurditása, hogy a finn faházakból álló lakótelepet a magyar zsidók építették fel a német szakembereknek.
Ugyanazoknak, akik a hitleri Németországnak „gyõzelmet
hozó”, másképp a zsidóságra is halált hozó eszközöket tervezték. Mindez irtózatos csalódás volt az ismét fogoly zsidóknak. A szovjet parancsok végrehajtásaként a továbbiakban is ki kellett szolgálni a másik felet.
Az ügy pikantériája, hogy az új helyzetben az oda szállított
németek is megrémültek. Féltek, erõsen tartottak a felháborodástól, a lehetséges következményektõl. A német asszonyok,
leányok próbáltak gyümölcsöt, csokoládét és mindenféle
ennivalót adni a zsidóknak, hogy nyugodjanak meg. Hangoztatták, hogy a német csoport nem ellenükben jött. Jóformán õk sem tudják, hogyan és milyen célból hozták õket ide.
A háromszáz magyar – és nemcsak magyar – zsidó leállt.
Éhségsztrájkot kezdtek a tábori szabályok ellenében, teljességgel kiszolgáltatva, a golyóval való valós fenyegetés ellenére. Követelték, mondják meg nekik, hogyan jött létre a
szituáció, mert ezt már nem bírják befogadni. Saját szemükkel látták, hogy ezek a németek olyan körülmények közé
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kerültek, amelyekhez a Szovjetunió érdemes polgárai sem
juthattak.
A végsõkig elkeseredett foglyok másutt is leálltak. Hangoztatták, hogy ezt a rendszert, a németeknek juttatott elõjogokat és privilegizált ellátást és mindent, amit kapnak, –
magyarázzák meg nekik. Természetesen a kivonult bizottságok erre képtelenek voltak. (Ahogy azt sem magyarázták
meg, hogy a családjukat vesztett zsidókat milyen alapon tekintik a háború után egy évvel is ellenségnek, miért nem
engedik haza.)
A tiltakozás vége többször is az lett, hogy a zsidók kisebb
csoportokban áttelepítésre kerültek. Büntetõ brigádokban
dolgoztak tovább. Talán valamikor hazaengedték õket. Ilyen
alultáplált, elkeseredett zsidó foglyok dolgoztak Retkinoban
tõzegvágáson és csõvezetékek fektetésén. 1946-ban zsidó
hadifoglyok éhségsztrájkja volt a Moszkva-Volga csatornánál, a Krímben. Ezek a történések nagyrészt ismeretlenek, a
kutatásban sok a tennivaló. A töredékes adatokat még össze
kell gyûjteni, elemezni és fel kell dolgozni.
Az, hogy kitervelt módon, bármiféle kategorizálási alapon engedték haza vagy nem a zsidókat, illetve a magyar
zsidókat, nem bizonyítható. Egyszerûen az jött számításba,
mennyire használható munkaerõ, s melyik képessége mennyire vehetõ igénybe. A kutatás folyamán nem találtuk
nyomát bármiféle pozitív – negatív megkülönböztetésnek.
A praktikum, a munkaerõhiány enyhítése, a „hasznosság”
döntött.
Több visszatért magyar deportált emlékezésében helyet kapott, hogy voltak a szovjet lágerekben zsidó orvosok, egészségügyiek, akik próbáltak a magyar és más zsidóknak valamiképp segíteni. Fõképp azzal, hogy empátiával, emberségesen
viselkedtek. Ugyanakkor nagyon féltek az NKVD-tõl (szovjet belügyi hatóság, megbízottai mindenütt jelen voltak). Csak
titokban mertek valamit tenni, tanácsot adni.
Az elhurcolt volt magyar deportáltak közül sokan világosan látták a lényeget, hogy gyötrelmeikért nem az orosz vagy
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más „szovjet” nép a felelõs. Hamar felismerték, hogy a tábori kényszermunka a sztálini torz rendszer része, apparátusa pedig a rezsim vakbuzgó kiszolgálója. Õk voltak, akik
megemlékeztek az orosz lakosság együttérzõ emberségérõl.
Olyanokról, akiktõl idõközben megtudták – mert óriási
propaganda volt Auschwitz-Birkenauról és a német haláltáborokról –, hogy „akkor neked nincs senkid, egyedül maradtál”. Ez is a tragikus történethez tartozik.
A szomorú tény, hogy az emberi élet semmibevétele, az emberi jogokkal való tiszteletlenség és nemtörõdöm bánásmód a Szovjetunióban általános volt, egyre ismertebbé válik. A deportáltak tulajdonképpen ebbe a darálóba estek bele, ahogy
kinek-kinek az egyéni sorsa hozta. A 6 000-10 000 közé tehetõ ismét elhurcolt honfitársunk életútja sokszor spontán
elemekkel tarkított.
Néhány vonatról, vonatrészrõl van adatunk, mely szerint
az Auschwitz-Birkenauhoz kötõdõ deportálásból visszatérõben az út nem Magyarországra, hanem ismét a rabság egy
válfajába torkollott. A Hessich Lichtenauból gyári kényszermunkát végzett magyar zsidó nõk útja nem Budapestre,
hanem Berdicsevbe vezetett. Négy hónapot iszonyú körülmények között ott töltöttek. Sok izgalom és megismételt kérelmek után 1945. október végén érkeztek haza.
Deportáltakat hazaszállító szerelvényrõl Pozsony felett
kapcsoltak le vagonokat. A magyar zsidó férfiakat elszállították, mondván a vonaton ülõknek, hogy „feljavításra viszik õket”. Az ígéretbõl újabb kényszermunka lett. Többek
között magyar zsidó deportált nõ kárpátaljai visszatérésérõl
írt beszámolója is napvilágra került. Mire visszavergõdött,
szülõvárosa a szovjet impérium alá került. A katonai hatóságok „a Nyugatról” való érkezése miatt kémgyanúsként
kezelték. 1945 kora nyarán – újabb elhurcolása elõtt – deportált társai segítõ kiállásával, igen nagy szerencsével, nehezen „tisztázta” magát.
Valamiféle zöngéje késõbb mégis lehetett a volt deportáltak elszállításának. 1947. május 24-én F. Etel túlélõre, a szov-
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jet „feljavító üdülõbõl” érkezett lányra hivatkozva Budapesten a Képes Figyelõ c. lapban írták, hogy „10 000 deportált
magyar nõt mentettek meg a Szovjetunió kórházaiban”.
Feltehetõleg amiatt lehetett, mert a hazavergõdöttek arról is
beszámoltak, hogy kint vannak még deportáltak. Odesszától 45 kilométerre, Motyinszkaja városban hivatkoztak az
ottani 127-es lágerre, kiemelve, hogy elõször, amikor elvitték õket Auschwitzból, a moszkvai 1735. számú kórházban
voltak. Ott is bõkezûen segítettek rajtuk. Narancstól, vitamindús tápláléktól kezdve a legdrágább gyógyszerekig
mindent rendelkezésükre bocsátottak (!), napi kétszeri fürdést biztosítottak. A nyilatkozót – állítása szerint – 42 kilóval vitték kórházba, de 40 kilót hízott vissza hat hónap alatt.
Elmondta, hogy Sztálingrád, Szevasztopol, Kaukázus, Kijev vidékén stb. hol vannak még volt deportált magyar nõk.
Motyinszkajában a napi ellátásuk kitûnõ, „a szovjet I. osztályú munkásokkal azonos” volt. Kaptak napi 1,20 kg kenyeret, 30 dkg húst, 20 dkg cukrot, 25 dkg köleskását, 2 deci
vodkát (!). Mindez a tényekhez, a világháború utáni szovjet
való élethez viszonyítva a legcsekélyebb kritikát sem állta
volna ki. Talán mégis megnyugtatólag hatott. Mert a lap arról is írt, nõi neveket sorolt, hogy mely táborokban még kik
tartózkodnak.
Mi lehet a közlés mögött? Az Új Élet c., 1945 tavaszán indult zsidó újság hirdetései, névjegyzékei alapján a valóság
sokkal szomorúbb volt. Ha az akkori Szovjetunió méreteit
nézzük, igen széles a táborok listája. Vorkutába kerültek
magyar volt deportált nõk. Aztán Kémero, Mozsga, Kolima,
Kudisznkaja, Voloznice, Strábe helyneveket sorolják, ahol
nõi nevekrõl tudnak. Olyan számban közölték magyar zsidónõk neveit, néhány adatát, hogy esetükben bizonyosan
nem elfogott vagy átállt munkaszolgálatosokról van szó,
hanem egyértelmûen deportáltakról.
Hosszú listák bizonyítják, hogy a feltárt, némileg becsült
létszám reális, miként a tény, hogy a bánásmódban nem
volt különbség. A szovjet nyilvántartások szerint (1947. áp-
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rilis 1-jei állapot) a nyilvántartott magyar foglyok összesen
210 118 fõt tettek ki. Közülük 194 540-en magyar állampolgárok voltak. A regisztrációban 1818 zsidó és 180 elhurcolt
cigány is szerepelt. (Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) Russica Pannonicana Bp. 2009. 165.)
1948-ban még többen keresték a németországi deportálásból hazatérõben eltûnt hozzátartozókat. Õk leginkább
1953-ban nyerték vissza szabadságukat. Arról is van adat,
hogy két – a szovjet hatóságok által elhurcolt – volt mauthauseni fogoly további hosszú orosz fogságot és egyikük,
dr. N. László bányaorvos 1948-ban külön katonai törvényszéki ítéletet (25 év javító-nevelõ munkatábor) és 1955 novemberéig igen nehéz kényszermunkát szenvedett el.
Végül is szerencsés embernek érezhette magát mindenki,
aki valamiképp az újabb fogságból, a GULAG-ról visszavergõdött.
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Hideg évek1

Még ma is sok magyar család õrzi azokat a megsárgult tábori levelezõ lapokat, melyeken a második világháború alatt
a megszállt szovjet területekrõl magyar honvédek és munkaszolgálatosok adtak életjelet magukról az otthoniaknak
pár sor kíséretében. Ezeken a tábori lapokon felül, a bal sarokban a magyar háborús propaganda következõ épületes
jelmondata áll: „Magyar élet ára / a szovjet halála.” A korabeli szóhasználatban a „szovjet” nem jelzõ, hanem fõnév volt, s mint
ilyen, a Szovjetunió, e „nem létezõnek” tekintett ország
gúnyneve. A valóságban azonban „a szovjet halála” korántsem csupán a szovjet rendszer megsemmisítését, hanem a
szovjet lakosság – legalábbis a „fajilag” alacsonyabbrendûnek
minõsített lakosság: mindenekelõtt a zsidók, a beloruszok,
oroszok – megsemmisítését, az auschwitzi halálgyár hóhéripari szaknyelvén: „élettelenítését”, „életelvonásban részesítését” (Lebensentziehung) jelentette. A Szovjetunió ellen folytatott totális megsemmisítõ háború ugyanis kezdettõl fogva
nem egyszerûen a jól ismert ideológiai, politikai, nagyhatalmi célok érdekében, katonai erõvel végrehajtott intervenciót,
politikai rendszerdöntést, terület- vagy erõforrásszerzést, hanem
egészen új, rasszista célok érdekében indított és végrehajtott
népirtást és gyarmatosítást jelentett. Sajnálatos módon ebben
(és nem egy másik, ennél, hogy úgy mondjam: katonásabb)
háborúban vett részt és állt helyt a 2. magyar hadsereg is.

1

Eredetileg megjelent Élet és Irodalom. 2013. március 22. 13. o.
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A Szovjetunió megszállt területein programszerûen végrehajtott náci népirtásnak 1941 és 1944 között a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint 7, 4 millió békés civil esett
áldozatául – nõk, férfiak, gyermekek, csecsemõk aggastyánok, egész falvak és egész családok. Köztük 2, 4 millió zsidó,
2, 2 millió (azaz minden negyedik) belorusz. A népirtás tényén mit sem változat, hogy a tömeggyilkosságokat nem gázkamrával (Entwesungskammer), hanem a tömeges agyonlövetés kezdetleges módszerével hajtották végre.
A Wehrmacht által elfoglalt területekre elsõként benyomuló halálosztagok, az SS irányítása alatt álló, félkatonai
Einsatzgruppék a zsidó lakosság (illetve még a cigányok, a
fogságba esett politikai tisztek) azonnali megsemmisítésére
„szakosodtak”, és tömeggyilkosságaik áldozatainak száma
megközelítõleg másfél millió. Közel hatmillió tehát azon civilek száma, akiket a tengelyhatalmak hadseregeinek megszálló alakulatai, különleges osztagai, rendfenntartó egységei közremûködésével gyilkoltak meg. De a 7,4 millió
közvetlenül megölt civil lakos mellett azok is a genocídium
áldozatainak tekintendõk, akik az éhségtõl, a járványoktól,
a kényszermunkától, az elemi orvosi ellátás hiányától haltak meg (mintegy 4 millió ember), továbbá az az 5,5 millió
ember, akiket kényszermunkára hurcoltak Németországba,
és akiknek közel fele pusztult el ott az embertelen bánásmód miatt; végül, de nem utolsósorban a megszállt területeken létesített haláltáborokban elpusztult szovjet hadifoglyok (5,75 millió szovjet hadifogolyból 1941 és 1945 között
3,3 millió hadifogoly halt meg az embertelen bánásmód és
a kivégzések következtében).
Innen nézve A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban
címû, publikálatlan levéltári dokumentumokat tartalmazó
forráskiadvány nemcsak azért formálhat igényt a magyar olvasó különös érdeklõdésére, mert megmutatja, hogy „a szovjet halála” hány és hány fegyvertelen szovjet civil – felnõtt
és gyerek, férfi és nõ, öreg és fiatal – erõszakos halálát, az
esetek többségében szörnyû és gyötrelmes kínhalálát jelen-
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tette a valóságban, hogy tehát miféle háború folyt a náci
Németország és szövetségesei által „nem-létezõ országnak”
nyilvánított Szovjetunió és eléggé el nem ítélhetõ módon
létezõ polgárai ellen, hanem mindenekelõtt azért, mert elõször enged alaposabb betekintést az 1941-1944 között, közel
három éven át a Magyar Megszálló Csoport Parancsnoksága alatt mûködõ rendfenntartó és rendõri-büntetõ, illetve
megtorló feladatokat ellátó magyar gyalogdandárok, ezen
belül elsõsorban a Keleti Csoport tisztjei és közkatonái által
a megszállt szovjet területen – részben saját hatáskörben,
részben a német csapatokkal karöltve – elkövetett háborús
bûncselekmények tömkelegébe és a hétköznapi népirtás infernalitásába.
„A bûntett annál nagyobb – írja Arisztotelész Retorikájában –, minél bestiálisabb; és ha elõre megfontolt szándékból
követik el; és ha a hallgatóságot inkább borzalommal, mint
szánalommal tölti el.” Nos, mindazokra a bûnökre – háborús bûnökre, különösképpen pedig a népirtás új bûnfajtájára –, amelyek e forráskiadvány tanúvallomásaiban feltárulnak az olvasó elõtt, mindhárom meghatározás érvényes:
bestiálisak; megfontolt szándékkal követték el õket; és az
olvasókat inkább borzalommal, mint szánalommal töltik el.
Ennyiben a történelmi fenségesnek – vagyis az elborzasztónak, a rettenetesnek, a minden emberi mértéken túlinak, a józan ésszel és ép erkölcsi érzékkel felfoghatatlannak – a tartományába tartoznak, abban az értelemben, ahogyan a fenséges
esztétikai fogalmát Edmund Burke-tõl átvéve HydenWhite
alkalmazta a történelemnek azokra az iszonytató eseményeire és irracionális képzõdményeire, amelyek az utópikus vagy
látomásos politika programjának valóra váltásából erednek
és amelyek embertelenségük okán iszonyt és undort keltenek:
egész emberi mivoltában megrendítik, valósággal megsemmisítik a látvány elõl felszínes okoskodással vagy cinikus
magyarázkodásokkal kitérni nem képes és nem is kívánó
szemlélõt. A fogalmi megértés, a történés mélyére hatoló
magyarázat és a morális elmarasztalás elégtelennek bizo-
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nyul és a mértéktelennel való szembesülés a megrendülés
és a borzadály esztétikai hatását váltja ki bennünk.
Nem könnyû sem emberként, sem magyarként a borzalmaknak abba a mélységes szakadékába belepillantani,
amelyben ezúttal nem a 2. magyar hadsereg katonai összecsapásokban elesett honvédeinek és megfagyott, halálra
gyötört, agyonvert munkaszolgálatosainak holttesteit pillantjuk meg, hanem azoknak az agyonlõtt, elevenen eltemetett
vagy elevenen elégetett, felkoncolt oroszoknak, beloruszoknak, zsidóknak, ukránoknak a hekatombáit, akik – a partizánok elleni harcot a túszként kezelt békés civil lakosság tömeges
kivégzésével, egész falvak teljes kifosztásával és fölégetésével folytató – megszálló magyar alakulatok megtorló akcióiban pusztultak el.
Úgy kell elképzelünk ezt a tanúságtevõk kórusának szólamaiból kibontakozó infernális tébolyt, mintha az „újvidéki vérfürdõ” a megszállt szovjet területeken az occupatio bellica normális, hétköznapi üzemmenetét jelentette volna, a
szomorúan elhíresült „hideg napok” pedig hosszú hideg
évek mindennapjait. Ami az újvidéki razzia napjaiban megvalósult, hogy magyar csendõrök és honvédek több ezer ártatlan helyi lakost (zömében szerbeket, de mintegy hétszáz
zsidót, ezen kívül 729 nõt és 147 gyermeket is a jeges Dunába lõttek vagy a nyílt utcán kivégeztek), a megszállt szovjet
területeken szabály és norma lett. A megszálló csapatokat
atrocitásokra följogosító, sõt, ezekre sarkalló hírhedt 10. számú direktívát ugyanaz a Szombathelyi Ferenc vezérezredes
– vezérkari fõnök – jegyezte, aki a lakossággal szemben elkövetett újvidéki atrocitásokat megpróbálta leállítatni (sikertelenül), utóbb pedig, hogy a vérfürdõnek híre ment – a politikai közvélemény nyomására is –, eljárást indított a felelõsök
ellen. A 10. számú direktíva ezzel szemben az atrocitásokra
nemcsak menlevelet ad, de felhatalmazást is. A 16-os számú mellékletében például ez olvasható: „A zsidók maradéktalan kiirtása elsõrendû érdek.” És: „Zsidó a 2. hadsereg
mûködési területén nem maradhat. Azokat a községbe, vá-
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rosba való beérkezés (bevonulás) után azonnal össze kell
gyûjteni, és azonnal át kell adni õket a legközelebbi német
csendõrparancsnokságnak.” (Ez ténylegesen azonnali kivégzésre való átadásukat jelentette.) Hogy ez milyen mértékû
konkrét részvételt jelentett a szovjet zsidóság fizikai megsemmisítésében, csak sejthetõ az olyan dokumentumokból,
mint az a jelzés nélküli távirat, amelyet 1941. december 10-én,
9 órakor indítottak: „32/II. zászlóaljparancsnokságnak, Bahmacs.
Jelentem, hogy Marosim községet folyó hó 8-9-én átvizsgáltattam. 25 zsidót kivégeztettem. 4 partizán, mely a falu lakósa, már nyolcadik hete ismeretlen helyre menekült. A falu
környékén levõ tanyákat is átnézettem, különösebb eredmény nélkül. Berencsváry hadnagy 23/5 századparancsnok.”
A„partizánvadászat” ürügyén ûzött népirtás egyes helyeken tömeges méreteket öltött. Például Ukrajna Csernyigovi területén hozzávetõleg 103 ezer békés polgári lakost és
több mint 24 ezer hadifoglyot öltek meg a német és magyar
megszálló egységek.
A dokumentumgyûjtemény, mely az 1943 és 1945 között
a felszabadított szovjet területeken a Rendkívüli Állami Bizottság által közvetlenül az eseményeket követõen felvett
mintegy 54 ezer jegyzõkönyv és 250 ezer tanúvallomás magyar vonatkozású anyagából ad bõ válogatást, a második
világháború történetét az áldozatoknak, az események közvetlen szemtanúinak – túlélõknek és átélõknek – az elbeszélésein
keresztül a népirtás történeteként beszéli el, vagyis egyfajta
counter-historyként fogható fel. Megtöri a hagyományos magyar történetírás kánonát (az akadémikus kánont, különösképpen pedig ennek új, politikai igényekhez szabott ideologikus változatát), és a „witness literature” sajátos mûfajában
lehetõséget teremt a világháború és benne a magyar részvétel új, az „unconventional history” szellemében történõ elbeszélésére.
Ne feledjük, hogy a genocídium mint nemzetközi jogi fogalom maga is a második világháború alatt született meg,
éspedig a náci Németország és szövetségesei által megszállt
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területeken végrehajtott új típusú bûncselekmény meghatározására. A görög genosz (faj, törzs) és a latin caedis (megölés, gyilkosság, mészárlás) szavak összetételével az amerikai
hadügyminisztériumban dolgozó lengyel jogtudós, Raphael (Rafa³) Lemkin alkotta meg a genocide (genocídium)
fogalmát 1944-ben megjelent Axis Rule in Occupied Europe
(’A tengelyhatalmak uralma a megszállt Európában’) címû
könyvében: „A »népirtás« kifejezésen valamely etnikai csoport megsemmisítését értjük. A népirtás nem szükségképpen jelenti a csoport fizikai megsemmisítését, kivéve, ha tömeggyilkosságokat hajtanak végre az adott csoport minden
egyes tagjának megölésére törekedve.” A népirtást a nemzetközi jog bûncselekményként ugyancsak 1948-tól szankcionálta a Népirtás Elleni Egyezmény elfogadásával, amely
a népirtás bûntettének megelõzését és megbüntetését írta elõ.
De már az 1945-ös nürnbergi eljárások alapját képezõ londoni statútum is az „emberiesség elleni bûncselekmények”
fogalmát Lemkin népirtás-fogalmával egyezõ értelemben
használta és ilyen értelemben vádolták népirtással a háborús fõbûnösöket is: „szándékos és szisztematikus népirtást
követtek el, azaz faji és nemzeti csoportok kiirtására törekedtek, a megszállt területeken a polgári lakosság ellen léptek fel, meghatározott faji vagy vallási csoport kiirtására törekedve”.
Mindezt azért hangsúlyozom, mert a náci Németország
totális háborújában a népirtás nem járulékos jelenség, a frontvonal mögött vagy a hátországban zajló népirtás pedig nem
a háború mellékszíntere volt, hanem ennek a háborúnak a
megkülönböztetõ, lényegi újdonsága és legfontosabb színtere, amennyiben a náci Németország háborús célja az egész
világ faji gyarmatosítása („germanizálása”, „árjásítása”) volt,
ami magában foglalta a meghódítandó és meghódított területek fajilag „alacsonyabbrendû” népcsoportjainak teljes
vagy részleges fizikai kiirtását, áttelepítését, vagy rabszolga-munkaerõként való felhasználását (elég talán itt az úgynevezett Ost-tervre utalni). Nem a totális háború adja meg
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tehát a népirtás kontextusát, hanem – megfordítva – a népirtás az a merõben új kontextus, amely ennek az – immár
nem a jogos ellenfél (enemy) legyõzéséért, hanem a minden
emberi vonásától megfosztott abszolút ellenség, az õsellenség, õsgonosz (foe) megsemmisítéséért, kiirtásáért folyó – háborúnak az igazi kontextusát adja. Nemcsak azt jelenti ez,
hogy ebben a háborúban – nemcsak a gyakorlatban, de a
parancsokban is kinyilvánított módon – megszûnt a modern európai hadijog összes megkülönböztetése, jogi elválasztása (így például háború és béke, fegyveres katona és
fegyvertelen civil, ellenség és bûnözõ, harcoló katona és hadifogoly, háborús és békés terület megkülönböztetése), hanem
azt jelenti, hogy katonai értelemben bárhol zajlott is maga a
háború, még a tisztán katonai teljesítmények, a hadászati
manõverek sikerei is közvetlenül a náci „bûnözõ állam”
népirtási világtervének megvalósulását mozdították elõ.
Az elfoglalt szovjet területeken a megszálló magyar csapatok által elkövetett háborús és emberiségellenes bûnökkel szembesülve ma sem mondhatunk mást, mint amit Bibó
István 1946-ban oly világosan megfogalmazott, élesen elutasítva a saját bûnöknek mások hasonló bûneivel (mondjuk, a bosszúszomjas jugoszláv partizánok által Újvidéken
végrehajtott iszonytató magyarirtással, a magyarok csehszlovákiai kitelepítésével, a Vörös Hadsereg Magyarország
területén elkövetett atrocitásaival) való mentegetését: „a magyar nemzet kifejezi mélységes töredelmét és szégyenkezését azok felett a szörnyû és emberietlen cselekedetek felett,
melyekben magyarok részt vettek, vagy amelyeket saját felelõsségük körében nem akadályoztak meg. (…) Semmiféle
sérelemnek, semmiféle bántalomnak nem szabad elhomályosítani bennünk a legszemélyesebb felelõsségnek a tudatát mindazért, amit tettünk, s amit elmulasztottunk megtenni. Semmiféle szó nem elég erõs ennek a felelõsségnek a
leszögezésére, és gonosz bûn a magyarság erkölcsi jövõjével szemben minden olyan biztatás, mely a történtek feletti szégyenkezés intenzitását mások akkori vagy mai viselt
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dolgaira való utalással a legkisebb mértékben is csökkenteni próbálja. Mindazoknak, akikben él ennek a felelõsségnek
és ennek a szégyenkezésnek az érzése, kötelességük azt
másokban és az egész országban szüntelenül ébren tartani
mindaddig, amíg az erkölcsi regenerálódás komoly és megalapozott jelei meg nem mutatkoznak, amitõl ma még nagyon is távol vagyunk.” Mindaddig. Csakhogy erre az erkölcsi regenerálódásra sem a hidegháborús jaltai világrend
keretében létrejött szovjet típusú diktatúrás államszocializmus évtizedeiben, sem az összeomlását követõ két demokratikus évtizedben – ha egészen más okok következtében is
– nem került sor, úgyhogy még ma is távol állunk, sõt, aggasztó elõjelek sora mutatja, egyre távolodunk tõle. Mivel
az erkölcsi regenerálódás elõfeltétele változatlanul az igazsággal való szembesülés, a nemzeti történelem politikai
giccspaneljeinek széttörése, az elkövetett bûnökért ránk esõ
felelõsség személyes és közös vállalása, nem lehet túlértékelni az olyan történeti munkák, forráskiadványok jelentõségét, amelyek segíthetnek ebben. Innen nézve ezt a Varga
Éva Mária sok éves, áldozatos és magas színvonalú levéltári
kutatómunkájával, Krausz Tamás alapos történészi szaktudásával, fordítók sokaságának odaadó szorgalmával létrehozott, szenvedélyesen igazságkeresõ és a lehangoló történelmi igazsággal szembesítõ forráskiadványt nem csupán a
magyar történet- és levéltártudomány szakmai teljesítményének látom, hanem erkölcsi teljesítménynek és nemzetmentõ hazafias tettnek is.
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Az 1941-es lvovi pogromok
a legújabb historiográfia tükrében

Miután a náci Németország 1941. június 22-én megtámadta
a Szovjetuniót, az 1939-tõl szovjet uralom alatt álló egykori
Kelet-Lengyelországban, Nyugat-Ukrajnában heteken át tartó pogromhullám söpört végig. A pogromsorozat egyik legfõbb jellemzõje a civil lakosság (lengyelek és ukránok) aktív
részvétele volt, amelyet a németek is támogattak, de az elkövetõk között mégis a helyi ukrán nacionalista erõk és a
lakosság játszották a fõszerepet. Alexander V. Prusin erre a
több hétig elhúzódó erõszakhullámra használja a „Jedwabne
szindróma” és a „Jedwabne land” kifejezést,1 amellyel Jan T. Grossnak arra a nagy vihart kavart könyvére utal, melyben egy
Jedwabne nevû kis lengyel faluban, 1941 júliusában a zsidók ellen elkövetett gyilkosságokat írja le, tettesként és elkövetõként bemutatva a helyi lengyel lakosságot.2 A könyv
megjelenése nagy vitát váltott ki, hiszen árnyékot vetett a
lengyelek magukról kialakított áldozat-képére. Christoph
Mick angol történész, aki a térségben 1941 nyarán lezajlott
eseményeket az emlékezetpolitika aspektusából vizsgálja,
megállapítja, hogy a nemzeti ellenállás heroikus küzdelme
1

2

PRUSIN, Alexander V.: „Zone of Violence”. The Anti-jewish pogroms in
Eastern-Galicia in 1914-1915 and 1941 in: Shatterzone of empires: coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands Edited by Omer Bartov and Eric D. Weitz, Indiana Univerity Press,
Bloomington, 2013. p 370.
GROSS, Jan T.: Neighbors: The Distruction of the Jewish Community in
Jedwabne, Poland. Princeton University Press, Princeton, 2001.
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miatt nehéz a szembenézés a lengyeleknek és az ukránoknak a háborús bûnökkel.3
Több történész is rámutatott, hogy ez a térség mindig is
birodalmak, eszmék, nemzetek és vallások ütközõterületén
helyezkedett el, amely már fekvésénél és multietnikus jellegénél fogva is állandó konfliktusok forrása volt a történelem
folyamán. Mindez még bõvült az antiszemita sztereotípiákkal, elsõsorban a zsidóság és a bolsevizmus összefonódásának hangsúlyozásával.4
Ebben a tanulmányban elsõsorban a kelet-galíciai történésekre fókuszálunk, részletesen elemezve az 1941 júniusi
lvovi eseményeket.
A galíciai erõszakhullám indítékait keresve vissza kell tekintenünk egészen az Osztrák-Magyar Monarchia idejére,
illetve a két világháború közötti Lengyelország társadalmi
és etnikai viszonyaira.

Elõzmények – Habsburg idõszak
és az új lengyel állam
Galícia 1772 és 1918 között tartozott a Habsburg Birodalomhoz, és már ebben az idõszakban is a lengyel és az ukrán
nacionalizmus vetélkedésének színtere volt. Mindkét népcsoport ezt a tartományt tekintette nemzeti törekvései központjának. A közel egyforma létszámú lengyel és az ukrán
MICK, Christoph: Incompatible experiences: Poles, Ukrainians, and Jews in
Lviv under Soviet and German occupation, 1939–1944. In: Journal of
Contemporary History April 2011/46 pp 362–363
4
STRUVE, Kai: Tremors in the Shatterzone of Empires: Eastern-Galicia in
Summer 1941 in: Shatterzone of empires: coexistence and violence in the
German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands Edited by Omer
Bartov and Eric D. Weitz, Indiana Univerity Press, Bloomington, 2013.
p 474 és pp 468–471. Prusin Galíciát az ilyen típusú „határ- és ütközõzónák” klasszikus példájának tekinti. pp 364–366. Ugyanezzel a térséggel foglalkozik SNYDER, Timothy: Véres övezet (Park Kiadó Bp, 2012)
címû könyve.
3
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etnikum mellett 11% zsidó népesség is élt tartományban,
ami közel 900.000 fõt jelentett. Galícia fõvárosában, Lwówban – korábbi nevén Lembergben5 –, az 1931-es adatok szerint
198,212 lengyel (63,5%), 75,316 zsidó (24,1%), és 35,137 ukrán (11,3) lakott. Az 1939-es adatok szerint az összlakosság
312.231 fõ volt, ebbõl 157,490 lengyel, 99, 595 zsidó, 49,747 ukrán. Ezek az adatok némileg eltérnek a tartomány általános
etnikai arányaitól, mivel Galícia nyugati, a San folyóig terjedõ részén a lengyelek, ettõl keletre pedig az ukránok voltak egyértelmûen többségben.
Az elsõ világháború után6 Galícia egészen az 1939 szeptemberi szovjet megszállásig az újjáalakult lengyel állam részét képezte. A két világháború közötti lengyel állam többnemzetiségû volt, az összlakossága 31,9 millió fõt tett ki, de
ennek csak 69%-a volt lengyel (21,9 milliót fõ). A lengyelek
mellett 4, 441 millió ukrán (13,9%) és 2,7 millió zsidó (8,6%),
1, 7 millió belorusz, 741 ezer német és 78 ezer litván is élt
Lengyelországban. Ezek az 1931-es adatok a nyelvi hovatartozás alapján készültek (zsidóság esetében ez a jiddist jelentette), ha vallási hovatartozás szerint nézzük az adatokat, akkor 3,1 millió zsidó élt Lengyelországban.
Ekkor Európában a Szovjetunión mellett Lengyelországban élt a legnagyobb lélekszámú zsidó közösség, amely szociológiailag, vallásilag, kulturálisan és politikailag rendkívül
színes volt. Nagy részük elutasította az asszimilációt, 80% vallotta a jiddist anyanyelvének, többségük vallásos ortodoxnak
tartotta magát, de számos nagyhírû haszid udvar is létezett
az országban. Ugyanakkor megjelentek a zsidó nemzeti
pártok és szekuláris zsidó mozgalmak is, ilyen volt a kulturális autonomizmusért küzdõ Folkspartei, az elsõsorban nagyvárosok önkormányzataiban erõs szocialista Bund és jelen volt
a cionizmus mindegyik irányzata is, a vallásos cionizmustól
egészen a Polale Cionig, a baloldali munkáscionizmusig.
A város neve lengyelül Lwów, németül Lemberg, oroszul Lvov és a
mai ukrán neve Lviv.
6
Hivatalosan 1923-tól.

5
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Az 1921-es lengyel alkotmány 96. cikkelye ugyan kimondta, hogy minden állampolgár egyenlõ a törvény elõtt és
minden állampolgárnak joga van megõrizni nemzetiségét,
ápolni nyelvét és nemzeti tulajdonságjegyeit, de ezek az elvek a gyakorlatban nem érvényesültek. Az állami intézményekben, hivatalokban csak kikeresztelkedett zsidók kaphattak állást, korlátozták a felsõoktatásba való bejutásukat
is, nem kerülhettek be a tisztikarba sem. A zsidó kiskereskedõkre nagy csapást jelentett a vasárnapi munka megtiltása és
korlátozták õket bizonyos értelmiségi pályákon is. Pi³sudski
hatalomátvétele után (1926) a zsidóság számára kedvezõbb
idõszak következett, mivel leszámoltak az erõsen antiszemita Nemzeti Demokrata Párttal. Az 1929-es gazdasági válság
hatására ismét felerõsödött az antiszemitizmus, ami Pi³sudski
halála után (1935) az állami politika szintjére emelkedett.
A katolikus egyház a zsidó boltok bojkottjára szólította fel
híveit és több helyen voltak pogromok is.
A zsidóság mellett más nemzetiségeket is hasonló kirekesztõ intézkedésekkel sújtottak, elsõsorban az ukránokat,
akiknek nacionalista mozgalma egyre erõsebbé és radikálisabbá vált az elsõ világháború után.

Az ukrán nacionalizmus
Frank Golczewski szerint a 146 éves osztrák uralom döntõ
hatást gyakorolt a galíciai ukránok gondolkodására. A középkori lengyel királyság után a Habsburg Birodalomban is
a közép-európai kultúrkörhöz tartoztak, az osztrákok liberális politikája szabad fejlõdést biztosított az ukrán kultúrának és nyelvnek.7 Ez a fajta szabadság a cári Oroszország
7

GOLCZEWSKI, Frank: Shades of Grey: Reflections on Jewish-Ukrainian
and German-Ukrainian Relation in Galicia in: The Shoah in Ukraine, Ed:
Roy Brandon, Wendy Lower, Indiana University Press, Bloomington,
2008 pp 114–155.
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területén élõ ukránok számára elképzelhetetlen volt. Az
1880-as évek Oroszországában az ukrán nyelvet betiltották,
gyakorlatilag az orosz nyelv egy dialektusává degradálták.
Ennek következtében az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Galícia lett a 19. század második felében az ukrán nacionalizmus központja. Minden bizonnyal nem véletlen, hogy
az Ukrán Nacionalista Szervezet, az OUN vezetõi és tagságának jelentõs része is a Monarchiában született.8
Az ukrán nacionalisták már 1920-ban megszervezték az Ukrán Katonai Szervezetet (UVO)9 Jevhen Konovalec (1891–1938)
ezredes vezetésével. Nem riadtak vissza a terrorcselekményektõl sem, már ekkor német katonai szervezetekkel és
jobboldali csoportosulásokkal keresték a kapcsolatot.10 A németekben találták meg a szövetségest Lengyelország ellen,
céljuk a lengyel állam destabilizálása és az önálló ukrán állam
megteremtése volt. Az UVO egyik leglátványosabb terrorcselekménye az 1921-es Pi³sudski elleni lwówi merénylet volt.
1929-ben Bécsben alakult meg az Ukrán Nacionalisták Szervezete az OUN11, akik egyesíteni akarták az ukránok lakta
területeket, ennek következtében fõ ellenségnek Lengyelországot és a Szovjetuniót tekintették. Az UVO örököseként
tovább folytatták a harcot az ukrán függetlenségért, együttmûködve a németekkel, elsõsorban a német katonai elhárítással, az Abwehrrel, amely a pénzügyi támogatásért és a
katonai kiképzésért az OUN-tól hírszerzési feladatokat várt
el. A 1930-as évek Lengyelországában számos terrorcselekményt hajtottak végre, vezetõiket ezért börtönbe zárják.
Bár az OUN alakuló kongresszusán nem foglalkozott a
zsidósággal, a korabeli sajtójukból kiderül, hogy ellenségnek tekintik a zsidóságot, akik a szovjetekkel és Ukrajna
Galíciában született Sztepan Bandera, Roman Suhevics, Andrij Melnik és Jaroszlav Sztecko is.
9
Українська Військова Організація
10
Az UVO már 1923-tól együttmûködött a németekkel.
11
Організація Українських Націоналістів
8
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minden ellenségével együttmûködnek. Részben a németekkel való közös munka miatt az 1930-as években már
rendkívül erõsen lengyel- és zsidóellenesek.12
Frank Golczewski szerint az OUN jobboldali, tekintélyelvû, forradalmi mozgalomnak tekinthetõ, lengyel és orosz
ellenes, antiszemita, antikommunista szervezet volt.13 1939
augusztusában az Abwehr létrehozott az OUN tagjaiból
egy kb. 600 fõbõl álló diverziós egységet „Bergbauernhilfe”
néven, lengyelellenes felkelés kirobbantása volt a feladatuk. Lengyelország lerohanása után feloszlatták õket, de az
együttmûködés fennmaradt a nácik és az OUN között. Az
OUN-t megjutalmazták, legális státuszt kaptak és részesültek a zsidók elkobzott vagyonából.
1940 áprilisában kettészakadt az OUN, az egyik frakciót
Andrij Melnik (1890–1964) vezette, amely elsõsorban az nyugati-európai és tengerentúli ukrán emigrációban és Bukovinában volt erõs, míg a másik frakciót Sztepan Bandera
(1909–1959) irányította, amelynek Galíciában és Volhíniában
volt nagy támogatottsága. Mindkét vezetõt még az 1930-as
években terrorcselekményekben való részvételért és lengyelellenes akcióik miatt börtönbe zárták. Melnik 1937-ben
szabadult, Banderát viszont valószínûleg a nácik engedték
szabadon Lengyelország lerohanása után.14
Ugyanakkor STRUVE, Kai: Rites of Violance. The pogroms of 1941 címû
tanulmányában rámutat, hogy az OUN a háború elõtt zsidók elleni
erõszakra felszólító kijelentést nem tett. in: Polin 24. Jews and their
Neighbours in Eastern Europe since 1750. Littman 2012 p 265.
13
GOLCZEWSKI p. 124.
14
Sztepan Bandera mítosza már az 1934-es lengyelországi letartóztatása után kezdett kialakulni. MARPLES, David R.: Heroes and Villains.
Creating National History in Contemporary Ukraine (2007) címû könyvében foglalkozik Bandera személyével, és megállapítja, hogy Bandera
életérõl meglehetõsen hiányosak az információink, nem tudjuk, hogyan szabadult a varsói börtönbõl 1939-ben, és a német fogságban
töltött idõszakáról is rendkívül keveset tudunk. Ráadásul a politikai
nézeteinek nincs írásos nyoma. Õ maga a II. világháború folyamán
sohasem vett részt harcokban, tekintettel arra, hogy a háború jelen-

12
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1940-41 folyamán az OUN zsidósággal kapcsolatos álláspontja radikalizálódott. Alexander Djukov nagy alapossággal
vizsgálja az OUN zsidókérdéssel kapcsolatos politikájának
változásait. Idézi az OUN által 1941 májusában kidolgozott
felkelési tervet, amelynek 16. pontja az „Útmutatás az állami
élet megszervezésének elsõ napjaira” címet viseli. Ebben két
csoportra – baráti és ellenséges – osztották fel a nemzeti kisebbségeket. A következõ pont pedig megengedi a „nemkívánatos lengyel, moszkvai és zsidó aktivisták likvidálását”.15
Mindkét OUN frakció a nácik kegyeit kereste, abban a reményben, hogy viszonzásul majd támogatják a független
Ukrajna létrejöttét. Ezért az 1930-as években már õk is elfogadták a rasszista ideológiát és céljuknak az etnikailag homogén Ukrajna megteremtését tekintették.

A szovjet idõszak
Molotov-Ribbentrop paktum következtében 1939. szeptember 17-én megindult a szovjet invázió Kelet-Lengyelországban, azzal az indoklással, hogy segítséget nyújtanak az elnyomott ukrán és belorusz népnek. A 22 hónapon át tartó
szovjet uralom minden etnikum életében nagy átalakulást hozott. A kezdeti idõszakban az ukránok szempontjából láttõs részét német fogságban töltötte. Ezt a tényt egyébként hívei
Bandera mentségére szokták felhozni. Bandera kultusza szinte kizárólag Nyugat-Ukrajnában, pontosabban Galíciában erõs, itt számos
szobra áll és utcákat neveztek el róla. A Szvoboda nevû szélsõjobboldali párt 2011-2012 folyamán többször megakadályozta Grzegorz
Rossoliński-Liebe lengyel származású német történészt –, aki Banderát a nácikkal kollaboráló tömeggyilkosnak tartja –, hogy Lvivben elõadást tartson róla. Mítoszát az is erõsíti, hogy egy szovjet ügynök,
Bogdan Staszinszkij ölte meg 1959-ben Münchenben.
15
DJUKOV, Alexander: Holokauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein Ruszisztikai Könyvek XXV., Russica Pannonicana,
Bp, 2011 pp 40–61.
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szólag kedvezõ folyamatok indultak el: formálisan elismerték
az ukrán nemzetet, most egyesült elõször minden ukránok
lakta terület egy állam fennhatósága alatt, fontos pozíciókba kerültek a szovjet adminisztrációban. A görög katolikus
egyházat ugyan korlátozták, de nem tiltották be, az egyházi
oktatást viszont felszámolták. 1940 közepétõl fordult rosszabbra a megszállt területek lakosságának helyzete: a politikailag
veszélyes vagy osztályidegennek minõsített csoportokat deportálták Szibériába, így a lengyel és zsidó polgárság jelentõs
részét vagy a szovjetek által burzsoának minõsített cionistákat és az ukrán nacionalistákat is, felgyorsult az államosítás és
az élet minden színterére kiterjedõ szovjetizálás. Christoph
Mick szerint a deportálások fõleg a lengyel lakosságot érintették, 1940. április 12-13-án 7-8 ezer lengyelt deportáltak
Lvovból. Másodsorban a gazdasági elitet távolították el,
amelynek jelentõs része zsidó volt, harmadik hullámban
pedig az ukrán nacionalistákat. Prusin adatai szerint a szovjetek 1939 és 1941 között 320 ezer embert deportáltak Nyugat-Ukrajnából köztük 70 ezer zsidót.16 Mick megemlíti azt
is, hogy a nácik által megszállt területekrõl közel 70 ezer zsidó menekült érkezett a városba.17 Az új rezsim elsõsorban
az alsóbb néprétegeket, a fiatalokat és az értelmiségiek egy
részét akarta megnyerni. Választásokat írtak ki, ahol megszavaztatták a csatlakozást az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasághoz. Látszólag az ukránok lettek a kedvezményezett
nemzet. Kelet-Ukrajnából ukránokat telepítettek be, hogy a
lengyeleket ellensúlyozzák, és propagandahadjáratot indítottak az egykori lengyel állam ellen. Mindezek ellenére a
kelet-lengyelországi és az egykori galíciai ukránok a nacionalisták szervezetét, az OUN-t támogatták, hiszen õk egy
független ukrán államot akartak, jövõjüket nem a Szovjetunió tagköztársaságaként képzelték el. A szovjetek által
megszállt területeken az NKVD számos új börtönt állított
16
17

PRUSIN p 371. Lengyel szerzõk a deportáltak számát 1 millióra becsülik.
MICK. pp 341–342.
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fel a már meglévõk mellett, az ukrán nacionalista aktivisták
ezreit zárták börtönökbe.
Mick tanulmányában elsõsorban visszaemlékezésekre,
szemtanúk beszámolóira hivatkozik. Számos lengyel és ukrán szemtanú állítja, hogy a zsidók örömmel fogadták a szovjeteket, ugyanakkor zsidó túlélõk sokkal differenciáltabban
számolnak be errõl: szerintük ez legfeljebb a zsidó ifjúságra és a munkások egy részére lehetett igaz. A lengyel visszaemlékezõk arról is beszámoltak, hogy zsidó tanárok érkeztek
a megszállt területekre, hogy a kollektivizálást népszerûsítsék.18 Szintén õk állítják, hogy a szovjetek által létrehozott
milíciákban kizárólag ukránok és zsidók szolgáltak.
Mick és Prusin is a két világháború közötti lengyel politikának tulajdonítja a zsidók magatartását, Mick szerint már
azzal is, hogy egyenlõ jogokat élveztek és a szovjetek tiltották
az antiszemitizmust, az a látszat keletkezett, hogy a zsidóknak szinte kiváltságos a helyzete.19 Prusin szerint az ukránok
és zsidók tulajdonképpen közömbösen fogadták Lengyelország összeomlását. A szovjetek a „paraszti” ukránokat favorizálták a „burzsoá” zsidókkal és lengyelekkel szemben,
de az antiszemitizmust törvényen kívül helyezték, eltörölték
a numerus clausust és lehetõséget biztosítottak az ukránok
és a zsidók számára is, hogy az új szovjet adminisztrációban részt vegyenek. Annak ellenére, hogy dokumentumok
bizonyítják, hogy a feljelentésekben, a szovjetekkel való
kollaborálásban számos lengyel és ukrán is részt vett, mégis a helyi lakosság tudatában a zsidóságot tekintették a
szovjetrendszer gátlástalan kiszolgálójának. Valójában a zsidók nem a szovjethatalom iránti szimpátiából fogadták örömmel az új rendszert, hanem azt remélték, hogy megszûnik
diszkriminált helyzetük. A tények azt bizonyítják, hogy a
zsidóság számára is nagyon nehézzé vált az élet a szovjet
érában, sokan vesztették el egzisztenciájukat az államosítás
18
19

MICK pp 343–344.
PRUSIN p 370.
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miatt, a vallásüldözés is éppúgy sújtotta a zsidókat, mint a
keresztényeket. Bezárták a zsidó iskolákat, a cionistákat és
a Bund tagjait pedig kifejezetten üldözték. Ennek ellenére
a „judeobolsevizmus” sztereotípiája nagy visszhangra talált
az itt élõ etnikumok körében, ez egyébként közös volt a lengyelekben és ukrán nacionalistákban is.20 A történészek egyetértenek azzal, hogy a zsidóság azonosítása a bolsevizmussal
döntõ szerepet játszott a már említett „Jedwabne-szindróma” kialakulásában, vagyis térségben heteken át tomboló
erõszakhullámban.21 Mindezt tetézte, hogy a helyi ukrán
nacionalista erõknek is fontos eszköze volt a függetlenségrõl szõtt álmaik eléréséhez az antiszemitizmus és az antikommunizmus.

A lvovi pogrom eseménytörténete
A galíciai holokauszttal foglalkozó szakirodalomban elsõsorban Thomas Sandkühler és Dieter Pohl munkáit kell kiemelni.22 Mindkettõ az 1990-es évek közepén íródott. Korábban fõleg az ukrajnai Reichkomissariat területére fókuszált
a történetei kutatás. Frank Golczewski szerint azért különösen fontos a galíciai holokauszt kutatása, mivel a 19. század
folyamán a Habsburg uralom alatt ebben a térségben szinte ismeretlen volt a zsidók elleni erõszak.23
A lvovi 1941-es pogromokra elõször 1959-ben figyelt fel a
nemzetközi közvélemény, amikor is az NDK pert indított
Golczewski szerint az ilyen sztereotípiák gyakran erõsebben formálják a történelmi tudatok, mint a tények. pp 114–115.
21
Struve szerint a bolsevizmus és a zsidóság azonosítása volt az ok amiatt a Szovjetunió elleni háború egyben a zsidóság elleni háborút is jelentette. p 468.
22
SANDKÜHLER, Thomas: Endlösung in Galizien: der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsaktionen von Berthold Beitz (1996) és Dieter Pohl:
Nationalsozialistische Judenferfolgung in Ostgalizien 1941-1944 (1996)
23
GOLCZEWSKI p 116.
20
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Theodor Oberländer ellen, aki az akkori Adenauer-kormány
minisztere volt. Azzal a vádolták Oberländert, hogy a
Nachtigall zászlóalj élén részt vett a pogromokban. Az Abwehr 1941 februárjában létrehozta a Nachtigall és a Roland
nevû zászlóaljat, amelyek ukránokból álltak, vezetõjük Roman Suhevics (1907–1950) és Oberländer volt. Sokáig tartotta magát az az elképzelés, hogy a Nachtigall hajtotta végre
a mészárlásokat. Ma már lehet tudni, hogy a dokumentumokat szovjetek hamísították, mivel Oberländert, illetve
közvetve az Adenauer-kormányt akarták kompromittálni.
A nyugat-német bíróság felmentette Oberländert, de a kormányból távoznia kellett. 2008-ban hozta nyilvánosságra az
Ukrán Biztonsági Szolgálat, hogy hogyan hamisították a
szovjetek a „bizonyítékokat”. Jelenleg csak azt lehet bizonyítani, hogy a Nachtigall a vinnyicai mészárlásokban és a
belorusz zsidóság elpusztításában vett részt.24
A lvovi pogromokat vizsgálva három nap eseményeit kell
áttekinteni. Június 30-án éjjel hagyták el a várost a szovjet
csapatok, kora reggel vonult be a Suhevics vezette Nachtigall zászlóalj, nyomában a Jaroszlav Sztecko (1912–1986) által irányított ukrán nacionalistákból álltó ún. gyalogos hadtestek (pokhidnij hrupik).25 A Nachtigallnak az lett volna a
feladata, hogy támogassa az új ukrán államot. Más források
szerint viszont a rádióállomást kellett elfoglalniuk, hogy felolvassák az Ukrajna függetlenségérõl szóló proklamációt.
Bandera, akit németek egyébként Krakkóban tartottak, fel1943-tól Suhevics az Ukrán Felkelõ Hadsereg (UPA) vezetõjeként harcolt a szovjetek ellen, majd a háború után még évekig partizánháborút vívott csapatával a kommunista rendszer ellen. 1950-ben az orosz
belügyi erõk gyilkolták meg.
25
Djukov gyalogos csoportoknak nevezi azokat a csapatokat, amelyek a
Wehrmacht mögött haladtak, politikai propagandát folytattak és õk
szervezték az ukrán milíciákat. Egy ilyen különleges csoportot küldtek Lvovba Jaroszlav Szteckóval az élen, akiknek az volt a feladata,
hogy kikiáltsák az ukrán államot. Djukov szerint éppen Sztecko volt
az, aki kezdeményezte a zsidó ellenes akciókat. pp 64–65.

24
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szólította a zászlóaljat, hogy építsék ki az ukrán adminisztrációt, amely a majdani ukrán állam alapja lehet. Ezzel Bandera kész helyzet elé akarta állítani a németeket. Sztecko a
németek akarat ellenére találkozott a Proszvita egyesület
székházában ukrán nacionalista vezetõkkel, hogy az új ukrán kormányt megalakítsák, és az Ukrajna függetlenségérõl
szóló proklamációt megfogalmazzák. Június 30-án a görög
katolikus püspöki palotában kikiáltották a független Ukrajnát, az új állam miniszterelnöke Jaroszlav Sztecko lett, akinek elsõ intézkedése az ukrán milíciák létrehozása volt, majd
levelet írt Mussolininek, Hitlernek, Franconak és Paveliænek, hogy ismerjék el az államát. A proklamáció tartalmazta
azt is, hogy az ukrán állam szorosan együttmûködik a náci
Németországgal, amely segít az ukrán népet felszabadítani
a „moszkovita uralom alól”.
Nem sokkal a függetlenség kinyilvánítása után két Abwehr tiszt – Hans Koch és Ernst zur Eickern – a görög katolikus püspöki palotába érkezett. A fõbejáratnál már nagy tömeg gyülekezett. Koch üdvözölte a tömeget, de óvatosan
fogalmazott a proklamációval kapcsolatban. A következõ napokban Sztecko próbálta elérni a németeknél, hogy hagyják
jóvá az önálló Ukrajnát, de ez nem sikerült. Lassan az ukránok számára is világossá vált, hogy a németek Lebensraum
im Osten tervében nem szerepelt az önálló Ukrajna. A proklamációt nem egyeztették elõre a németekkel, és az ukrán
nacionalisták túl messze mentek a németek terveihez képest.
Rövidesen letartóztatták Banderát és Szteckót is, és más OUN
vezetõvel együtt Berlinbe, majd koncentrációs táborba szállítottak õket, ahol 1944 szeptemberéig foglyok voltak.26
26

1941. július 5-én Banderát Krakkóban letartóztatták, majd Berlinbe
szállították. Egy hét múlva Szteckót is Berlinbe vitték, miután Lvovban merényletet kíséreltek meg ellene. Berlinben elengedték õket, de
a várost nem hagyhatták el. Augusztusban az OUN-B és az OUN
Melnik-szárnya közötti véres konfliktus alakult ki, ezért Banderát és
Szteckót szeptemberben a Spandau börtönbe zárták, majd 1942 január-
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Sztecko proklamációjával egy idõben a már említett gyalogos hadtestek és a helyi lakosság bementek a börtönökbe
hozzátartozóikat keresve. Ekkor kerültek napvilágra az NKVD
által elkövetett bûnök. A szovjetek gyors evakuációjuk során állítólag 10–20 ezer foglyot öltek meg Galícia különbözõ börtöneiben és közel háromezret Lvov három különbözõ
börtönében. Holttesteket találtak, az ún. Brygidkiben, a L¹cki és a Zamarstynówska utcaiban, sokakon látszottak a brutális kínzások nyomai. Közben a városban terjedt a híre a
szovjetek által elkövetett bûncselekményekrõl. Általánosan
elfogadott a kutatók körében, hogy a pogromok kitörésében kulcsszerepe volt a börtönök megnyitásának, viszont a
németek 1941. júniusi bevonulásakor nem csak azokon a
helyeken történtek zsidók elleni erõszakos cselekmények
és gyilkosságok, ahol NKVD börtönök voltak. A Brygidki és
a Zamarstynówska közel volt a zsidó negyedhez. Szemtanúk
szerint helyi ukránok német katonák kíséretében vadásztak
a zsidó lakosságra, az OUN-B milíciái az utcán fogták el
õket vagy betörtek a lakásaikba. Az elfogott embereket aztán
a Brygidki börtönbe vitték, ahol arra kényszerítették õket,

jától a sachsenhauseni koncentrációstábor kiemelt foglyok számára
fenntartott részében tartották õket fogva. 1944 elején a nácik mindkettõjüket elengedték azzal a feladattal, hogy szabotázs akciókat és
merényleteket hajtsanak végre a szovjetek ellen. Bandera családját
még a szovjetek tartóztatták le, apját 1941 májusában, Kijevben halálraítélték, két lánytestvérét Szibériába deportálták, két fiú testvérét pedig a nácik koncentrációs táborban ölték meg. Sztecko 1951-ben kiadta emlékiratait Két forradalom címmel, amelyben tagadta a zsidók ellen
elkövetett bûnöket. Djukov hivatkozik Karel Berkhoff és Mark Carynnyk The Organization of Ukrainian Nationalists and its Attitude toward
Germans and Jews: Yaroslav Stetsko’s 1941 Zhyttiepis (Harvard Ukrainian
Studies, 1999, No 3–4.) címû tanulmányára, amely áttörést hozott OUN,
UPA történetének és Sztecko szerepének a kutatásban is. A szerzõpáros ebben bizonyította be, hogy Sztecko háború után tett kijelentése,
mely szerint õ kifejezetten tiltotta volna a zsidók elleni atrocitásokat
hazugság volt. Szteckónak ma emléktáblája van Münchenben.
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hogy ássanak további holtesteket keresve, illetve vegyenek
részt azok exhumálásában, a testek letisztításában. Mindezek után brutálisan bántalmazták vagy agyonverték õket.
A szemtanúk beszámolnak arról, hogy a kihantolt holttestek miatt milyen bûz terjedt a környéken. Ugyanezek jelenetek játszódtak le szerte Galíciában, ahol NKVD börtönök
voltak. Pogromok voltak Kolomeában, Stary Samborban, Buzaczon, Borys³awban. Július folyamán más nyugat-ukrajnai
városokban is fellángolt a zsidók elleni gyûlölet: július 2-3-án
Zlocsivban – itt is az NKVD börtönök megnyitása váltotta
ki a pogromot – és július 4-6 között Ternopilban. Ezekben a
bûncselekményekben is a németek mellett az OUN-B milíciái voltak a tettesek, akik gyakran sárga-kék karszalagot viseltek. A nyugat-ukrajnai pogromok zsidó áldozatainak száma 20,000 lehet.
Lvovban július 1-én vált a pogrom még brutálisabbá. A spontán összefogdosott áldozatokat meztelenre vetkõztetve bántalmazták elsõsorban nõket, de férfiakkal is ugyanezt tették,
mint azt a pogromokról készült számos fénykép bizonyítja.
Szexuális megaláztatások mellett a város zsidó gazdasági és
tudományos elitjét arra kényszerítették, hogy térden csúszva fogkefével vagy puszta kézzel utcaköveket tisztítsanak.27
A tömeg, akik a város lakóiból verbuválódtak össze mindezt „karneváli hangulatban”28, õrjöngve, tombolva nézte
végig. A város több helyszínén történtek zsidók elleni atrocitások és gyilkosságok. A L¹cki utcai börtönnél már odáig
fajultak az indulatok, hogy németek vetettek véget az öldöklésnek. Egy német tiszt azt mondta az õrjöngõ tömegnek, hogy „mi nem olyanok vagyunk, mint a bolsevikok”.
Számos fotó is készült, amelyen nagyon jól látszik, hogy
a civil lakosság nagy élvezettel vett ebben részt.29 Az áldozaHasonló jelenetek 1938 március 13-án Bécsben is lejátszódtak.
A kifejezés John Paul Himkától származik.
29
A fényképek és a pogromokról készült videók az alábbi oldalakon találhatók: www.youtube.com/watch?v=KS7CxfWLWIs és www.foto-history.
livejournal.com
27
28
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tokat ekkor is spontán választották ki. Estére a Wehrmacht
elfojtotta a pogromokat, de elszigetelt erõszakos incidensek
még ennek ellenére voltak. A lvovi pogromokban 4-8 ezer
embert öltek meg.
Az is megfigyelhetõ, hogy az egyébként egymással ellenséges lengyelek és ukránok a zsidók ellen összefogtak. Prusin
említést tesz érdekes politikai köpönyegváltásokról is: a korábban a szovjet kommunista ifjúsági szervezetben (Komszomol) tevékenykedõk álltak át az OUN-ba, õket az ukrán
nacionalisták visszafogadták.30 Struve szerint akkor is lettek
volna zsidó ellenes megmozdulások, ha a szovjetek nem gyilkolják le a foglyokat a börtönben, hiszen voltak olyan városok, ahol az Einsatzgruppék érkezése elõtt megkezdõdött
az erõszak, azelõtt, hogy a szovjetek által elkövetett bûncselekmények és a tömegsírok nyilvánossá váltak volna.
Minden történész hivatkozik Reinhard Heydrichnek a
biztonsági rendõrség fõnökének arra az 1941 június 29-i levelére, amelyben az Einsatzgruppék feladati közé sorolta a
helybeli lakosság által végrehajtott pogromok szervezését.31
John Paul Himka ukrán származású kanadai történész tanulmányában Tomasz Szarota kutatásait idézi, aki szerint
Heydrich azért volt érdekelt a pogromokban, mert ez által
könnyebben rá tudta venni a zsidó lakosságot, hogy a gettóba költözzenek, mivel a zsidó vezetõkkel elhitették, hogy ott
védettséget élveznek a lakosság agressziójával szemben.32
Az viszont bizonyítható, hogy minden településen, ahol
voltak pogromok ott az OUN-B aktivisták július elsõ napjaiPRUSIN p 373.
Heydrich június 17-én találkozott az Einsatzgruppék parancsnokaival
Berlinben, ennek találkozónak a következménye volt ez az utasítás.
John Paul Himka szerint arra azonban nincs bizonyíték, hogy az OUN
tudott volna errõl a határozatról.
32
HIMKA, John Paul: The Lviv Pogrom, German, Ukrainians and the Carniwal Crowd in: Canadian Slavonic Papers Jun-Dec 2011, Vol. 53 Issue
2–4, p 242.

30
31
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ban megfordultak és politikai gyûléseket szerveztek, és kihirdették a június 30-i proklamációt és tájékoztatták a lakosságot a terveikrõl.
John Paul Himka 2011-ben megjelent tanulmányában elsõsorban szemtanúk visszaemlékezéseire hivatkozva és a pogromokról készült fényképeket és filmeket elemezve keresi a
tetteseket. Õ is megállapítja, hogy a németek azért készítettek ennyi fényképes dokumentumot a bûncselekményekrõl, hogy saját ártatlanságuk bizonyítása mellett a helyi lakosságot bûntetteit dokumentálják, ami által tettestárssá és
zsarolhatóvá tették õket. Ezt a módszert máshol is alkalmazták.33 Himka egyértelmûen kijelenti, hogy az OUN által
felállított ukrán milíciák a fõ felelõsök a pogromokért. A milícia tagjai bal karjukon sárga-kék karszalagot viseltek, ezért
õk a fényképek alapján és a szemtanúk visszaemlékezései
nyomán is jól azonosíthatók. Az 1959-es vizsgálat és a szovjet archívumokból a rendszerváltás után kikerült dokumentumok is ezt igazolják.34
Az elkövetõk és a felelõsök kilétének kutatásakor a történészek két álláspontot képviselnek: az egyik elmélet szerint
elsõsorban a csõcselék, a városi lumpen elemek közül kerültek
ki a tettesek, akik spontán módon robbantották ki a pogromot az NKVD-bûnökre reflektálva. Himka szerint ez az elmélet legalábbis problémás. Ismét Tomasz Szarota kutatásaira hivatkozik, aki szerint a nácik „munkamódszeréhez”
hozzátartozott, hogy mindig helyi csoportokat is bevontak
akcióikba. Idézi Paul R. Brass politológust, aki a pogromok
társadalmi hátterét tanulmányozta, különbözõ országokban
és történelmi korokban. Brass szerint az etnikai, rasszista alapú erõszakos cselekmények mögött szinte mindig valamilyen
33
34

Uo.
Mick szerint a már említett expedíciós hadtestnek volt nagy szerepe a
pogromokban, de nem világos, hogy õket a németek vagy az OUN
utasította. Ezt Kai Struve és Djukov is említi, õ gyalogos hadtestként,
de ugyanazokról van szó.
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helyi militáns erõ áll. Az ilyen típusú bûncselekményekben
gyakran igen heterogén társadalmi csoportok is részt vesznek, nem feltétlenül csak lumpen elemekre korlátozódnak
a résztvevõk.35 Ugyanakkor nyugat-ukrajnai eseményeknél
is meg kell említeni a náci propaganda szerepét a zsidóellenes
érzelmek felszításában, és erre a célra használták az ukrán
napilapokat is, ilyen volt a Krakivszki Visztyi és a Lvivszki
Visztyi. Már a német megszállás elsõ napjaiban tele lett a
város és egész Nyugat-Ukrajna antiszemita plakátokkal, karikatúrákkal.
Himka azt a kérdést is felteszi, hogy az OUN agressziója
miért nem elsõsorban a lengyelek ellen irányult, hiszen az
ukrán államiság megteremtéséhez a fõ akadályt a lengyelek
jelentették.36 Himka szerint az ukránok zsidóellenes magatartásukkal a németek kedvében akartak járni, hogy elnyerjék támogatásukat az Ukrán állam megalakításához.37
Összegezve Himka arra a következtetésre jutott, hogy a
lvovi pogrom a németek kezdeményezésére, sugallatára történt, de az ukrán milíciák, az OUN-B és az ukrán segédrendõrség hajtotta végre. Ugyanakkor a helyi lakosság is részt vett
benne, akik között valószínûleg a lengyelek lehettek többségben, ha a város lakossági arányait figyelembe vesszük.38
A németek a pogromokkal a lakosságot is tettestárssá akarták tenni, hogy aztán zsarolhatóvá váljanak.
Frank Golczewski német történész a galíciai ukránok és
zsidók kapcsolatának tükrében vizsgálja a nyugat-ukrajnai
pogromokat. Megállapítása szerint Galíciában, az osztrák
idõkben a pogrom szó a cári Oroszország szinonimája volt,
Uo. p 235.
Itt meg kell említeni, hogy az 1943-ban alakult Roman Suhevics-vezette Ukrán Felkelõhadsereg (UPA) 1943-1944 folyamán több tízezer lengyelt mészárolt le Volhiniában, de más helyeken is szerte Nyugat-Ukrajnában.
37
Uo. 241–242.
38
Uo. 243.
35
36
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különösen 1881 után. Az ukránok és a zsidók viszonya a
századfordulón kifejezetten jó volt, a parlamenti és a helyi
választásokon politikailag együttmûködtek. A lengyel parasztpártok és a Nemzeti Demokraták antiszemita agitációjának csak Galícia nyugati részén volt hatása, ahol elsõsorban
lengyelek éltek. 1918 novemberében az Osztrák-Magyar Monarchia megszûnése után megindult a harc az ukránok és a
lengyelek között Lembergért és egész Galíciáért. Ebben a
küzdelemben a zsidóság semleges álláspontra helyezkedett,
amit a lengyelek egyértelmûen ukrán-párti magatartásnak
tekintettek.39 Éppen ennek kapcsán történt Lvovban az elsõ
pogrom 1918 novemberében, amelyet lengyel katonák és az
osztrákok kivonulása után a börtönökbõl kiengedett foglyok – köztük sok köztörvényes bûnözõ – robbantottak ki.
Az két napig tartó erõszaknak 100-150 zsidó halálos áldozata
és sok sebesültje volt. Jellemzõ az akkori ukrán-zsidó viszonyra, hogy már a pogrom alatt zsidó önvédelmi egységek alakultak, amelyek késõbb az 1919-ig fennálló Nyugat-Ukrán
Népköztársaság hadseregében szolgáltak.40
Golczewski szerint az ukrán-zsidó viszony megromlásában nagy szerepe van annak, hogy bizonyos történelmi
eseményeket kölcsönösen rosszul interpretáltak. Itt kiemeli
Szimon Petljura (1879–1926) személyét, aki az 1918-ban létrejött rövidéletû Ukrán Népköztársaság (UNK) hadseregének
hetmanja, majd a Direktórium elnöke volt. Kormányzásának idején a zsidóságnak politikai és kulturális autonómiát
biztosított és több zsidó minisztere is volt. A polgárháború
alatti zavaros idõszakban azonban az ukrán területeken
számos pogrom történt, melyet a korlátozott hatalommal
rendelkezõ UNK nem tudott megakadályozni, sõt Petljura csapatai is többször részt vettek gyilkosságokban. Golczewski
szerint ebben a bonyolult polgárháborús idõszakban
Petljura kétségtelenül gyakran szemet hunyt az atrocitások
39
40

GOLCZEWSKI pp 118–119.
Mintegy ezer fõrõl van szó.
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felett, ugyanakkor kormánya elítélte a pogromokat. Állama
bukása után hamar átment a köztudatba - és a nyugati sajtó is felkapta-, hogy Petljurának köze volt a pogromokhoz.
A pogromista hetman legendáját tovább erõsítette Mihail
Bulgakov Fehér gárda címû 1922 és 1924 között írt regénye is.
Jóllehet semmi bizonyíték nincs arra, hogy Petljura támogatta volna az erõszakot, és soha nem tett semmilyen antiszemita kijelentést, a zsidók szemében mégis megszemélyesítette
az antiszemitizmust és a pogromokat. Ennek a percepciónak
nagy jelentõsége lesz Galíciában az elkövetkezõ idõkben.41
Golczewski vízválasztónak nevezte a zsidók és ukránok
kapcsolatában 1926. május 25-t, amikor is Párizsban Sloma
Svarcbard [Sholom Shmuel Schwartzbard?] öt pisztolylövéssel megölte az akkor már emigrációban élõ Petljurát.42
Tettét azzal indokolta, hogy Petljura csapatai tizenöt rokonát ölték meg az 1919-es pogromokban. Schwartzbard, aki
foglalkozását tekintve órás volt, jiddisül írt verseket, egyébként anarchista politikai kalandor és minden bizonnyal szovjet ügynök volt egy személyben. A nagy sajtófigyelemmel
kísért tárgyaláson Schwartzbardot a kor híres baloldali ügyvédje Henry Torres védte, aki szenvedélyes hangú beszédeiben „romantikus bosszúállóként”43 tûntette fel védencét.
Schwartzbardot a bíróság felmentette, a felmentés hírére
Galíciában zavargások törtek ki. Az ukránok ettõl kezdve
Petljurát mártírnak tekintették, de ami a következmények
közül a legrosszabb, hogy mindez táplálta és megerõsítette
a bolsevikok és zsidók kapcsolatáról szóló sztereotípiát.
Az elsõ zsidók elleni erõszakhullám elmúltával július 3-4-én
a város lengyel tudományos elitje került a nácik célkeresztGOLCZEWSKI p 119.
GOLCZEWSKI F: Shades of Grey: Reflections on Jewish-Ukrainian and German-Ukrainian Relation in Galicia. In: The Shoah in Ukraine, History,
Testimony, Civilization Ed: Ray Brandon, Wendy Lower, Indiana University Press, Bloomington, 2008. p 122.
43
KOWALCZYK, Andrzej: Petljura úr? (Osiris, 2000) címû könyvében
használja ezt a kifejezést.
41
42
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jébe. Harminckilenc lvovi egyetemi professzort, akadémikust
végeztek ki a börtönökben és a környékbeli erdõkben. A lengyel értelmiség elleni hadviselés a késõbbiekben is tovább
folyt, július 26-án a Brygidki börtönben kivégezték Kazimierz
Bartelt44, a korábbi lengyel miniszterelnököt, aki a lvovi
egyetem matematika professzora volt.
Július közepétõl kötelezték a város zsidó lakosságát megkülönböztetõ jel viselésére, a jobb karjukon kellett Dávidcsillagos karszalagot hordaniuk. Többé nem használhatták
a tömegközlekedési eszközöket és jóval kevesebb élelmiszert kaptak, mint a többi lakos. Megkezdõdött a zsidóság
anyagi kifosztása is, sok lengyel és ukrán tett szert nagyobb
vagyonokra ekkor, bár a zsidó túlélõk visszaemlékezései
szerint ebben inkább az ukránok jártak élen, lengyelek csak
nagyon ritkán vették részt a zsidó vagyon rablásában.
1941. július 25-27. között újabb erõszakhullám söpört végig a városon. A történeti kutatás ennek a második pogromnak kevesebb figyelmet szentel az elõzõ június 30 és július
2 között zajlott véres eseményekhez képest.45 Ebben az eseménysorban szemben az elõzõ pogrommal már a spontán
indulatnak egyáltalán nem volt szerepe, a német hatóságok
engedélyezték, mintegy elrendelték, hogy 3 napon át – amelyet nem véletlenül neveztek el már az események alatt is
„Petljura-napoknak” – szabadon lehetett bántalmazni és fosztogatni a zsidó lakosságot. Ebben a már említett ukrán rendõrség mellett részt vettek vidékrõl érkezett ukrán parasztok
is. A második pogromban, a propagandának még fontosabb
szerepe volt, mint a július eleji eseményeknél. Elterjesztették, hogy Petljura halálának évfordulója van, és a hetman
Kazimierz Bartel 1926 és 1930 között háromszor volt Lengyelország
miniszterelnöke. A nácik felajánlották neki, hogy alakítson ki egy lengyel bábkormányt, de õ ezt visszautasította.
45
Az egyik legutóbbi tanulmány a Petljura-napokról Kai Struvetól www.
academia.edu/3721431/Das_Einsatzkommando_Lemberg_die_ukraini
sche _Miliz_und_die_Petljura-Tage_am_25._und_26._Juli_1941.
44

03Konyv1:Konyv.qxd

10/2/2014

12:51 PM

Page 227

AZ 1941-ES LVOVI POGROMOK A LEGÚJABB HISTORIOGRÁFIA TÜKRÉBEN

227

meggyilkolását kell megbosszulni a zsidókon. Mint tudjuk
Petljura nem júliusban halt meg, hanem májusban. Struve szerint itt a 25.-i dátumnak van jelentõsége elsõsorban, ugyanis
ez volt a németek bevonulása óta az elsõ 25. a naptárban.46
Elõre elkészített listák alapján az ukrán milícia tagjai több
ezer embert szedtek össze, akiket vagy a börtönökben vagy
a környékbeli erdõkben lõttek agyon. Öt fõs csoportokba verõdve jártak házról házra és gyûjtötték össze azokat a személyeket, akiket a szovjetekkel való kollaborálással vádoltak.
A „Petljura-napok” egyik helyszíne a már a korábbi pogromból is ismert L¹cki utcai börtön volt, ahol a foglyokat
megkínozták, majd kivégezték. Sokakat az Einsatzgruppék
késõbb a zsidó temetõnél illetve a Lvov környéki erdõkben
öltek meg.
1941 augusztusában a milíciákat feloszlatták és a németek
létrehozták az ukrán segédrendõrséget (Hilfspolizei). Tagjai
többé-kevésbé a milíciákból kerültek ki. Hírhedt egységek
voltak, a lengyelek és a zsidók egyaránt rettegtek tõlük.
A visszaemlékezõk egyik része azt állította, hogy a segédrendõrség tagjai a legalsóbb néprétegekbõl kerültek ki, mások szerint az ukrán egyetemi ifjúság soraiból kerültek ki,
akik korábban a szovjet idõszakban még Komszomol-tagok
voltak.47
Az OUN Bandera és Melnik vezette két frakciója szakadásuk óta egymással is folyamatosan szemben álltak. Konfliktusuk 1941 augusztusára egyre véresebb formát öltött. Az
OUN-B meggyilkolta Mikola Szciborszkijt (1891–1941), aki
Dmitro Doncov (1883–1973) mellett az ukrán nacionalizmus
másik fõideológusa volt és téziseit Naciokrácia címû mûvében
foglalta össze. Szciborszkij, akinek zsidó származású felesége
volt, többször bírálta az OUN-t antiszemitizmusa miatt.
A németeket is nagyon zavarták az ukrán nacionalisták belsõ küzdelmei és az OUN-B öntörvényûsége. Ezért az Ab46
47

Struve p 7.
MICK p 350.
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wehr augusztusban úgy határozatott, hogy beszünteti a Bandera-féle frakció támogatását. Ennek ellenére az ukrán nacionalisták továbbra is támogatták a nácikat. Az ekkor már
német fogságban tartózkodó Sztecko felszólította híveit, hogy
segítsék a németeket a szovjetek elleni harcban.48
1941 novemberében a nácik lezárják Lvov északi részének
egy részét, azzal a céllal, hogy itt alakítják ki a gettót. Ezt
követõen már nem voltak pogromok, hanem elkezdõdik a
tervszerû népirtás. Mick megállapítása szerint a zsidóknak
akkor sem lett volna sok esélye, ha elmenekülnek az erdõkbe, mert az ukrán partizánok is antiszemiták voltak.49 Még
októberben létrehoztak az akkor még Lvov külvárosának
számító Janowskában található gépgyár területén egy koncentrációs tábort.50 1942 márciusától már megkezdik a deportálásokat a belzeci megsemmisítõ táborba. 1943 végére már
nincsenek zsidók Galíciában. Az 1940-ben még 120-150 ezer
fõt számláló lvovi zsidóságból mindössze 800 ember élte túl
a háborút.
Amikor Viktor Juscsenko (2005–2010) elnök 2010-ben „Ukrajna Hõsévé” avatta Roman Suhevicset és Sztepan Banderát51

Valószínûleg szerepet játszott az Abwehr döntésében Mikola Szciborszkij (1891–1941) meggyilkolása is, aki Dmitro Doncov (1883–1973)
mellett az ukrán nacionalizmus másik fõideológusa volt. Errõl lásd
még 26. lábjegyzet. Szciborszkij a Melnik-féle frakcióhoz csatlakozott,
és téziseit Naciokrácia címû mûvében foglalta össze. Szciborszkij, akinek zsidó származású felesége volt, többször bírálta az OUN-t antiszemitizmusa miatt.
49
MICK p 353.
50
Janowska egyben tranzit tábor is volt, innen vitték az embereket Auswitzba vagy Belzecbe. 1943 novemberében kezdték a nácik a tábor
felszámolását, november 19-én a rabok fellázadtak, néhányuknak sikerült megszökni. Janowskaban összesen 200.000 foglyot öltek meg.
Az épületet ma is börtönként használják.
51
Banderának számos szobra van Galíciában, de gyakorlatilag csak ott.
A szülõvárosában állított szobrát többször felrobbantották, a Lvivben
2007-ben felállított szobrát pedig állandóan õrizni kell.
48

03Konyv1:Konyv.qxd

10/2/2014

12:51 PM

Page 229

AZ 1941-ES LVOVI POGROMOK A LEGÚJABB HISTORIOGRÁFIA TÜKRÉBEN

229

egyfelõl felháborodást, másfelõl – elsõsorban Nyugat-Ukrajnában, fõleg Galíciában – határozott tetszésnyilvánítást
váltott ki. Mindenestre az biztos, hogy döntésével mintegy
új fejezet nyitott az ukránok 2. világháborús emlékezetpolitikájában. Ugyanakkor felélénkítette a kutatást az OUN és
az UPA tevékenysége iránt, ráirányította a figyelmet az ukrán nemzeti gondolat és nacionalizmus újraértelmezésére.
Komoly vita alakult ki a kanadai ukrán történészek körében
– és az anyaországban is-, így például Kanadában Zenon
Kohut és Himka között.52 Ennek következtében lett a lvovi
zsidóság tragédiája is újra kutatások, vizsgálatok tárgyává,
amelyhez még hozzájárult az egykori zárt levéltárak megnyitása és újabb dokumentumok elõrekerülése. A múlttal
való szembenézés Ukrajnában különösen problémás, hiszen
Kelet-Ukrajnában sokan osztják a véleményt az OUN és az
UPA tagjai és vezetõi háborús bûnösök, miközben NyugatUkrajnában nemzeti hõsöknek tekintik õket, sõt az új ukrán nemzeti identitás meghatározó eleme a nácik és a szovjetek ellen is harcoló OUN és UPA mítosza.
Ma már minden mértékadó történész egyetért abban, hogy
az OUN és különbözõ szervei részt vettek háborús bûncselekményekben, népirtásban. Napjainkban már sokkal aggasztóbb az a kérdés, hogy egy Európába törekvõ és annak értékeit felvállalni akaró állam mennyiben tekintheti õket és
eszméiket vállalhatónak.

52

Zenon Kohut a Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) igazgatója. Kohut azzal érvelt Bandera mellett, hogy a pogromok alatt nem
tartózkodott Lvovban. Kettejük vitájáról lásd Himka tanulmányát
The Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent
Army: Unwelcomed Elements an Identity Projekt in: Ab Imperio 2010/4 pp
83–101.
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A katolikus egyházak
és a holokauszt Kelet-Európában

Mellõzve a „köztes”-nek is nevezett Közép-Európa vitát,1 a
Kelet-Európa fogalom által lefedett földrajzi terület alatt a két
világháború közötti idõszakban a Németország és a Szov1

Történeti megközelítésben Közép-Európa (Mitteleuropa), mint fogalom, szervesen összekapcsolódik a német nyelvterülettel, illetve a német kultúra befolyási övezetével. Ez természetesen nem zárja ki más
intellektuális konstrukciók létét és létjogosultságát (pl. visegrádi országok csoportja; vagy a http://www1.ens.fr/europecentrale/index.html,
amely Romániát is Közép-Európához sorolja). A Közép-Európa kérdésre vonatkozóan lásd pl. SINNHUBER, Karl. A: Central Europe – Mitteleuropa – Europe Centrale. An Analysis of a Geographical Term. Transactions and Papers (Institute of British Geographers) 20, 1954, 15–39.
old.; RING Éva (vál. és szerk.), Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók
a 20. századi Magyarországon, Magvetõ, Budapest, 1986; JAWORSKY, Rudolf: A Közép-Európa-vita történeti dimenziói, Regio – Kisebbségtudományi Szemle 1, 1990/2 (http://epa.oszk.hu/00000/00036/00002/pdf/
01.pdf; 2014. június 21); SHINOHARA Taku: Central European Discourses
from Historical Perspective (https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/96
summer/taku.pdf; 2014. június 21); LENDVAI L. Ferenc: Közép-Európa
koncepciók, Áron Kiadó, Budapest, 1997; MEZÕ Ferenc: Közép-Európa fogalmi változása térben és idõben. In: Tér és Társadalom 2001/3–4, 81–103.
old.; P. MICHEL (szerk.), L’Europe centrale: la mélancolie du réel, AutrementCERI, Paris, 2004; MÓDOS Péter – TISCHLER János (szerk.), KözépEurópai olvasókönyv, Osiris, Budapest, 2005; ORMOS Mária, Közép-Európa. Volt? Van? Lesz?, Napvilág Kiadó, Budapest, 2007; SELLIER, Jean
– SELLIER, André: Atlas des peuples d’Europe centrale, La Découverte,
Paris, 2007; DAVION, Isabelle: The Concept of Central Europe in French
Historiography in the 20th century. In: Historyka. Studia Metodologiczne
43, 2013, 21–33. old.; ŠKRABEC, Simona: Geografia wyobra¿ona. Koncep-
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jetunió közötti, a Baltikumtól az Adriáig terjedõ sáv államalakulatait értem.2
Ezt a térséget – ahol a határok állandó változása/változtatása permanens egzisztenciális félelmeket és idõközönként
kitörõ kollektív nemzeti hisztériákat eredményez – a népek, etnikumot, vallások sokfélesége, bonyolult egymásba
ötvözõdése jellemzi. Ez a tényleges társadalmi helyzet, illetve a kizárólagos és egy tényezõs identitásra való törekvés
az egyik oka a pogromoknak, népirtásoknak, tömeges méretû népmozgatásoknak. A másik ok a föld birtoklásának
szinte irracionális vágya, ami megítlésem szerint összefügg
a modern korig fennálló – és mentálisan, illetve társadalomszerkezetileg máig meghatározó erõvel bíró – feudális vagy
félfeudális társadalmi viszonyokkal, valamint a jobbágyinak
is mondható alattvalói mentalitással.
Ne feledjük: 1907-ben még parasztlázadás volt Romániában, és a hadsereg ágyúval lõtte a parasztokat.3 Ebben az
antiszemita aspektusokkal is telített tragikus történetben
szinte minden megtalálható: a „nemzeti” parasztság kisemmizettsége, a modernizáció problémája, a zsidóság összetett helyzete (a jogfosztott állapotból az emancipációig való
eljutás, illetve a nem létezõ nemzeti polgárság helyének a
betöltése), a paraszti néprétegek és a „nemzeti” felsõ- és vezetõ rétegek közötti mérhetetlen szakadék. Ebben a hely-

cja Europy Œrodkowej w XX wieku. In: Imagined Geography. A Concept
of Central Europe in the 20th Century), International Cultural Centre, Kraków, 2013.
2
Lásd pl. az ENSZ statisztikai fõosztálya által kialakított földrajzi régiókat (http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe; 2014. június 21).
Napjainkban az ún. közép- és kelet-európai (PECO) országok: Bulgária,
Románia, Horvátország, Szlovénia, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia. Esetenként
még ide sorolják Fehéroroszországot és Ukrajnát is.
3
Lásd www.historytoday.com/markus-bauer/rascoala-last-peasantsrevolt
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zetben jelentkezett mindenütt az ún. „zsidókérdés”.4 A zsidóság volt ugyanis az a társadalmi réteg, amelyet az egyes
nemzeti „elitek” érdekeiknek megfelelõen kihasználtak, miközben sikeresen ráruházhatták az ideális bûnbak szerepét
is, mintegy elhárítva maguktól minden felelõsséget a társadalomban uralkodó viszonyokért és állapotokért. Az alsó,
feltörekedni vágyó néprétegek, illetve a felsõosztály leszakadástól félõ legalsó rétegeinek minden frusztrációjának kivetítését ugyanis sikerrel irányították a polgárosodó zsidóságra.
Annál is inkább, mivel a középosztályra épülõ modern társadalomban számarányukhoz képest felülreprezentáltak voltak a szabad foglalkozásúak körében és gazdasági téren. Romániában, Moldvában, ahol a lázadás kirobbant, pl. földbérlõk
voltak; vagyis pontosan a parasztok és a földbirtokos bojárság között foglaltak helyet!
A paraszti rétegek nyomora és kisemmizettsége mellett
Kelet-Európa másik, markánsan meghatározó jellemzõje a
rendkívül konzervatív, a politikai hatalommal – illetve az
etnikai nemzeti eszmével – szervesen összefonódott, és a
modernitástól irtózó, egyházak hatalma és társadalmi befolyása. Kelet-Európában (a protestantizmus és az ortodoxia
mellett) természetesen erõteljes a katolicizmus, amelynek két
összetevõje van: a római és a görög katolikus.
A nagyhatalmi/birodalmi törekvések felvonulási területének
számító Kelet-Európa markáns kettõs geopolitikai meghatározottsággal bír. Ez egyrészt a differenciált alrégiók dinamikus és mondhatni rendszeresen változó államhatárokon
belüli összekapcsolódását, másrészt a centrum – periféria

4

Magyarországi viszonylatban lásd pl. a Huszadik Század 1917-es körkérdését (http://www.fszek.hu/mtda/_Zsidokerdes.pdf ; 2014. június 21).
A kérdés áttekintésére lásd GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon: politikai eszmetörténet, Osiris, Budapest – Széchenyi, Gyõr, 2001;
UNGVÁRI Tamás: Csalódások kora. A „zsidókérdés” magyarországi története, 2. átdolgozott, bõvített kiadás, Scolar, Budapest, 2010.
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viszonyt jelenti. Ebben a kontextusban – mind a régmúlt történetét, illetve az elmúlt két évtized történéseit figyelembe
véve – megállapítható, hogy Közép-Európa nem annyira
történeti valóság, hanem sokkal inkább egy olyan intellektuális konstrukció, amely az értelmiség5 „nyugatiasabb” részének a vágyálmait igyekszik valóságként megjeleníteni.
Napjaink Magyarországa pl. a politikai hatalomgyakorlás, a
társadalomszervezés, de legfõképpen az egyházpolitika vonatkozásában teljes mértékben betagolható a bizánci-balkáni
világba. Az egyházak és a vallások nélkül nem csupán KeletEurópa történetét, de politikai és társadalmi jelenét is szinte
lehetetlen megérteni.
Ebben a tekintetben éppen az a legérdekesebb és legkülönösebb, hogy valójában éppen a módszeresen mûvelt és folyamatokban kontextualizált vallás- és egyháztörténet hiányzik a legjobban egész Kelet-Európában. A közhiedelemmel
ellentétben pl. az egyes magyarországi, ún. „történelmi”,
keresztény egyházak (katolikus, református, evangélikus)
történelme tudományosan feldolgozatlan.6 Ennek elsõdleges oka az alapkutatások hiányában, illetve a felekezeti, teológiai szemléletmód erõteljes érvényesülésében rejlik.7
Komoróczy Géza, a magyar judaisztika kimagasló személyisége szerint: „Történelem csak akkor van, ha tudunk róla, ha
beszélünk róla”8. Ennek a kitételnek e fényében megállapítható, hogy kelet-európai viszonylatban, ami az egyházak és
az antiszemitizmus, illetve a holokauszt problematikáját il-

Ez elsõsorban cseh, szlovák, lengyel és magyar értelmiségieket jelent.
A kérdésre vonatkozóan lásd pl. JAKAB Attila,: Az egyháztörténet a
teológia és a történetírás metszéspontjában. Korunk (Kolozsvár) 2006/12,
23–28. old.
7
Lásd pl. JAKAB Attila: Vallástudomány – Hittudomány. In: Confessio. A Magyarországi Református Egyház Figyelõje 35, 208/3, 35–47. old.
8
KOMORÓCZY Géza: Holocaust. A pernye beleég a bõrünkbe. (Osiris zsebkönyvtár), Osiris, Budapest, 2000, 134. old.
5

6
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leti valójában nincs történelem.9 A hiánynak/hiányosságnak
alapvetõen két oka van:
1. Egyrészt nem ismerjük a múltat és a történéseket, mert szinte mondhatni teljesen hiányoznak a levéltári feldolgozások.10
2. Másrészt nem beszélünk – pontosabban nem akarunk beszélni – róla; nem csupán az egyháziak, de a történészek, kutatók számottevõ része sem!
A kérdés – különösen a történészszakma esetében – természetesen az, hogy miért nem? Vélelmezhetõen azért, mert
akkor szembe kellene nézni a valósággal, meg kellene próbálkozni annak megértésével, sok mindent pedig minden
bizonnyal át kellene értékelni. Szinte biztosra vehetõ, hogy
egyes, most még fénylõ, mítoszok nagyon megkopnának,
és szembesülni kellene azzal a múltat, amirõl nem akarunk
tudni; mert arról nem annyira tudásunk, tárgyi ismereteink,
hanem sokkal inkább ideológiai alapokon nyugvó képzeteink
vannak!11
Lásd RITTNER, Carol–SMITH, Stephen D.–STEINFELDT, Irena (szerk.):
A Holokauszt és a keresztény világ. Szembenézés a múlttal és a jövõ kihívásaival (Egyházfórum, Pécs–Balassi, Budapest, 2009) c. kötetben az egyes
országokra vonatkozó tanulmányok szakirodalmi jegyzékét. A kötet
erõsen hangsúlyozza az embermentést.
10
Lásd JAKAB Attila–TÖRZSÖK Erika (szerk.): A történelmi egyházak és a
zsidó közösség viszonya Csehszlovákiában és Magyarországon 1920-tól a Holokausztig, CEC, Budapest, 2013. (http://fr.scribd.com/doc/ 178638080/
Kutatasi-eredmenyek 2012–2013; 2014. június 21).
11
Pl. PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. (Történelmi kézikönyvtár; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997) c.
munkájában a deportálásokkal kapcsolatban csak az egyházak embermentõ tevékenységét emeli ki, egy bekezdésben (183–184. old.).
Ennél sokkal problémásabb, hogy ROMSICS Ignác: A 20. századi Magyarország (in: Romsics Ignác, szerk., Magyarország története, Akadémiai
kézikönyvek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007; változatlan utánnyomás: 2010, 773–958) c. korismertetõ tanulmányában a Horthy-korszak egyházairól, azok társadalmi és politika szerepérõl/szerepvállalásairól semmit nem ír. Számára a két világháború között az egyházak
egyszerûen nem léteznek Magyarországon!
9
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Hannah Arendt szerint: „A megértés nem azt jelenti, hogy
eltagadjuk egy dolog botrányos mivoltát, hogy elõzményekbõl próbálunk következtetni a minden elõkép nélkülire, vagy
hogy olyan analógiák és általánosságok segítségével magyarázzuk a jelenséget, amelyekbõl kikopott a valóság ereje és
a tapasztalat döbbenete. A megértés azt jelenti, hogy tudatosan viseljük és vizsgáljuk a terhet, amelyet a század embere
visel – nem letagadva súlyát, de nem is összeroppanva alatta.
A megértés röviden azt jelenti: elõítéletek nélkül, figyelmesen
szembenézünk a valósággal és elviseljük, bármi legyen is.”12
Magyarországi viszonylatban maradva nyugodtan elmondható, hogy a magyar társadalom – pontosan azért, mert az
egyének jelentõs többsége is hasonlóképpen van vele – zsigerbõl utálja a valósággal való szembesülést. Ennek nagyszerû bizonyítékát nyújtja a holokauszt ötvenedik évfordulója
alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által 1994-ben
közösen kiadott bocsánatkérõ nyilatkozat, amely valójában
a felelõsség megkerülésének a dokumentuma.13
A nyilatkozatban szó szerint ez áll: „ebben a tragédiában
nemcsak az esztelen gonoszság képviselõit terhelte felelõsség,
hanem azokat is, akik bár egyházaink tagjainak vallották
magukat, mégis félelembõl, gyávaságból vagy megalkuvásból nem emelték fel szavukat zsidó embertársaik tömeges
megalázása, elhurcolása és meggyilkolása ellen”.14 Mintha
az „esztelen gonoszság képviselõi”15 és az „egyházak tagjai”
Idézi RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 7. old.
Lásd http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=308 (2014. június 21).
14
Az 1938-as I. és az 1939-es II. zsidótörvény kapcsán lásd FISCH Henrik (szerk.): Keresztény egyházfõk felsõházi beszédei a zsidókérdésben, Szerzõ Kiadása – Neuwald I. utódai Könyvnyomda, é. n. [1947].
15
Gondoljunk csak Bálint György, mendei plébánosra, aki „igazi nemzeti szocialista pap” volt, és publicisztikai tevékenységét a Nemzeti
Figyelõben fejtette ki. De említésre érdemes Kontra Aladár óbudai lelkész és országgyûlési képviselõ antiszemitizmussal telített gyülekezeti lapja is, az Egyházi Élet (egy írás a sok közül: SZINTAI István [IV.
éves theologus hallgató]: Református antiszemitizmus. X. évf., 5. szám,
1938. május, 1–2. old.).
12

13

03Konyv1:Konyv.qxd

236

10/2/2014

12:51 PM

Page 236

JAKAB ATTILA

két egymástól elkülönülõ kategória lenne! Mintha az „esztelen gonoszságot” elkövetõk között nem lettek volna egyháztagok. Pedig voltak. Sõt mi több: még egyházi ember is
akadt közöttük!16 És mi van az egyházi vezetõkkel? Õk vajon
miért nem emelték fel a szavukat? „Félelembõl”? „Gyávaságból”? „Megalkuvásból”?17 Arról nem is beszélve, hogy az
áldozatok között sok tízezer faji alapon zsidónak minõsített
keresztény is volt, akik az illetékes egyházaik részérõl nem
részesültek különösebb védelemben és támogatásban.18
Az embertelenségtõl való egyfajta elhatárolódással szemben a nyilatkozat kihangsúlyozza, hogy „Tisztelettel és hálával tekintünk azokra, akik életük veszélyeztetésével vagy
feláldozásával embermentõk voltak ezekben az embertelenné
vált idõkben, és a felekezeti szempontokon felülemelkedve
egyetemes és általános érvénnyel is tiltakoztak a sátáni tervek ellen.”
A valóságban az egyházi embermentõk nagyon kevesen
voltak.19 Ennek kapcsán a felmerülõ elvi kérdés az, hogy
A legközismertebb példa Kun András minorita szerzetes, akinek számos gyilkosság szárad a lelkén. Ezek azonban nem zavarták. Állítása
szerint: „Mielõtt meghalok, meggyónok. Ha meggyónok, feloldozást
kapok. Ha feloldozást kapok, rendben lesz a szénám, mire a Mi
Urunk elé kerülök.” SZIRMAI Rezsõ: Fasiszta lelkek, Budapest, 1993,
184. old.
17
Lásd pl. SZENES Sándor: Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok. Beszélgetések. Dr. Nyíri Tamás elõszavával, Budapest, 1986; bõvített második kiadás, Budapest, 1994.
18
A faji alapon zsidónak minõsített keresztények tragédiája a holokauszt-kutatások egyik legfeltáratlanabb területe. Lásd pl. BRAHAM,
Randolph L.: A magyarországi holokauszt bibliográfiája, 1–2. kötet, Park
Kiadó, Budapest, 2010. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy mindennél világosabban tanúsítja azt, hogy maguk a keresztény egyházak (mint intézmények) is azonosultak a fajelmélettel! Ezért kellett
megalakulnia a Szent Kereszt Egyesületnek, illetve a Jó Pásztor Bizottságnak.
19
Lásd LEBOVITS Imre: Zsidótörvények – zsidómentõk, Ex Libris Kiadó,
Budapest, 2007.
16
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mire helyezzük a hangsúlyt? Sokszor ugyanis a fától/fáktól
(pl. Salkaházi Sára, Éliás József, Sztehlo Gábor) nem látni az
erdõt. Elsõsorban azért, mert a kiemelkedõ egyéni példákra való fókuszálás is a múlttal való szembe nem nézés és a
felelõsséghárítás stratégiáját szolgálja. Arról nem is beszélve,
hogy még ezeknek a példáknak a történeti feldolgozottsága
is hiányos. Hiszen ezeknek az életpéldáknak a megértése
szinte lehetetlen a konkrét korabeli társadalmi, politikai és
történeti kontextus, vagyis maga az erdõ nélkül. Az a magyar
diák, akivel nem értetik meg a Horthy-korszakot, az soha
nem fogja érteni Radnóti költészetét; értetlenül áll egyéni
tragédiája elõtt!
Ahogy azt Kertész Péter pontosan és jól megfogalmazta:
„A zsidókat mentõ igazakról valóban keveset tudunk, és az
õ történeteik feltárása és megismertetése a nemzeti önismeret és az emlékezéskultúra szempontjából rendkívül fontos
volna. A Terror Háza látszólag õket helyezi a középpontba,
de valójában õk is csak nevek és képek a falon, akik sorsalakulása közelebbrõl nem érdekli a kiállítás rendezõit. Példaszerûségüket csak úgy lehetne méltón ábrázolni, ha egyrészt
õket is történeteiken keresztül jeleníthetnénk meg magunknak, másrészt ha egyúttal az egykori magyar politikai elit, a
magyar hatóságok, a magyar egyházak, a magyar társadalom többségének – bizony nem épp dicsõ – magatartását
legalább utalásszerûen megismerhetnénk: azt a közeget,
amelybõl alakjuk kimagaslik.”20
A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a Horthy korszakot korántsem ismerjük a maga mélységeiben. Semmit nem
tudunk pl. a Szovjetunió területén harcoló, azt megszálló
honvédség kötelékében szolgáló tábori lelkészekrõl. Az elmúlt
25 évben egyetlen magyar hadtörténész, egyháztörténész
sem gondolt arra, hogy az erre vonatkozó dokumentációt
feltárja, feldolgozza, közölje. Vajon azok a papok/lelkészek,
20

KERTÉSZ Péter: Kínos ügy…, Wesley János Kiadó, Budapest, 2012, 24.
old.
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akik a civil lakosság ellen elkövetett gyilkosságokban, kegyetlenkedésekben21 részt vevõ magyar katonák lelki gondozását végezték hogyan élték meg az egészet? Mit mondtak, az egyszerû honvédtõl az egységparancsnokokig?
Pedig életpélda itt is felmutatható! Ellenben Kálló Ferenc,
katolikus tábori esperes, a Magyar Királyi 11. sz. Helyõrségi
Kórház tábori lelkésze,22 akit 1944 október 28-án éjjel a nyilasok agyonlõttek, máig nem érdemesült arra, hogy az életét feldolgozzák! „Az ellenállási mozgalomban résztvevõ
Falus Ottó emlékiratából: Kálló Ferenc százakba és ezrekbe
plántálta át lelkének igazát, és nem nézte, szegény vagy
gazdag, aki rászorul, zsidó vagy keresztény, orosz vagy német, angol vagy szlovák, csak egyet tudott: akit üldöznek,
azt neki segíteni kell! – Számos hadifogoly sebesült: angol,
orosz, francia, amerikai repülõ talált menedéket a csoportjához tartozó kórházakban. Zsidó munkaszolgálatosok, szlovák
és román származású szökevények találtak ott védelemre.”23
Alain Touraine, francia szociológus, világosan rámutat arra, hogy a társadalmat személyek alkotják, vagyis a társadalom alapjában véve személyekbõl áll össze; és amilyenek
maguk a személyek, olyan maga a társadalom is.24 Ezért a
holokauszt nem kizárólagosan a zsidóság tragédiája, hanem a korabeli nemzeti társadalmak, és benne a keresztény
egyházak drámája is egyben. Tükör, amelyben jól láthatóvá
válik a korabeli keresztények ember- és társadalomszemlélete, valamint az az eszmerendszer, amely õket és a kort
meghatározta. Michael McGarry (katolikus pap, a jeruzsálemi Tantur Ökumenikus Intézet rektora) szerint nagyon nagy
Lásd KRAUSZ Tamás–VARGA Éva Mária (szerk.), A magyar megszálló
csapatok a Szovjetunióban – Levéltári dokumentumok 1941–1947, L’Harmattan, Budapest, 2013.
22
http://www.ktp.hu/index.php/toertenet/in-memoriam/699-kallo-ferenc
(2014. június 21).
23
LEBOVITS Imre, i. m., 259. old.
24
TOURAINE, Alain: La fin des sociétés. (La couleur des idées), Seuil, Paris,
2013.
21
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tévedés diabolizálni mindazokat, akik részt vállaltak a holokausztban. A Soá ugyanis „nem földönkívüliek mûve volt,
hanem embereké. Sõt el kell ismernünk, hogy eredendõen
keresztényeké, a protestantizmus és a katolicizmus nemes
hagyományába született embereké, akik a zsidók kiirtására
törõ igyekezettõl vezérelve megtagadták a jézusi tanokat,
vagy elnyomtak magukban minden igaz keresztény érzést.”25
Nem feledkezhetünk meg azonban arról sem, hogy az
antijudaizmus évszázadokon keresztül a keresztény érzület
szerves részét képezte.26 Ebben pedig alapkitételként szerepelt az „istengyilkosság”!
Az „istengyilkos nép” jelzõ megjelenése nagyon régre
nyúlik vissza a történelembe. Szervesen összefügg a római
birodalom 4. századi történetével; mégpedig az ariánus vitával (Jézus Krisztus emberségének kérdése27), illetve a fanatikusan ariánus II. Constantius császár (†361. nov. 3) és
Atanáz/Athanasziosz alexandriai pátriárka28 konfliktusával,
illetve a kereszténység államvallássá való válásának folyamatával.
Az ariánus császár és az ortodox alexandriai pátriárka között egyre jobban elmérgesedõ teológiai és ideológiai vita
hevében, amikor Atanáznak arról kellett számot adnia,
hogy miért rejtõzködik, hangzott el az az állítás, hogy ellenségei/ellenfelei gonoszságban vetekednek az „istengyilkos

25

26

27

28

McGARRY, Michael: Egy keresztény hívõ a Yad Vashem emlékhelyen. In:
RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 29–30. old.
Lásd pl. IDINOPULOS, Thomas A.: Betrayal of spirit: Jew-hatred, the
Holocaust, and Christianity, Davies Group Publishers, Aurora (CO),
2007; MICHAEL, Robert: A history of Catholic antisemitism: the dark side
of the church, Palgrave Macmillan, New York, 2008.
Lásd pl. RUBENSTEIN, Richard E.: When Jesus Became God. The Epic
Fight over Christ’s Divinity int he Last Days of Rome, Harcourt, Brace &
Company, Orlando, 1999.
Lásd pl. GWYNN, David N.: Athanasius of Alexandria: Bishop, Theologian, Ascetic, Father, Oxford University Press, Oxford–New York, 2012.

03Konyv1:Konyv.qxd

240

10/2/2014

12:51 PM

Page 240

JAKAB ATTILA

zsidókkal” (tđn kyrioktonon Ioudaiđn).29 A késõbbiekben ez a
gondolat mélyen beleivódott a keresztény köztudatba – hiszen
Atanáz alexandriai pátriárka abszolút teológiai tekintély, az
igaz hit bajnoka, mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben – és a 19. században a teológiai antijudaizmus összekeveredett, mintegy szervesen összefonódott a faji antiszemitizmussal.
Ennek igen beszédes példáját kínálja Serédi Jusztinián hercegprímás 1939-es fõpásztori nagyböjti körlevele (kelt 1939.
febr. 12-én), amelyben a bíboros-érsek a következõket írta:
„Örökérvényû elrettentõ példája a kollektív (társas) felelõsség hiányának a zsidók esete, kik Krisztus felfeszítését követelték! Mivel sokan voltak, azt hitték, hogy az Istengyilkosság felelõssége megoszlik köztük és így alig érezhetõ
semmivé lesz, miért is bátran kiáltották: ’Az Õ vére mirajtunk és a mi gyermekeinken!’ És a bekövetkezett szörnyû
bûnhõdés, azaz Jeruzsálem pusztulása, a zsidó népnek a világon való szétszóratása és sok szenvedése bizonyította,
hogy a társas felelõsség bizonyos értelemben fokozott felelõsség, mert abban nemcsak a mi egyéni javunk és üdvünk,
de sok embertársunk, kortársak és utódok, néha egész nemzetek és országok java és üdve forog kockán.”30
Írta mindezt a második zsidótörvény beterjesztése (1938.
dec. 23) és elfogadása (1939. ápr. 28) közötti idõszakban. A törvényt, a többi keresztény egyházi vezetõvel egyetemben,
egyébként maga is megszavazta.
Mindennek fényében kijelenthetõ, hogy a múlt megismerésének és megértésének részét kell, hogy képezze a teolóApologie pour sa fuite 2, in Athanase d’Alexandrie, Apologie à l’empereur
Constance. Apologie pour sa fuite. Introduction, texte critique, traduction
et notes de Jan-M. Szymusiak. (Sources Chrétiennes, 56), Cerf, Paris,
1958, 134. old.
30
Circulares litterae dioecesanae Anno 1939 ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae, Typis Gustavi Buzárovits, Strigonii [Esztergom], 1939,
12–13. old.
29
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giai antijudaizmus és a faji antiszemitizmus összefonódásának a tudatosítása, mert ez markánsan keresztény közegben
történt, és egyháziak is szép számmal szerepet játszottak benne. Hazai viszonylatban gondoljunk csak Prohászka Ottokár
püspökre, vagy Bangha Béla jezsuita páterre,31 Szlovákiában
Jozef Tisora, Romániában pedig a Vasgárda mozgalomban tevékenykedõ ortodox papokra.32
Kelet-Európa keresztény egyházainak a két világháború
közötti társadalmi befolyását szem elõtt tartva azt kell mindenekelõtt vizsgálni és mérlegelni, hogy ezek az egyházak
milyen mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a társadalmak,
a tömegek olyanok lettek, amilyenek; hogy eluralkodott az
apátia és félrenézés, illetve az együttmûködés, miközben
nem volt markáns és számottevõ felháborodás. A megválaszolandó kérdés az, hogy „hogyan lehetséges, hogy teljesen normális emberek, akik addig minden rendkívüli eseménytõl
mentes, ártalmatlan életet éltek, eljutottak odáig, hogy végignézzék és eltûrjék a gyilkolást, sõt sokan tevékenyen részt
vegyenek a történelemben példátlan kegyetlenséggel és
példátlan nagyságrendben elkövetett, tudatos népirtásban,
amelynek legtöbb áldozata védtelen öregember, gyermek
és asszony volt, akik a világon semmi olyasmit nem követtek
el, amit fejlett társadalmakban bûnnek lehet tekinteni?”33
Az egyházak és a holokauszt, illetve a két világháború
közötti egyházi antiszemitizmus problematikájának vizsgálatában nyugodt lélekkel elmondható, hogy Kelet-Európa a
kezdetek kezdetén tart. Magyarországon pl., intézményi
keretek között, ennek a kérdésnek semmiféle módszeres kuLásd pl. GÁRDONYI Máté: Az antiszemitizmus funkciója Prohászka Ottokár és Bangha Béla társadalom- és egyházképében. In: Molnár Judit (szerk.):
A Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó,
Budapest, 2005, 193–204. old.
32
JAKAB Attila: A román ortodox egyház, az állam és a társadalom a ’30-as
években. In: Klió 2008/4, 46–51. old.
33
John K. Roth, in RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 42. old.

31
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tatása nem zajlik.34 De az egyes országok vonatkozó szakirodalmának – természetesen nem kimerítõ és átfogó – feltérképezése arra enged következtetni, más országokban sem
jobb a helyzet; ott sincsenek igazán ilyen jellegû kutatások.
Ennek elsõdleges magyarázata abban keresendõ, hogy ebben a régióban az egyházak és a politika viszonya még mindig összetett és idõszerû, vélt vagy valós kölcsönös érdekek
által meghatározott, s ebbõl kifolyólag minden, ami az egyházakkal kapcsolatos – beleértve a tudományos kutatást is! –
kényes, esetenként tabutémának számít.
Kelet-Európa azonban egyáltalán nincs lemaradásban. Nyugati viszonylatban is csak a közelmúltban kezdõdött el igazából ennek a témának a módszeresebb vizsgálata, kutatása.35
Hosszú ideig ugyanis mindenekelõtt a Vatikán és XII. Pius
pápa (1939–1958) második világháború alatti magatartása
került erõteljes történészi reflektorfénybe.36 Ezzel szemben
A berlini Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) anyagi
támogatásával a Civitas Europica Centralis Alapítvány (http://www.
cecid.net ) 2012-ben indított egy ilyen jellegû összehasonlító kutatást,
amely kiterjedt Magyarországra, Csehszlovákiára és Romániára.
35
Lásd pl. HESCHEL, Susannah: The Aryan Jesus. Christian theologians and
the Bible in Nazi Germany, Princeton University Press, Princeton–Oxford,
2008. (Rec. JAKAB Attila: Az árja Jézus. Keresztény teológusok és a Biblia a
nemzetiszocialista Németországban In: Klió 2010/3, 115–126. old.); ERICKSEN, Robert P.: Christian complicity?: changing views on German churches
and the Holocaust, United States Holocaust Memorial Museum, Center
for Advanced Holocaust Studies, Washington (D.C.), 2009; WADDY,
Helena: Oberammergau in the Nazi era. The fate of a Catholic village in
Hitler’s Germany, Oxford University Press, Oxford–New York, 2010;
ERICKSEN, Robert P.: Complicity in the Holocaust: Churches and Universities in Nazi Germany, University Press, Cambridge, 2012; BERNAY,
Sylvie: L’Église de France face à la persécution des Juifs 1940-1944, CNRS
Éditions, Paris, 2012.
36
Lásd pl. KERTZER, David I.: A pápák a zsidók ellen. A Vatikán szerepe az
újkori antiszemitizmus kibontakozásában, Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2003; CORNWELL, John: Hitler’s Pope. The Secret History of Pius
XII, Viking Press, New York, 1999; CYMET, David: History vs. apolo-

34
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az egyes nemzeti katolikus, és általánosabban a nemzeti keresztény egyházak magatartása alig-alig keltette fel a kutatók
érdeklõdését. Elmélyültebb kutatások egyáltalán nem, vagy
alig folytak.37 Mindehhez természetesen az is hozzátartozik,
hogy a tényleges szemléletváltásra csak a holokauszt után
20 évvel, a II. Vatikáni Zsinaton38 és azt követõen került sor.
Ennek a zsinatnak a kelet-európai hatása, az ismert történeti okok, vagyis a szovjet blokkhoz való tartozás miatt, még
ma is nagyon gyengének mondható.
A múlt jobb megismerését és az azzal való szembenézést,
valamint az egyes nemzeti keresztény egyházak és az antiszemitizmus, illetve a holokauszt problematikáját illetõen,
kelet-európai vonatkozásban, egy három lépcsõs kutatásra
lenne szükség:
1) A nemzeti levéltárak anyagának módszeres feldolgozására és kiadására, valamint társadalomtörténeti mikro- és
makro szociográfiákra.
2) Kelet-Európai összehasonlító egyház-/kereszténységés társadalom-történetírásra. Ez tenné lehetõvé az általános
vonások és jellemzõk meghatározását, illetve a sajátosságok
kidomborítását. Ez akár a Közép-Európa vitában is hasznos
lehetne.

getics: the Holocaust, the Third Reich, and the Catholic Church, Lexington
Books, Lanham, 2010; MACINA, Menahem: L’apologie qui nuit à
l’Église: révisions hagiographiques de l’attitude de Pie XII envers les Juifs.
(L’histoire à vif), Cerf, Paris, 2012.
37
Az egyes nemzeti egyházak vonatkozásában akár irányadó is lehet a
Vatikán 11 kötetes dokumentumgyûjteménye: GRAHAM, Robert A.–
MARTINI, Angelo–SCHNEIDER, Burkhart (szerk.): Actes et documents
du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, Libreria Editrice
Vaticana (1965 és 1981 között jelent meg; teljes terjedelmében hozzáférhetõ: www.vatican.va/archive/actes/index_fr.htm ).
38
Nostra aetate nyilatkozat az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról.
39
John K. Roth, in RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 155. old.
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3) Európai társadalomtörténeti kitekintésre. Itt pl. JulesGérard Saliège, Toulouse-i érsek, lehetne az irányadó, akinek sikerült befolyásolnia a francia közvéleményt, amikor
1942 elején, a deportálások kezdetekor, pásztorlevélben tette
világossá, hogy „a zsidók hús-vér férfiak és nõk. A külföldiek
hús-vér férfiak és nõk. Nem lehet korlátlanul szenvedést
okozni nekik. Õk is az emberi faj tagjai. Ugyanúgy a testvéreink, mint bárki más. Keresztény ember errõl nem feledkezhet meg.”39
Egy ilyen jellegû kutatásban, amely akár az egyéni és intézményes együttmûködéseket is erõsíthetné, a következõ
országok jöhetnének számításba: a balti-államok, és katolikus egyházi vonatkozásban elsõsorban Litvánia, 40 valamint
Ukrajna (a maga görög katolikus egyházával).
A lengyel katolikus egyház helyzete sajátságos, mert két
egymástól eltérõ környezetben találta magát. A Német Birodalomhoz csatolt területeken a lengyel katolikus egyházi
intézményrendszer módszeres lerombolása volt a cél. Ennek
okán számos egyházi személy deportáltak, vagy meggyilkoltak. A Lengyel Fõkormányzóság területén több mozgástere
és létjogosultsága volt az egyháznak.41 Arról nem is beszélve, hogy maguk a lengyelek is népirtás áldozatainak tekinthetõk.42
Szintén sajátságos esetnek tekinthetõ a második világháború idején (1938–1945) önálló államként létezõ Szlovákia.
Mivel politikai szerepvállalása miatt Jozef Tisót (†1947) so40

41

42

SHACHAR, J : The Lithuanian Catholic Church during the German occupation (www.lithuanianjews.org.il/HTMLs/article_list4.aspx?C2014=
14065&BSP=14055&BSS6=13971; 2014. június 25). Lásd még VOREN,
Robert van : Undigested past. The Holocaust in Lithuania (On the boundary
of two worlds, 31), Rodopi, Amsterdam–New York, 2011.
Lásd: PHAYER, Michael: The Catholic Church and the Holocaust, 19301965, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis, 2000.
Lásd: RUTHERFORD, Phillip T.: Prelude to the final solution. The Nazi
program for deporting ethnic Poles, 1939–1941, University Press of Kansas, Lawrence, 2007.
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ha semmiféle egyházi szankció nem érte, joggal kijelenthetõ, hogy a Vatikán mintegy hallgatólagosan legitimálta ezt
az államalakulatot, de mindenképpen szemet hunyt a ténykedései fölött.43 Pedig 1942-ben, a Katolické Noviny c. lapban,
a szlovák katolikus egyházi körök érdekes állásfoglalást tettek közzé a zsidókérdésben. Ez elsõsorban azért fontos, mert
alapjában véve általános érvényû állásfoglalásnak is tekinthetõ, amelyet helyi – esetenként egyéni – sajátosságok árnyalhatnak, tarkíthatnak, differenciálhatnak.
Íme a szöveg:
„Az utóbbi idõben a zsidóellenes intézkedésekkel kapcsolatban többször esik szó a katolikus egyházi hatóságoknak
állásfoglalásáról ebben a kérdésben. Az egyházi tényezõk
ellen támadások hangzottak el, hogy tömegesen engedik a
zsidókat a keresztséghez és hogy a zsidók érdekében a kormánynál is lépéseket tettek. Más oldalról meg azt hangoztatták, hogy az egyházi körök azonosítják magukat a kormány
intézkedésével a zsidóknak a közéletbõl való eltávolításának kérdésében és a zsidóknak Szlovákiából való kivándorlása kérdésének megvalósításához fogott, akkor meg olyan
hangokat hallhatunk hogy hogy türheik44 [sic] püspökeink
és papjaink szó nélkül az ilyen embertelen cselekedeteket.
Ezek a különbözõ egymásnak ellentmondó híresztelések
arra kényszerítik a felelõs egyházi tényezõket, hogy a katolikus közönség megnyugtatására a következõket hozzák
nyilvánosságra:
1. A katolikus papok tömegesen egyáltalán nem keresztelték
a zsidókat, bár az egyháznak nem áll módjában visszautasítani senkit, ha õszintén kéri a keresztséget, mert Krisztus urunk egyházát minden nemzet és minden ember
számára alapította. Az is igaz, hogy csak olyan embert leLásd pl. BRANDMÜLLER, Walter: Holocaust in der Slowakei und
katholische Kirche, Schmidt, Neustadt an der Aisch 2003.
44
Tûrhetik.
43
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het megkeresztelni, aki õszintén, belsõ meggyõzõdésbõl
kívánja is azt. Hogy az egyház errõl meggyõzõdhessen,
mindenki számára, aki meg akar keresztelkedni hosszabb
elkészítõ idõt ír elõ, amelynek az elõírások értelmében
három-tíz hónapig kell tartania a megkeresztelkedendõk
tudása és vallásossága szerint. Ezután az idõ után is csak
a püspöki hivatal engedélyével lehet az illetõt megkeresztelni. Hangsúlyoznunk kell, hogy egyedül az egyház
hivatott annak megítélésére, hogy kit lehet megkeresztelni és kitõl kell megtagadni a keresztség felvételének kérését.
Az egyház ezt a kivételes jogát a múltban a legnehezebb
körülmények között is megvédte s ezen a téren a jövõben
sem hagyja magát korlátozni.
2. Ez határozza meg a katolikus egyház állásfoglalását a zsidók keresztelését illetõleg is. Néhány zsidó még abban az
idõben keresztelkedett meg, amikor ebbõl semmi elõny
sem származott reá, sõt ellenkezõleg a zsidók üldözték
ezért, sõt gyakran maga az államvezetés is. Ezeket a zsidókat hívõinknek tekintjük éppen úgy, mint a többieket
és kötelességünk helytállni értük. Az ilyen megkeresztelkedett és vallási kötelességeit teljesítõ zsidók érdekében
közben is jártunk.
3. A többi zsidóval szemben és a velük szemben foganatosított intézkedésekkel szemben a következõ álláspontot
szögezzük le:
A zsidó nemzet tragédiája abban áll, hogy nem ismerte el
a Megváltót, sõt keresztre feszítette. Maga a Megváltó is
könnyet ontott a zsidó nép megátalkodottsága fölött s
megjövendölte bûnhõdésüket, az egész világon való
szétszóródásukat.
Ez Jeruzsálem pusztulása után be is következett és a zsidók
több mint két évezrede élnek kisebb vagy nagyobb csoportokban a többi nemzet fiai közt az egész világon. Ez alatt a
hosszú idõ alatt sehol sem olvadtak be a többi nemzetbe. A
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kereszténység elleni ellenséges beállítottságukat sohasem
változtatták meg, sõt az oroszországi és spanyolországi véres keresztényüldözésekben a zsidók is kivették a részüket.
Ez magyarázza meg, hogy a nemzetek idõnként megnyilvánítják elkeseredésüket a zsidósággal szemben olyan túlzott
szigorral és kegyetlenséggel, amely ellenkezik a keresztény
erkölcsökkel. Nálunk is káros volt a zsidók hatása. Rövid
idõ alatt csaknem egész gazdasági és pénzügyi életünket
kezükbe kaparintották népünk kárára. Nemcsak gazdaságilag,
hanem kulturálisan és erkölcsileg is károsan hatottak népünkre.
Az egyháznak tehát semmi kifogása sem lehet az államnak ama törvényes intézkedései ellen, amelyekkel meg
akarja szüntetni a zsidók káros hatását.
A zsidókérdés megoldásánál azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a zsidók is emberek és ezért velük is emberségesen kell bánni. Különösen arról kell gondoskodni,
hogy ne sértsük meg az érvényben levõ jogrendet és ne
vétsünk a természeti és az isteni törvények ellen. Minden
egyes embernek természetes joga, hogy becsületes munkával magánvagyonra tegyen szert és ezt a keresztény erkölcstan alapelvei szerint élvezhesse. Egész természetes joga minden embernek az is, hogy családot alapítson. És ha már a
családi élet mellett határozott, akkor nemcsak a családi élet
kötelességeit kell teljesíteni, hanem jogait is élvezheti ennek keresztény szempontjai szerint. Szükségesnek tartottuk ennek leszögezését (…), hogy a katolikus közönség ismerje meg a felelõs egyházi körök álláspontját is.”45
Magyarország vonatkozásában egyetlen fontos aspektust
mindenképpen érdemes kihangsúlyozni. Ez nem más, mint
az egyházak súlya és szerepe a társadalomban és a közélet-

45

Felvidéki Ujság V. évf., 98. sz., 1942. május 1, péntek, 4. old.
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ben.46 Hogyan is értékelték önmagukat? Turóczy Zoltán, evangélikus püspök 1940 augusztusában, az egyházkerület rimaszombati közgyûlésén, így nyilatkozott: „Magyarországon
az egyház helyzete világviszonylatban egészen kivételes.
Úgy áll a világháború tengerében hazánk, mint valami sziklasziget, amelyikrõl visszaverõdnek a szennyes hullámok.
Itt még korlátlan szabadsága van az Igének, tekintélye van
az egyháznak és az állam természetesnek tartja az egyház
támogatását. Ezt elfelejteni vakság lenne és hálátlanság.”47
Ennek fényében kell tehát vizsgálni és értékelni a zsidótörvényeket, az 1938 és 1944 között született 267 zsidórendeletet, a deportálásokat és a holokausztot!
Románia esetében48 (ahol értelemszerûen figyelembe kell
venni Észak-Erdély sajátságos helyzetét) gyakorlatilag három katolikus egyház vizsgálata jön szóba:
az erdélyi magyar katolikus egyházmegyék;
az erdélyi román görög katolikus egyház;
a romániai (Havasalföld és Moldva) román római katolikus egyház.
Horvátország vonatkozásában megkerülhetetlen a szerb
ortodox népirtás.49
Teljesen nyilvánvaló, hogy nem létezõ kutatásokat, kutatási eredményeket nehéz, mondhatni lehetetlen összegezni. Ez az egyáltalán nem kimerítõ – akár felszínesnek is tetszõ – áttekintés, azonban ráirányíthatja a figyelmet arra,
hogy a holokauszt, és a két világháború közötti idõszak társadalomkutatásában még hatalmas fehér foltok, feltáratlan
területek éktelenkednek. Nagyon megszívlelendõ az, amit
●

●

●

Lásd pl. SPANNENBERGER Norbert: A politikai katolicizmus. In: Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948, Osiris Kiadó, Budapest, 2009, 186–213. old.
47
Felvidéki Ujság III. évf., 198. sz., 1940. augusztus 31, szombat, 5. old.
48
Lásd pl. IOANID, Radu: La Roumanie et la Shoah: destruction et survie
des Juifs et des Tsiganes sous le régime Antonescu, 1940–1944, Éditions de
la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2002.
49
Lásd PHAYER, i. m.
46
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Nyíri Tamás 1994-ben, magyar viszonylatban, megfogalmazott. Vajon más kelet-európai társadalmakban mi volt a helyzet? Nagyon fontos lenne összehasonlítani!
„Akárhogyan nézzük is a kérdést – írja Nyíri –, a rasszista
tömeggyilkos antiszemitizmus nagyrészt azért végezhette
jóformán akadálytalanul véres munkáját hazánkban is, mert
a történelmi egyházakban még mindig anakronisztikusan
zsidóellenes teológia és igehirdetés virult, mert introvertált
nemzet- és egyházközpontú vezetõi nem láttak a szorosan vett
egyházi területen túl, képtelenek voltak felelõsen érzékelni
azt a gyilkos, embertelen, a keresztény üzenetet alapjában
tagadó légkört, amiben éltek, és ami végeredményben éppen úgy fenyegette magát az egyházat is, mint a zsidóságot.
Bár a magyar egyházi vezetõk hangoztatták felelõsségüket
politikai és társadalmi kérdésekben, voltaképpen örültek
annak, hogy Magyarországon konzervatív, az európai formákra látszólag adó, az egyházakat és kívánalmaikat tisztelõ
kormányzat létezik, amellyel nem kívántak szembeszállni.
Az auschwitzi krematóriumok tüze azonban nemcsak az
egyházi intézmény válságára világított rá, a kéményekbõl
áradó füst magát a keresztény istenfelfogást borította homályba, teológiai rendszerével egyetemben. Olyan esemény történt, amihez fogható talán csak a konstantini fordulat volt
az egyház életében. A zsidók elhurcolása és kivégzése nem
csak az évszázad gonosztette, hanem olyan világ- és üdvtörténeti vészjelzés, amely szükségképpen fel kell, hogy szólítson a visszaemlékezésre és a teológiai gondolkodás gyökeres átalakítására.” 50
A gondolkodás gyökeres átalakításához azonban mindenképpen meg kell(ene) ismerni a múltat; és szembe kell(ene)
nézni vele. A társadalmak – és a kelet-európai keresztény
egyházak – jól felfogott érdeke, hogy egyszer, valahol, valamikor ezt a megismerést mindenképpen el kell(ene) kezdeni már!
50

NYÍRI Tamás: Elõszó helyett. In: Szenes Sándor, i. m., 6–7. old.
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Antiszemitizmus és zsidók
a Vörös Hadseregben

Ismeretes, hogy nem az októberi forradalom, hanem az
1917-es februári forradalom törölte el a zsidók diszkriminálását, beleértve a katonai iskolákban való oktatásuk, valamint
a tiszti rangok számukra való adományozhatóságának tilalmát.1 Az az érvényben lévõ elképzelés, hogy a zsidók többsége támogatta a bolsevikokat, nem egészen helytálló. 1917
októberében tiszti iskolát végzett zsidók harcoltak a bolsevikok ellen.2 Néhány tucat zsidó tiszt részt vett a „fehér
mozgalomban”, de zsidók voltak minden olyan újonnan alakult állam hadseregében, amely a cári birodalom felbomlása
nyomán keletkezett és az ország nemzeti függetlenségéért
harcolt. Ennek ellenére a zsidók mindenhol erõs antiszemitizmussal és véres pogromokkal szembesültek, ami igaz még
a Vörös Hadsereg egyes alakulataira is. Ugyanakkor az is
igaz, hogy egyedüliként a szovjethatalom nyilvánította törvényen kívülinek az antiszemitizmust és a pogromban résztvevõket; az 1918. július 27-ei dekrétum az utóbbiak golyó általi kivégzését rendelte el.3
A szovjethatalom antiszemitizmushoz való viszonyulása
döntõ szerepet játszott abban, hogy a zsidók sokasága a
ПРАЙСМАН, Л.: Участие евреев в вооруженной юорьбе против советской власти в Прибалтике в 1918-1920 гг. In: Евреи в меняющемся мире. Материалы 4-й международной конференции. Рига,
20-22 ноября 2001 г. Рига, 2002, с,267.
2
Курс лекций по истории евреев России, прочитанный в Государственной Еврейской Академии им. Маймонида В. Энгелем в 20002001 уч. году. Lásd. http:\\ beyteny.aha.ru.history.htm
1
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szovjethatalom mellé állt, és a Vörös Hadsereghez csatlakozott. A polgárháború alatt a Vörös Hadseregben körülbelül
200 ezer zsidó harcolt, ami az összlétszám 6-7 százalékát
tette ki,4 és több mint 3 ezer zsidó viselt parancsnoki rangot.5 Közéjük tartozott például a késõbb közkatonából a
VH-ben magas parancsnoki rangig emelkedett Zalka Máté
(született: Frankl Béla), azaz Lukács tábornok.
A polgárháború után sok zsidó maradt a VH-ben tovább
is szolgálni, a ’20-as évek második felében a zsidók 3,9 százaléka szolgált valamilyen parancsnokként.6 (Megjegyzendõ, a tiszti fokozatokat eltörölték, csak 1943-ban állították
vissza.) Megalakulása óta számos zsidó vöröskatona töltött
be vezetõ pozíciót a hadsereg vezetõ politikai szerveiben.
1926-ban a VH politikai részlegén dolgozók 10,3 volt százaléka zsidó származású,7 ami több, mint két és félszerese az
Össz-szövetségi Kommunista (Bolsevik) Pártban 4 százalékot
alkotó zsidóság arányánál.8 1927-ben a hadseregbe besorozott zsidók 14,6 százaléka volt kommunista, 47,8 százaléka
Komszomol-tag, ami a Munkás-Paraszt Vörös Hadseregben
messze a legmagasabb arány volt a szovjet nemzetiségek
között.
A ’30-as évek repressziós hullámának idején 180 – a hadseregben magas parancsnoki pozíciót betöltõ – zsidót vé-

„Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков
и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона”. Декрет Совета Народных Комиссаров о пресечении в корне
антисемитского движения от 27 июля 1918 г. Цит. по: Н. Ленин.
О еврейском вопросе в России. 1924,с.83.
4
ШТЕЙНБЕРГ, M.: Евреи в войнах тысячелетий, с.172.
5
U.o.
6
U.o.
7
U.o., 60.o.
8
Статистические материалы по еврейской демографии и экономике № 4, март 1929 г., с.29.
3

03Konyv1:Konyv.qxd

252

10/2/2014

12:51 PM

Page 252

ARON SNEJER

geztek ki.9 A zsidók elleni represszió azonban nem kapott
nemzetiségi színezetet, az antiszemitizmus ebben nem játszott szerepet. A háborút megelõzõ idõszak Szovjetuniójában
nem volt állami antiszemitizmus. A zsidó fiatalság igyekezett katonai akadémiákra felvételt nyerni, parancsnoknak
lenni presztízs volt. Sem a felvételi során, sem „a képzés, a
hétköznapok során, valamint a végzéskor rendfokozatok
elbírálásánál, a fokozatok szerzésénél nem létezett semmilyen, a zsidók ellen irányuló diszkrimináció.”10 Persze létezett bújtatott antiszemitizmus, amely inkább a személyeskedésén alapult és spontánul ütötte fel a fejét a katonák és
a tisztek közötti kommunikáció során. Hozzá kell tennünk,
hogy ekkoriban a nemzetiségi alapon való sértegetés büntetõjogi felelõsségre vonhatósága miatt békeidõkben ez igen
ritka jelenség volt. Emellett pedig mind az iskolákban, a
Komszomolban, a pártban és a hadseregben is az internacionalizmusra való nevelés ideológiája volt a jellemzõ.
H. Hontmacher alezredes, aki 34 évet szolgált a Vörös
Hadseregben, Feljegyzéseiben érdekes megállapításokat tett:
„A zsidó katona fegyelmezettsége ellenére fizikailag igen
gyakran jelentõsen el volt maradva a kortársaitól. Általában
városlakóról van szó, aki középszintû vagy be nem fejezett
felsõfokú végzettséggel rendelkezett. Az ilyeneket nevezték
ki agitátoroknak, faliújságok vagy katonai lapok szerkesztõinek, gyakran õket választották a Komszomolban szervezõi feladatok ellátására, vagy akár a század komszomol titkárának is. Ezek a pozíciók privilégiumokkal nem jártak,
éppen ezért különösebb irigykedésre sem adtak okot. Ha
pedig nem irigykednek a zsidóra, gyakorta el is felejtik,
hogy az. De ha ne adj Isten a zsidót – katonát vagy õrmesEzekben az években 180 zsidó vesztette életét, akik az 1940-ben bevezetett tábornoki rangot megkaphatták volna. A számítás F. D.
Szverdlov könyvében található. (Евреи генералы вооруженных сил
СССР).
10
P. Poliscsuk tanúvallomása. Yad Vashem archívum. No. 03/5526, 2. l.
9
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tert – írnoknak, raktárparancsnoknak vagy szakácsnak neveztek ki… ez mindig okot adhatott a szemrehányásokra:
jól tudnak helyezkedni ezek a »rabinovicsok«! Ráadásul ezt
nem a szemükbe mondták, mert ugye a »jó pozícióban lévõ« zsidóból hasznot lehet húzni. És ha zsidóként ebben a
minõségében a nemzetisége egyetlen képviselõje volt a szakaszban, akkor a ravasz, agyafúrt, »zsíros helyeket« szerzõ
zsidókról szóló közbeszéd egyre jobban leülepszik, beleivódik az alkalmazottak tudatába.”11
A nagy honvédõ háború során a VH soraiban a fronton
430 ezer zsidó harcolt.12 27 százalékuk önkéntesként ment
ki a frontra. A Szovjetunió népei között õk képviselték a
legmagasabb arányt.13 Beleértve a hadifoglyokat, több mint
138 ezer zsidó vöröskatona halt meg a háborúban.14 A VHben nem kevesebb, mint 32 ezer zsidó szolgált tiszti rangban,15 a háború idején pedig 132 zsidó érte el a tábornoki
rangot.16 A világ egyetlen másik országának hadseregében
sem volt annyi zsidó származású tiszt és tábornok a II. világháború idején, mint a VH-ben.
A fronton zsidók ezrei szolgáltak politikai munkásként.
A zsidók háborúban való részvételének sajátos szemléletét
tükrözi az egyik veterán visszaemlékezése, miszerint az õ
ezredében „a zsidók, egyet leszámítva, mind politikai munkát végeztek”.17 Ez persze nem felel meg a valóságnak, hiГОНТМАХЕР, Г.: Субъективные заметки офицера запаса. Вестник Еврейского университета в Москве. №3. 1996, с.197–198 .o.
12
СВЕРДЛОВ. Ф.Д.: Энциклопедия еврейского гкроизма. М. 2002, с.11.
13
ТИМОР, A.: Здравия желаю вам, «новобранцы». «Алеф» №8, 08. 1990
г. Тель-Авив. с 16.
14
СВЕРДЛОВ. Ф.Д.: Энциклопедия еврейского гкроизма. М. 2002, с.11.
15
Очерки еврейского героизма. Т. 3. с. 449. Más számítások szerint
167 ezer. lásd: ШТЕЙНБЕРГ, M.: Евреи в войнах тысячелетий, с.220.
Jelen esetben a számítások legkisebbjét vettük, eltekintve a több mint
5-szörös különbségtõl.
16
СВЕРДЛОВ. Ф.Д.: Энциклопедия еврейского гкроизма. М. 2002, с.11.
17
ЛУГИН, И. А. : Полглотка свободы. Париж.1987, с.174.
11
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szen valójában zsidók nagy számban szolgáltak különösen
a páncélosoknál, a tüzérségnél, a mérnöki-mûszaki csapatokban, az orvosi egységekben. Ez magyarázható a zsidó
katonai alkalmazottak nagyarányú középszintû, szakmai
vagy felsõfokú végzettségével, szemben a hadseregben szolgáló más nemzetiségû katonai alkalmazottak alacsonyabb
végzettségével.
A háború kezdetével a szovjethatalom törvényei által elfojtott antiszemita érzület szinte akadálytalanul felszínre
törhetett. Az antiszemitizmus felerõsödésében jelentõs szerepet játszott a náci propaganda, amelynek a háború egész
idején az antiszemitizmus volt a központi eleme. A hadsereg politikai szervei felfigyeltek erre a sajátosságra. A következõket közli Kovaljovszkij dandárkomisszár az Észak-nyugati front politikai irányítás parancsnokainak: „A németek
speciális »beléptetõ cetliket« adnak a fogolytáborba való belépéskor, amin a következõk állnak: »Likvidáljátok a zsidóitokat
és a kommunistáitokat!«; »A Szovjetunió a zsidók fellegvára«.
»Oroszországot a zsidók uralják.« Ez a fasiszta propaganda
lényegi következtetése.”18 Kovaljovszkij tehát csak ténymegállapítást tesz, mert az ellenintézkedés szükségessége
nem merül fel. Ráadásul a szovjet politikai és hírközlõ szervek soha sem ismerték el, hogy a német fasiszta propaganda
fõ célpontja a zsidó népesség és a zsidó származású katona.
A nácik különleges jelentõséget tulajdonítottak az antiszemita propagandának. Számtalanszor hangsúlyozták:
„Az antiszemitizmusnak nincs is jobb táptalaja, mint a fronton harcoló katonák (…), így minden propagandista fontos
feladata, hogy az ellenséges hadseregekbe behatoljon az
antiszemitizmus.”19 A VH-ben szolgáló katonák egy részének tudatába szép lassan beivódott az a tévhit, hogy zsidók
nem szolgálnak a fronton, valamint ezzel párhuzamosan az
18
19

Yad Vashem archívum. M-40. MAP/96, 6. l.
Yad Vahsem archívum. M-37/174, l. 2–3. A Fõparancsnokság propaganda osztályának távirata, No. 3540–42.
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is, hogy ki nem érdemelt kitüntetéseket kapnak. A német
propaganda (sikeresen) tette a dolgát s nem csak a fronton,
hanem a hátország messzi területein is. A katonai cenzúra
nemegyszer jelezte, hogy az általa ellenõrzött levelekbõl
mind a hadseregben szolgálók, mind a lakosság körében megfigyelhetõ az antiszemita érzület megnyilvánulása.20 A hadseregbõl az antiszemitizmus a hátországra is átterjedt és
meghatározta az ottani hangulatot is. A. N. Sztyepanov író
– akit Frunze (Kirgizisztán) városába evakuáltak – 1943 májusának végén a következõket írta a Krasznaja Zvezda
szerkesztõjének, D. I. Ortenbergnek: „Az antiszemitizmusról. Az antiszemitizmus eszméjét a hadseregbõl hazatérõ,
immáron helyhez kötött sebesültek terjesztik a leginkább.
Nyíltan vallják, hogy a zsidók kitérnek a szolgálat alól és
csak bujkálnak és kivárnak biztonságos helyeken; igazi
pogromra alkalmas agitációt folytatnak. Tanúja voltam magam is annak, ahogy a féllábú hadirokkantak zsidókat zavartak el egy-egy sorban állásból, megverték õket, még nõket is.”21 Mindennek ellenére azt látni kell, hogy a hatalom
harcolt az antiszemitizmus ellen. V. M. Bocskarjov, szovjet
ügyész, a SZU Népbiztosok Tanácsa elnökhelyettesének,
A.J. Visinszkijnek tett 1942. október 15-i jelentésében, amely
a Kazahsztánban 1942 elsõ felében uralkodó állapotokról
szólt, a következõket jelentette: „míg a köztársaság egész
területérõl a pogromagitációért, uszításért és az evakuált
zsidók zaklatásáért 20 fõt ítéltünk el, addig augusztus 1-je
és szeptember 4-e között ugyanezért csak az alma-atai és a
szemipalatyini körzetbõl 42 embert adtunk át a bíróságnak.”22 A hátországban uralkodó hangulat nagyban befoМосква военная. Мемуары и архивные документы. М.,1995, с.160.
U.o. 16. old.
22
КОСТЫРчЕНКО, Г. В.: В плену у красного фараона. М., 1994, с. 15–16.
Az egyik levélben a következõ áll: „…Moszkvában nem találkozol zsidóval, mind elszaladt. Pedig ki másnak, elsõsorban a zsidóknak kellene megvédeniük Moszkvát, hiszen a Szovjetunió az egyetlen olyan
állam, amely engedékeny velük szemben”
20

21
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lyásolta a front hangulatát, ugyanakkor a fronton harcoló
leszerelt zsidó katonák többsége nem emlékezett a fronton
és a hadseregben megjelenõ antiszemitizmusra. Lehetséges,
hogy ez az emberi természet azon sajátosságával magyarázható, hogy hajlamos ösztönösen csak a szép dolgokat
megõrizni az emlékezetében, s a rosszakat – hogy megvédje önmagát a fájó emlékektõl – elfeledni.
R. Rubinovics, aki 1939-tõl szolgált a VH-ben és a háború
elsõ napjától harcolt, a következõket mondta: „A teljes szolgálatban töltött idõ során, kivéve a fogolytáborban eltöltött
idõszakot, egyáltalán nem találkoztam antiszemitizmussal.”23
L. Braszlavszkij harckocsizó alakulatnál szolgáló tiszt mondja: „A háborúban senki sem emlékeztetett arra, vagy vetette
a szememre, hogy zsidó vagyok. Akkor ez nem számított.”24
A fronton harcoló, együtt szolgáló, de különbözõ nemzetiségû katonák pedig valóban értették, hogy csak a kölcsönös segítségnyújtással lehet túlélni és csak ez vezet végsõ
gyõzelemre. Feltevésem, miszerint antiszemitává nem a hadseregben váltak, hanem már ilyen érzülettel és beállítottsággal jöttek oda – bár ezzel kapcsolatban statisztikai adat
nem áll a rendelkezésünkre – minden bizonnyal helytálló.
Persze a zsidókkal közvetlenül egymás mellett harcolva a fronton lehetetlen volt olyat mondani, hogy „de a zsidók Taskentben üldögélnek”. Mivel az antiszemitizmus nagymértékben
irracionális, éppen ezért a meggyõzõdéses antiszemiták
mindennek ellenére sem változtattak véleményükön.
220 megkérdezett zsidó származású veterán közül mindösszesen 16 mondta azt az interjú során, hogy irányában
nyílt ellenségeskedést tapasztalt, és szóbeli sértegetésekben, ironizáló megnyilvánulásokban volt része, vagy a zsidósággal, mint néppel szemben tapasztalta volna ugyanezt.
Sõt, néhányan arról beszéltek, hogy katonatársaik kifejezett

23
24

RUBINOVICS, R.: A szerzõvel készült interjú hangfelvétele, 1998.06.20.
Браславский, Л. : Я — русский еврей. М.,1995,с.123.
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ellenszenvet mutattak az efféle antiszemita eszmék iránt.
Vannak azonban ettõl eltérõ források is.
L. Razumovszkij például arra emlékszik, hogy a szolgálata teljes idõtartama alatt érezte irányában az antiszemita
megnyilvánulásokat. „(…) a ki nem érdemelt gyûlölet légkörében élek.”25 Sok zsidó titkolta származását a háború
ideje alatt. Egy buharai zsidó például az iratai elvesztése
után új iratokat igényelve már üzbégnek vallotta magát.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy ezt miért tette, a következõket mondta: „Mert nem látod, hogy milyen antiszemitizmus van a hadseregben? Ha hallanád, mit mondanak a jelenlétemben a zsidókról… egészen ijesztõ.”26 Lev Larszkij
elmesélte, hogy Grigorjev írnok javasolta neki, hogy oroszként írja be magát: „Jól gondold meg, mert vannak jócskán,
akik jobban gyûlölik a zsidókat, mint a fasiszták… tudod,
hogy hány testvéredet »kereszteltem« pravoszlávvá?”27 Grigorjev szavait támasztja alá Naumann Krasznov politikai
nevelésért felelõs vezetõ sorsa is. Egy éjjel „az ukrán katonák felkapták és elhurcolták, átadták a németeknek, mint
zsidó komisszárt.”28
Az antiszemitizmus néhol a zsidó sebesültek cserbenhagyásában is megnyilvánult. Szolomon Belinykij haláláról orosz
katonatársa a következõképpen számolt be: „Egymás mellett
feküdtünk a csata után. A harctéri szanitécek egymás után
szedték össze a sebesülteket, de Szolomon kérésére (hogy
szedjék fel õt is) azt válaszolták, hogy »zsidókat nem szedünk össze«. Nem is vitték el, így valószínûleg ott is halt
meg, vérbe fagyva.”29 Lehetséges az is, hogy ez nem egyszeri eset volt.
РУБИНОВИч, P.: Аудиозапись беседы с автором 20.6.1998.
M. Kraszik levele a szerzõhöz 2000. április 4-i keltezéssel.
27
ЛАРСКИЙ, Л.: Придурок, или мемуары гвардии рядового Ларского
28
Яд Вашем. Зал Имен. Приложение к Листу свидетельских показаний № 293749
29
ШНЕЕР, A.: Наша Память и боль.
25

26
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Az antiszemitizmus a fronton jelentõsen megerõsödött
1943 után, amikor elkezdõdött a németek által megszállt területek felszabadítása és elkezdtek olyanokat is behívni a
hadseregbe, akik több éven át éltek megszállt terülten az
antiszemita propaganda légkörében.
A nyílt antiszemitizmus megnyilvánult parancsnoki szinten is. A SZMERS egyik titkosszolgálati jelentésében a következõk olvashatók: „A 29-es különleges lövészhadosztály
vezetõje, Runyin, 1943. július 31-én részegen megverte az
orvosi-ápoló század zsidó patancsnokát antiszemita szitkozódások közepette. Nemegyszer volt antiszemita megnyilvánulása, de ugyanez igaz a tábornoki rangú hadosztályparancsnokra, Kuznyecovra is.”30 Élek a feltételezéssel, hogy az
eset nem kivételes. 1942 õszén, a hadsereg politikai részlegének átalakításával egy idõben a zsidó származású, politikai munkával foglalkozó katonák diszkriminálása is kezdetét vette.31 Van bizonyíték, hogy a „Vörös Hadsereg Politikai
Fõcsoportfõnöke – A. Sz. Scserbakov – titkos utasítást adott
ki, miszerint a politikai szervekben a fronton zsidókat alacsonyabb a hadtestek és hadosztályok alacsonyabb egységeihez kell átsorolni. Ezzel tulajdonképpen bekövetkezett
egy alapos »tisztogatás« a politikai irányításban. Bár a káderosztály módszeresen próbálta elfedni és eltitkolni ténykedését, annak értelmét és célját azonban nem volt nehéz kitalálni.”32 A Krasznaja Zvezda fõszerkesztõje, D. I. Ortenberg szavai
tanúbizonyságként szolgálnak: „1943 tavaszán a ÖKP(b) Központi Bizottsága, pontosabban Scserbakov a VH politikai

Yad Vashem archívum Ì-40/MAP-112, 1. lap
A Szovjetunió Felsõ Tanácsának Elnöksége által 1942. október 9-én kiadott „Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии” rendelete után.
32
МОГИЛЕВСКИЙ, C.: Секретный приказ. „Еврейский камертон” 19.09.
2002 г. — приложение к газете „Новости недели”. Sz. Mogiljevszkij
a háború idején a volhovi front propaganda osztályán dolgozott.
30
31
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fõcsoportfõnöke kijelentette: ’A szerkesztõségükben sok a
zsidó…csökkenteni kell a számukat’.”33
Antiszemitizmus létezett a tájékoztatási szférában is.
1942-ben kezdõdött az arra való kísérlet, hogy szándékosan
leértékeljék a zsidók részvételének jelentõségét, elhallgassák háborús hõstetteiket. A Bolsevik c. folyóirat 1942. januári számában a Szovjetunió Legfelsõbb Tanácsa Elnökségének elnökhelyettese, A. E. Badajev, megnevezte a Vörös
Hadsereg érdemrendjét és kitüntetését kiérdemlõk nemzetiségi összetételét. Számszerûen felsorolta, hány orosz, ukrán, belorusz kapott ilyet, majd áttér a többi nemzetiségre
és már számok nélkül a „burjátok, cserkeszek, hakaszok,
avarok, jakutok után említi a zsidókat is.”34 Teszi mindezt
úgy, hogy valójában a kitüntetések számát tekintve a zsidók a negyedik-ötödik helyen álltak.
A Zsidó Antifasiszta Bizottság vezetõi, Sz. Mihoelsz és S.
Epstein is felfigyeltek a tájékoztatás eme tendenciózus voltára és 1942. április 2-án feljegyzést küldtek az Össz-szövetségi Kommunista (Bolsevik) Párt KB titkárának, A. Sz. Szcserbakovnak. Levelükben kifejtik, hogy a hasonló információkat
a „hitlerista ügynökök” is felhasználhatnak, azt terjesztve,
hogy a „zsidók nem harcolnak”, megjegyzéseikre azonban
válasz nem érkezett.35
ОРТЕНБЕРГ, Д.: Такая выпала мне судьба. Иерусалим. 1997, с. 305.
КОСТЫРчЕНКО, Г.: В плену красного фараона. М.,1994, с.17. «Большевик» № 2.
35
U.o. Az 1941 és 1945 között kitüntetett zsidók számáról pontos adatokat a „Главноe управлениe кадров Народного Комиссариата обороны СССР от 4 апреля 1946 г.” nevû jegyzékben találhatunk. Ezen
jegyzék eredendõen a Zsidó Antifasiszta Bizottság számára készült.
Ebben a dokumentumban az áll, hogy a Katonai Kitüntetések Odaítéléséért Feleõs Hivatal (GUK MVSZ – Glavnoje Upravlenyije Kadrov,
Minyisztyersztvo Vnyesnyih Sznossenyij) szerint, 1946.04.01-ig a kitüntetteket számon tartó névjegyzékben 123 822 zsidó szerepelt, ami 1,8%-a
az összes kitüntetésre jelölt számának.” Евреи в Великой Отечественной войне: вклад в Победу. Каталог выставки. М.,1995.
33

34
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Számtalanszor meghamisították a zsidók háborús részvételérõl szóló adatokat. Egészen az 1990-es évek elejéig azt
tüntették fel, hogy a háború alatt 108 zsidónak ítélték meg
a Szovjetunió Hõse kitüntetést36, ugyanakkor valójában a
nagy honvédõ háborúban való hõstetteiért 141 zsidó kapta
meg e legmagasabb kitüntetést.37 Sajnálatos módon 49 zsidó, akit jelöltek a Szovjetunió Hõse kitüntetésre, végül nem
kapta meg azt. A tények mindenestre szembeszökõek: V. A.
Mindlin ezredesnek ötször ítélték meg a Szovjetunió Hõse
kitüntetést38, míg S. B. Fiseljszon alezredesnek háromszor39,
I. A. Rappoport õrnagy pedig kétszer40 részesült e kitüntetésben. Kiemelendõ továbbá, hogy a háború éveiben a parancsnokok a zsidó származású katonákat rendszerint a
legmagasabb kitüntetésekre jelölték. Moszkvában, a káderosztályon dolgozók, azonban kényük-kedvük szerint változtatták a kitüntetések fokozatait, néha egyszerûen csak
eltitkolták az eredeti felterjesztést. Sokszor elõfordult, hogy
a kitüntetésre jelölt személy anyaga már el sem jutott az elbírálásig.41
Nem állítható ugyanakkor határozottan, hogy a háború
éveiben tudatosan akadályozták volna a zsidókat, hogy a
szolgálati ranglétrán feljebb jussanak. Rafail Poliscsuk 1942ben az ejtõernyõsöknél kezdett szolgálni hadnagyi rangВеликая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. М., 1985,
с. 205.
37
СВЕРДЛОВ: Энциклопедия евр.героизма. М.2002,с.70.; összesen pedig 157. 12 zsidó a háború elõttig, ketten pedig kétszer is megkapták
a kitüntetést.
38
U.o. 38. old.
39
U.o. 36–37. old.
40
Телепрограмма „Острова”. Иосиф Раппопорт. РТР-Планета. 15. 2.03.
(15.25). Ioszif Rappoport biológus végzettségû; õ volt az egyetlen, aki
a Szovjetunióban üldözött genetika védelmében fel mert szólalni
1948-ban. A háború után világszinten is elismert tudós-kutatóvá vált
és elnyerte a Szocialista Munka Hõse, valamint a Lenin-díjat is.
41
ДАВЫДОВ, C.: Судьбу решали кадровики. «Известия» 21.04. 1995 г.
42
U.o., 5. lap
36
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ban, a háborút pedig már hadosztály felderítés-parancsnokaként, alezredesi rangban fejezte be, hat kitüntetést kapott. Ami azt illeti, nyilatkozata szerint mindenki egyenlõnek számított és nem volt diszkrimináció sem a címek, sem
a rangok, sem a kitüntetések adományozása során.42 Minden bizonnyal nem beszélhetünk a harckészültségben lévõ
Vörös Hadsereg soraiban elterjedt, nyílt antiszemitizmusról. Magyarázható ez mindenekelõtt azzal, hogy a zsidó vöröskatonák fokozatosan tekintélyre tettek szert bajtársaik
többségének körében, mert megbizonyosodhattak arról, hogy
hõsiesen harcoltak a front bármely pontján. Magyarázható
azzal is, hogy a zsidó katona kezében fegyver van, s így már
nem mindenki meri sértegetni, tudván, hogy kaphat egy
golyót válaszként, valamint azzal, hogy sok antiszemita félt
megosztani véleményét még a nem zsidó bajtársakkal is,
mert tartott a feljelentéstõl és a különleges osztály, valamint
a komisszárok büntetésétõl. A fogolytáborok azonban kedvezõ környezetnek bizonyultak a németek által ösztönzött,
nyílt antiszemitizmus megnyilvánulására, ami így mint egy
leszorított rugó, nagy erõvel törhetett ki.
A háború utáni években az antiszemitizmus felerõsödött
nemcsak a hadseregben, de az egész Szovjetunió területén
is, különösképpen a kozmopolitizmus elleni harc idején.
Ekkor a hadseregbõl több száz, 35-50 év közötti zsidó tisztet
és tábornokot bocsátottak el. Mindennek ellenére 1950 és
1991 között 101 zsidó szovjet katona kapott tábornoki rangot43, mellesleg a tiszti rangúak száma jelentõsen csökkent.
Utóbbi oka, hogy a háború után a zsidó katonák sokkal kevésbé törekedtek tiszti rang megszerzésére. A háborút követõ évek állami antiszemitizmusának különösen szégyenteljes esete volt, amikor 6 zsidót fosztottak meg a Szovjetunió
Hõse és minden más katonai szolgálat alatt kapott díjától,
4-et azért, mert Izraelbe emigrált. Utóbbiak közül kettõ még

43

СВЕРДЛОВ. Ф.Д.: Энциклопедия
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megélte, hogy a peresztrojka után visszaadták nekik rangjaikat és kitüntetéseiket. Két zsidót bûncselekmény elkövetéséért
fosztottak meg rangjától, na de milyen bûncselekményért!
1953-ban, a Szovjetunió Hõsét, Lev Gitmant megfosztották
rangjától és kitüntetéseitõl és tíz év munkatáborra ítélték
„állami tulajdon – egészen pontosan 8 rubel 67 kopekja értékû fémtörmelék – elsajátításáért.” Szintén a Szovjetunió
Hõse kitüntetés birtokosát, Jefim Levet 1961-ben fosztották
meg minden katonai kitüntetésétõl. Ekkor folytak a Szovjetunióban az ún. „gazdasági bûncselekmények” perei. Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a Vörös Hadseregben
az antiszemitizmus a Szovjetunió bel- és külpolitikájának
függvénye volt, különféle formákban nyilvánult meg. Individuális formában szóbeli sértegetésként és fizikai bántalmazásként a közkatonák és a parancsnokok körében; bürokratikus formájában a szolgálati ranglétrán való feljebbjutás
akadályoztatásában és a kitüntetések adományozásának korlátozásában nyilvánult meg. Állami szinten a tájékoztatás
szférájában: a zsidók harcokban való részvételének és szerepének, valamint érdemének lekicsinylése, meghamisítása.
Utóbbi gyakorlat a peresztrojka kezdetével javarészt megszûnt.
Fordította: Kiss Annamária
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„Bûnös parancsok”.
A „nemkívánatos” szovjet hadifoglyok
megsemmisítése a második világháborúban

A háborút követõ évtizedekben a tudományos életben világszerte nagy figyelmet szenteltek a holokausztnak, a zsidó
nép katasztrófájának, amely a történelem során a legjelentõsebb etnikai alapon történõ szisztematikus népirtás volt.
Kevesebb publikációt szenteltek a szintik és romák tömeges
megsemmisítésének, ám még ennél is kevesebb történész
foglalkozik az 1941-45 között német hadifogságba került
szovjet közkatonák és tisztek problematikájával, pedig ezen
„alsóbbrendû szlávok” üldözésének jellege a genocídium
bizonyos vonásait viseli magán, bár klasszikus meghatározása szerint nem az. Rendkívül kevés szakember foglalkozik
a fogságba került zsidó nemzetiségû vöröskatonák üldözésének kérdésével. Ebben a tekintetben megemlítendõ Pavel
Polian és Aron Schneer gyûjteményes kötete, amely Pusztulásra ítéltettek: szovjet zsidó hadifoglyok sorsa a második világháborúban (Обреченные погибнуть: судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне) címmel jelent
meg. Végül pedig csupán néhány publikációt szenteltek az
ún. „bûnös parancsoknak” és alkalmazásuknak minden olyan
szovjet hadifogoly vonatkozásában, akiket a náci vezetés
„nemkívánatosnak” nevezett.
A tudományos diskurzusba a „bûnös parancsok” fogalmát Heinrich Uhlig német történész vezette be. A terminus
a Wehrmacht fõparancsnoksága, a német szárazföldi erõk
fõparancsnoksága és a Birodalmi Biztonsági Fõhivatal direktíváinak egész sorát jelenti, amelyek „jogi” alapot biztosítottak egy sajátos, faji és ideológiai háború folytatására a
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Szovjetunió ellen. Az adott elõadás témájának kontextusában feltétlenül meg kell nevezni három parancsot ill. parancsfüzért, amelyek közvetlenül szabályozták a bánásmódot a szovjet hadifoglyok bizonyos kategóriáival. Ezek
elsõsorban az 1941. július 6-i, a politikai biztosokkal való bánásmód irányvonalait tartalmazó ún. komisszárparancs ill.
a Birodalmi Biztonsági Fõhivatal 1941. július 17-i, a szovjet
hadifoglyok szelekcióját szabályozó 8. és 9. parancsa. Bizonyos szempontból idetartozik még az 1941. május 13-i rendelet a Barbarossa-terv megvalósulásának területén érvényes
háborús törvénykezésrõl és különleges intézkedésekrõl. Az
ún. „bûnös parancsok” közé sorolok a szovjet hadifoglyokkal szembeni kemény intézkedések végrehajtására vonatkozó számos utasítást, pl. az 1941. szeptember 8-i utasítást a
szovjet hadifoglyokkal való bánásmódról, amely a legkisebb engedetlenség esetén is nyíltan fegyverhasználatra szólít fel a védtelen szovjet hadifoglyokkal szemben, de ezek
az utasítások meghaladják cikkünk kereteit.
A fent említett parancsok születésének okairól. 1941. március 3-án Hitler Alfred Jodllal, a Wehrmacht fõparancsnoksága vezérkari fõnökével vitatta meg a Szovjetunió ellen
küszöbön álló háborút. A találkozóról fennmaradt egy gyorsírással készült feljegyzés. Hitler többek között kijelentette:
„A küszöbön álló hadjárat nagyobb jelentõségû lesz, mint
egy egyszerû fegyveres összeütközés. Két világnézet fog
összecsapni egymással”.1 Hitler 1941. március 30-án, a Wehrmacht tábornokai elõtt mondott programbeszédében még
világosabban helyezte el a hangsúlyokat. Franz Halder, a szárazföldi haderõk vezérkari fõnöke a következõket jegyezte
fel: „Két világnézet ütközik össze. A Führer megsemmisítõ
ítéletet hozott a bolsevizmusról és aszociális bûncselekményhez hasonlította azt. A kommunizmus szörnyû veszélyt jelent a jövõnkre. El kell határolódnunk a bajtársi szolidaritás
1

MÜLLER, Rolf-Dieter–VOLKAMANN, Hans-Erich: Die Wehrmacht:
Mythos und Realität. Oldenburg 1999, S. 839.
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fogalmától. A kommunista sem elõtte, sem utána [fogságba
esése elõtt és után] nem bajtárs. Megsemmisítõ harcról van
szó. Ha nem így fogjuk fel, akkor bár leverjük az ellenséget,
de harminc év múlva újra szemben fogunk állni a kommunista ellenséggel. Nem azért folytatunk háborút, hogy konzerváljuk az ellenséget.”2 Ezekben a kijelentésekben a náci
vezetés régi és új félelmei manifesztálódnak és nemcsak
nyilvánvaló fasiszta közhelyeket tartalmaznak, hanem Németország jobboldali-konzervatív és nacionalista elitje, részben a tisztikar, de bizonyos liberális erõk régi elõítéleteit is.
„Oroszország és az oroszok fenyegetésérõl” van szó, akik
állítólag mindig arról álmodtak, hogy megsemmisítsék a német népet. A kommunizmussal, bolsevizmussal és marxizmussal szembeni dogmatikus és fanatikus gyûlölet ez, melynek
egyforma mértékben tárgyai az „oroszok” és a „zsidók”. Arno
J. Mayer amerikai történész Hitler és környezete világlátásában jól rámutatott az „antiszemitizmus-antikommunizmusruszofóbia” nyilvánvaló párhuzamaira. „Hitlernek egyáltalán nem voltak kétségei a bolsevizmus fenyegetése felõl,
amely állítólag azt a célt tûzte ki, hogy megrendíti az európai kontinenst. Ez kiegészítette az õ világképét, amely szerint a zsidók a német népen élõsködnek. Hitler számára a
marxizmus és a zsidók egyenértékûek voltak és egyformán
olyan fenyegetést jelentettek, amelytõl neki kell megmenteni a németeket.”3 A háború tehát már a tervezésének a szakaszában ideológiaivá vált. Leszámítva a keresztes háborúkat
és más, vallásos indítékú konfliktusokat, Hitler Szovjetunió
elleni háborúja volt az elsõ olyan ideológiai háború, amelyben
a rasszizmus elõször vált az agresszió okává, egyenrangúvá
olyan „standard” okokkal, mint a geopolitikai megerõsödés
vágya, a gazdasági és politikai konkurens eltávolítása és
JACOBSEN, Hans-Adolf: Der Weg zur Teilung der Welt. Koblenz/Bonn
1977, S. 108.
3
MAYER, Arno J.: Der Krieg als Kreuzzug. Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht und die „Endlösung“. Hamburg 1989, S. 167.

2
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forrásainak megszerzése. Egy ilyen háborúhoz ki kellett dolgozni a megfelelõ „jogi” alapot, amit meg is tettek. 1941 márciusában Hitler, Keitel és Jodl találkozójukon elõször tették
fel azt a kérdést, hogy hogyan kell eljárni a „bolsevizmus
hordozóival”, azaz azokkal, akik a Szovjetunió polgárai körében a nácik véleménye szerint a bolsevik ideológiát közvetítik. Az említett március 30-i értekezleten Hitler már meg
is nevezte a célt, ami „a bolsevik komisszárok és a kommunista értelmiség” fizikai megsemmisítése volt. Halder a náci diktátor kiegészítését is rögzítette: „A biztosok és a GPU
[a szövegben így szerepel] emberei bûnözõk és így kell velük bánni.”4 A politikai vezetés, pontosabban az állam önkényuralmi vezetõjének akarata tehát elhangzott, azaz a jövendõ hadifoglyokat és civileket már jóval azelõtt, hogy
eldördült volna az elsõ lövés a határon, olyan különleges
személyeknek kell tekinteni, akikre nem terjednek ki a törvények és a hadviselés szokásai. 1941. június 6-án tehát a
Wehrmacht parancsnoksága aláírta a komisszárparancsot.
Többek között ez állt benne: „A barbár ázsiai harci módszerek
értelmi szerzõi a politikai biztosok. Ellenük ezért késlekedés nélkül és különös keménységgel kell eljárni. Az ellenséges alakulatok szerveiként a politikai biztosokat a ruhaujjon látható speciális jelzés alapján lehet felismerni: vörös
csillag arannyal szõtt sarlóval és kalapáccsal. Õket a hadifoglyok közül azonnal, azaz még a harctéren el kell különíteni. Erre azért van szükség, hogy megfosszuk õket annak
lehetõségétõl, hogy befolyást gyakoroljanak a hadifoglyokra.
A biztosokat nem ismerjük el katonáknak: a hadifoglyokra érvényes nemzetközi jogi védelem rájuk nem terjed ki. A végrehajtott elkülönítés után meg kell õket semmisíteni.”5
A nürnbergi perben a védelem képviselõi azt állították, hogy
a komisszárparancs csak papíron volt érvényes, a gyakorRÖMER, Felix: Der Kommissarbefehl. Wehrmacht und NS-Verbrechen an
der Ostfront 1941/42. Paderborn 2008, S. 307.
5
IfZ, MA 1564/15.
4
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latban nem alkalmazták és a mûködõ hadseregben szabotálták. A Wehrmacht magas beosztású tisztjei, pl. Erich von
Manstein tábornok háború utáni visszaemlékezéseikben ezt
az állítást támasztották alá, azonban ez nem felel meg a valóságnak. A komisszárparancsot már az elsõ napoktól, sõt óráktól kezdve alkalmazták, miután Németország megtámadta
a Szovjetuniót. Idézet a Wehrmacht 123. gyaloghadosztályának 1941. június 22-i beszámolójából: „Délután nagy számban ejtettünk foglyul ellenséges katonákat. A fogságba esett
oroszok közül kiemeltük Kuzma Szarint, az oroszok 178. építõ zászlóaljának politikai biztosát. 20.35-kor a parancsnokság parancsának és elõírásainak megfelelõen agyonlõtték.”6
Június 30-án aláírásra került egy kiegészítõ elõírás a „különösen fanatikusnak” mutatkozó nõi pártaktivistákra vonatkozóan. Augusztus 18-án a parancsot kiterjesztették a politikai tisztekre.
Hány szovjet állampolgárt végeztek ki a komisszárparancsnak megfelelõen? Pontos adatok mind a mai napig nem
ismertek. Nemcsak a harcoló pártaktivistákat lõtték agyon,
de olyan polgári személyeket is, akik a nemzetközi jog értelmében nem harcolóknak számítottak. 2008-ban jelent meg
Felix Römer német történész terjedelmes monográfiája
A komisszárparancs. A Wehrmacht és a náci bûncselekmények a
keleti fronton 1941-1942-ben7 címmel. Römer 800 oldalas mûvében gyakorlatilag a komisszárparanccsal kapcsolatos minden aspektust megvilágít. Az egyes jegyzõkönyvek alapján
a kivégzettek minimális száma 3400 fõ. Römer 5000 ember
kivégzését „gyakorlatilag bizonyítottnak” tartja, de a meggyilkoltak számát valójában 10 ezerre becsüli. A történész
könyvében egy teljes fejezetet szentel még egy érdekes aspektusnak, mégpedig annak, hogy a német parancsnokság
nem volt tisztában a pártaktivistáknak a Vörös Hadseregben betöltött valódi szerepével és funkcióival. A hatóságok
6
7

Barch RH 26-123/143, Bl. 5–7.
RÖMER: Der Kommissarbefehl
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közti levelezésben arra mutatnak rá, hogy a biztosok szerepe állítólag „nyomasztóan nagy”. Joguk van arra, hogy a
tisztek döntéseit felülbírálják, letartóztathatnak bármilyen
parancsnokot és az is elõ van írva nekik, hogy a véleményük szerint ideológiailag nem kellõen motivált katonákat
lõjék agyon. A Wehrmacht néhány hozzá nem értõ elemzõje valóban õszintén úgy vélte, hogy a közkatonák többsége
1941-ben kizárólag azért harcolt, mert félt a biztosoktól és a
fenyegetõ büntetéstõl.
Olyan magától értetõdõ motívumokat nem vettek figyelembe, mint a hazafiság, a vágy, hogy megvédjék tágabb és
szûkebb értelemben vett hazájukat. A tisztek jelentõs része
olyannyira az antiszemitizmus hatása alá került, hogy képtelenek voltak a helyzet adekvát módon történõ felmérésére. Fehéroroszország Nemzeti Levéltárában fennmaradtak
jegyzõkönyvek a Szovjetunió megszállt területein fogságba
került szovjet tisztek kihallgatásáról. A kihallgatást végzõ
személy teljes komolysággal próbálta elérni, hogy a hadifogoly ismerje el zsidó származását csak annak alapján, hogy
felsõfokú végzettséggel rendelkezett. A németek véleménye szerint a Szovjetunióban csak a zsidók tanulhattak a
felsõoktatásban. Ezek a vélekedések nemcsak rasszisták és
barbárok voltak, de kontraproduktívak is. Még törzstisztek
is õszintén azt feltételezték, hogy a Wehrmacht Moszkva elleni támadásának megtorpanása és végül veresége elsõsorban
a biztosok szerepével függ össze a Vörös Hadseregben. Ilyen
következtetéseket tartalmaz például a Wehrmacht 10. gyaloghadosztály parancsnokának 1941. decemberi feljegyzése:
„Annak az oka, hogy az orosz hadsereg még nincsen teljesen szétverve, kétségkívül a komisszárok jelentõs szerepében
keresendõ. A Vörös Hadsereget lényegében a komisszárok
tartják fenn. Ez meghatározza a háború lefolyását.”8

8

BA-MA, RH 21-1/148c, S. 160 f.
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Sokkal kevésbé ismert a Birodalmi Biztonsági Fõhivatal
által 1941. július 17-én kiadott 8. és 9. parancs, amellyel lefektették a „politikailag megbízhatatlan” hadifoglyok megsemmisítésének „törvényi” alapjait. Ez a Joseph Göbbels
propagandaminiszter által összeállított lista alapján történt,
amely az alábbiakat tartalmazta: komisszárok, zsidók, pártaktivisták, „hivatásos forradalmárok”, pártfunkcionáriusok
és a Kommunista Internacionálé funkcionáriusai, az értelmiség egyes fanatikus képviselõi, fanatikus kommunisták,
magas rangú párttagok és a szovjet szervek magas tisztséget betöltõ munkatársai. Két megjegyzés: a. a német vezetés már a wannseei konferencia elõtt megkezdte a zsidók
szisztematikus megsemmisítését. b. a listát úgy állították össze,
hogy az minél több emberre jelentsen fenyegetést. Ki az a
„hivatásos forradalmár ”? A pártban magas tisztséget betöltõ
bármelyik vöröskatonát agyon lehetett lõni, de a kommunista párt egyszerû tagját is. Hogyan lehet meghatározni,
hogy ki az „értelmiség fanatikus képviselõje”? Bármelyik
szovjet író?
Berlinben mûködõ, KONTAKTE-KONTAKTÛ nevet viselõ egyesületünk erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a volt
szovjet hadifoglyoknak, akiket mint ismeretes, megfosztottak attól a joguktól, hogy a német kormánytól és a német
gazdasági alapból kompenzációt kapjanak. Sok levelet kapunk, visszaemlékezések érkeznek veteránoktól és ezért
nemcsak levéltári dokumentumok, hanem szemtanúk eredeti beszámolói alapján is szeretnénk helyreállítani a képet
arról, hogy hogyan szelektálták a „nemkívánatos hadifoglyokat”. A megszállt területeken a hadifoglyok ezen kategóriáit közvetlenül a táborok közelében lõtték agyon. A zsidók
és a pártaktivisták kiemelése a Lengyelország és Németország területén található tranzit- és munkatáborokban folytatódott. A letartóztatottakat koncentrációs táborokba küldték, ahol likvidálták õket.
Néhány szót a dokumentumokról. Nagyon érdekes Christian Möller német történész monográfiája az ukrajnai Kiro-
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vográdban mûködõ 305. sz. szovjet hadifogolytáborról, de
mivel nagyon kis példányszámban jelent meg, ezért gyakorlatilag visszhang nélkül maradt. Kirovográdban egy kisebb tábor mûködött. A láger vezetése kiválasztotta a fenti
kategóriáknak megfelelõ hadifoglyokat. A listák szerint a
többségük zsidó volt. Kis, 10-12 fõs csoportokban a NovoUkrainka-i biztonsági szolgálathoz irányították, ahol megsemmisítették õket. Az adabasi altáborban csak 1941 novemberének elsõ hetében 200 zsidó vöröskatonát emeltek
ki és végeztek ki. November közepére a tábor vezetésének
problémái támadtak a transzporttal. A biztonsági szolgálattal történõ egyeztetés után a kivégzéseket közvetlenül a táborban kezdték végrehajtani. 20 kivégzett neve fennmaradt.9 A náci kollaboránsok aktív szerepet vállaltak a zsidók
és a pártaktivisták megsemmisítésében. Mihail Litvin fehérorosz történész csak Szmilovicsi városára vonatkozóan a
következõ adatot közli: csak 1941 októberében 1300 embert
végeztek ki, „pártfunkcionáriusokat és zsidókat”. Ez rögzítésre került a 2. litván zászlóalj hadinaplójában.10
Példák a „nemkívánatos hadifoglyok” megsemmisítésérõl a megszállt területen. Fjodor Ja. Kijevbõl a breszti várban esett fogságba. „Politikai tisztünket a német katonák ott
helyben lõtték le. Megtagadta, hogy közkatonai egyenruhába öltözzön, bár javasoltuk neki”.11 Alekszej S. Donyeckbõl: „A mi századunkban volt egy zsidó, Kaufmannak hívták.
Egyszerû közkatona volt, jellegzetes zsidó külsõvel. Fogságba kerülése után a németek rögtön kiemelték a csoportunkból és ott helyben kivégezték, közben röhögtek és kurjongattak.” Jevgenyij P. Penzából már 1942-ben esett fogságba,
MÖLLER, Christian: Massensterben und Massenvernichtung – Das Stalag
305 in der Ukraine 1941-1944. Norderstedt 2000, S. 34–35.
10
ЧУЕВ, Сергей: Спецслужбы III Рейха. Санкт-Петербург 2003, стр.
143–144.
11
Ez és a továbbiak a KONTAKTE-KONTAKTÛ egyesület levéltárából
(Berlin).
9
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Sztálingrádnál: „Saját szememmel láttam, hogy az alakulatunkból a németek agyonlõttek két zsidót és a századosunkat, egy pártaktivistát. Csak úgy, minden ok nélkül”. Sajnos
több esetben árulás történt. Kuruglen A. az üzbegisztáni
Namanganból: „Századkomisszárunkat Jefim Garivicsnek
hívták. Zsidó volt. Fogságba kerülése után azonnal agyonlõtték. Az egyik közkatona árulta el. Ismertem õt, egy kulák
fia volt és szélsõségesen szovjetellenes”. Elég példa volt
árulásra magukban a táborokban is. Mivel kevés idõ áll rendelkezésemre, ezért nem fogok idézni ezekbõl a visszaemlékezésekbõl, de gyûjteményemben vannak példák arra is,
hogy szolidárisan viselkedtek a fogságba esett zsidókkal és
pártaktivistákkal. Bújtatták õket, közkatonai egyenruhába
való átöltözést ajánlottak fel nekik, segítettek nekik, hogy
ukránnak vagy kaukázusinak adják ki magukat, még néhány szót meg is tanítottak nekik ukránul vagy azeri nyelven. Vannak eklatánsabb példák is: amikor kiderült, hogy
valaki a katonák közül arra készül, hogy feladja társát, antiszemitizmusa, antikommunizmusa miatt vagy haszonszerzési okokból, akkor a potenciális árulót megverték, sõt meg
is ölték. A visszaemlékezések tartalmaznak adatokat a szolidáris viselkedés okairól is. Nem mindig kizárólag idealizmusból fakadtak. Az egyik volt hadifogoly õszintén leírta,
hogy a vele egy táborban tartózkodó pártaktivista korábban
a kerületi pártszervezet vezetõje volt és a levél szerzõje a
háború elõtt sofõrként dolgozott neki. A pártaktivista udvarias volt vele, élelmiszerrel segített az õ családjának, ezért a
táborban lehetõsége nyílt arra, hogy meghálálja a jóságát.
A rendõrt, aki felismerte az aktivistát, és jelenteni akarta õt
a lágerfõnökségnek, õ a barakkba csalta és megfojtotta.
Az egykori szovjet hadifoglyok tanúi voltak a táborokban
a zsidók kiemelése céljából végzett ún. „orvosi ellenõrzéseknek” is. Két példát hozok, az egyik a megszállt területen,
a másik a Birodalom egyik táborában történt. Alekszej Cs. Ukrajnából, a Belaja Cerkovban mûködõ 334. sz. tábor lakójaként
így emlékszik vissza: „Volt laktanyákba zártak be bennünket
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és szinte azonnal hozzákezdtek a „szûrésnek”. A foglyokat
sorba állították és arra kényszerítették, hogy vetkõzzenek
le. A soron végigmentek a zsidó kérdés „szakértõi”. Azokat
a foglyokat, akiknél a származás jeleit fedezték fel, félreállították. Odavezették hozzájuk azokat a parancsnokainkat és
biztosokat is, akik árulás áldozatai lettek. Az éjszakát külön
fészerben töltötték. Másnap reggel mindannyiukat kivégezték egy tankcsapda mellett, nem messze a tábortól”. Szergej
N. Jekatyerinburgból azt írja le, hogy hogyan zajlott a „szelekció” Németországban, a memmingeni VII b hadifogolytáborban: „Egy napon azt parancsolták, hogy hagyjuk abba
a munkát és menjünk vissza a táborba. Zsidókat kerestek.
Négy zsidót és két nem zsidót találtak. Õket teherautón elvitték valahová. A mi barakkunkból voltak. Pontosan tudtam, hogy az egyikük ukrán, nem zsidó és nem aktivista.
De fekete szeme és haja volt, az orra meg hasonlított a zsidókéra. Elsõ felindulásomban meg akartam mondani a németeknek, hogy nem zsidó. De hallgattam. Féltem”.
Pavel Polian Krakovszkij és Arad kutatásaira támaszkodva úgy véli, hogy a 85 ezer zsidó nemzetiségû hadifogoly
vöröskatonából 55-80 ezret gyilkoltak meg, azaz a megöltek
százaléka elérheti a teljes létszám 90%-át. Kétharmadukat a
megszállt területen ölték meg.12 A komisszárparancsot a hadseregparancsnokok nyomására 1942-ben helyezték hatályon
kívül, akik úgy vélték, hogy a tömeges kivégzések csak erõsítik a Vörös Hadsereg ellenállását. A 8. és 9. parancs a háború végéig érvényben maradt.
Végül a Wehrmacht szerepérõl a „nemkívánatos” hadifoglyok tömeges megsemmisítésében. Errõl a szereprõl hosszú
ideig hallgattak Németországban. Christian Streit történész
megjegyzi: „A háború utáni években a társadalomban, különösen a Wehrmacht egykori tisztjeinek körében erõs el12

ПОЛџН, Павел—ШНЕЕР, Арон: Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне. Москва 2006,
стр. 33–34.
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utasításba ütközött az az állítás, miszerint a katonai vezetés
aktívan közremûködött volna a „bûnös parancsok” megfogalmazásában, beleértve a komisszárparancsot is.”13 Rolf
Keller, aki az Alsószászországi Emlékhelyek Alapítvány vezetõje és a szovjet hadifoglyok témájának szakértõje, könyvének elsõ fejezetében az alábbi alapvetést teszi: „A hidegháború és azok az ellenségképek, amelyek soha nem tûntek
el a németek tudatából, nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy a háború utáni idõszakban a történettudomány gyakorlatilag nem tanulmányozta a Wehrmacht kulcsszerepét
a náci államban”.14
Csak a nagy port kavart A Wehrmacht bûnei címet viselõ
kiállítás után vált végre szakmai és társadalmi diskurzus
tárgyává Németországban a német hadsereg szerepe a holokausztban és a szovjet hadifoglyok megsemmisítésében,
akiket a náci ideológusok „nemkívánatosnak” minõsítettek.
Az országban lassan megjelenik az empátia Hitler fajgyûlölõ
politikájának azon áldozataival szemben is, akik egészen a
közelmúltig nem álltak a történettudomány és publicisztika
figyelmének középpontjában.
Fordította: Hetesy Szilvia

STREIT, Christian: Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen
Kriegsgefangenen 1941-1945. Bonn 1997, S. 19.
14
KELLER, Rolf: Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42.
Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und kriegswirtschaftlichen Zwängen. Göttingen 2011, S. 16.

13
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Akik meggyõzõdésbõl kollaboráltak

A II. világháború történetének könyvtárnyi az irodalma.
Mégis – hiába telt el immár csaknem hét évtized a világégés
befejezésétõl – újabb és újabb szempontok merülnek fel a
háború történetével kapcsolatban. Ugyan a kollaboráció jelenségének kutatása távolról sem új keletû – még a Szovjetunió tekintetében sem –, ám az a nemrég Moszkvában megjelent kötet, amely két egykori szovjet állampolgár németekkel
való együttmûködésérõl számol be, mégis figyelmet érdemlõ újdonságnak számít. Az Oleg Budnyickij és Galina
Zelenyina által szerkesztett könyv1a megszállókkal való
együttmûködés egy eddig kevésbé feldolgozott vonatkozását mutatja be. Mégpedig azok kollaborálását, akik az együttmûködést nem kényszer hatására és nem is a túlélni akarás
hétköznapi terhe alatt választották, hanem elvi megfontolásból. Azért, mert eszmei ellenfelei voltak a bolsevizmusnak, illetve mindannak, amit az új hatalom 1917 után rájuk
kényszerített. A közelmúltban megjelent kötet két ilyen
„eszmei kollaboráns”2 három írását adja közre, megmutatva
„Свершилось. Пришли немцы!” Идейный коллаборационизм в СССР
в период Великой Отечественной войны. Moсква, 2012. („Beteljesült. Megjöttek a németek!” Eszmei kollaboráció a Szovjetunióban a
nagy honvédõ háború idején)
2
Nehéz pontosan meghatározni a németekkel való együttmûködésnek azt a típusát, amelyet a könyvben szereplõ írások szerzõi képviseltek. És ez nem fordítási probléma, hiszen a kötet szerkesztõi által
használt jelzõs szerkezet, az „идейный оллаборационизм” gond nél1
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a megszállókkal való együttmûködésük hátterét és döntésük indítékait.
Mindeddig keveset tudhattunk ezekrõl az emberekrõl.
Az azonban eddig sem volt kétséges, hogy a bolsevik rendszernek még a ’30-40-es évek fordulóján is sokan lehettek
ellenfelei, még ha ezt nem is fejezték ki tevõlegesen. A rendszerrel szembeni elégedetlenségnek számos oka lehetett.
A kötet szerkesztõi bevezetõ tanulmányukban több ilyen körülményre is felhívják a figyelmet. Mindenekelõtt arra, hogy
a Szovjetunió-beli életkörülmények, a mindennapi élet felkül fordítható „eszmei kollaborációként”. A kérdés inkább az, hogy
maga a szerkesztõi koncepció meggyõzõ-e, vagyis a kötetben bemutatni kívánt jelenség épp ezzel vonatkozó szószerkezettel írható-e le
a legpontosabban. Az világos és egyértelmû, hogy a kötet írásainak
szerzõi nem direkt kényszer hatására és nem is a túlélni akarás ösztönének engedve vállalták a németekkel való együttmûködést. Õk azért
voltak hajlandóak kollaborálni, mert gyûlölték a bolsevizmust, és
mert nem ismerték, avagy súlyosan félreismerték a németek háborús
céljait. Ám az több mint kétséges, hogy ez a két „körülmény” önmagában elégséges lenne ahhoz, hogy „eszmei kollaborációról” beszélhessünk, vagyis olyanfajta magatartásról, amelynek következetesen
végiggondolt „eszmei” alapjai lennének. A kötetben közölt írások
szerzõi esetében ez az „eszmei” alap kezdetben kimerült annak feltételezésében, hogy a németek támadása nyomán összeomlik a gyûlölt
bolsevik rendszer, majd – miután a németek dolguk végeztével eltûnnek – létrejön valamilyen élhetõbb világ. Késõbb – megtapasztalva a
német megszállás hétköznapjait – mindez átalakult – köszönhetõen
Vlaszov színrelépésének is – és a kollaboránsok egy része kezdett
„belekapaszkodni” a „harmadik út” koncepciójába, vagyis annak feltételezésébe, hogy egyszerre lehet elutasítani mind Sztálint, mind pedig Hitlert. Csakhogy e „koncepció” érvényre juttatásának egy pillanatig sem volt realitása. Ráadásul Vlaszov is csak azt követõen vált a
„demokratikus Oroszország” szószólójává, hogy a németek fogságába esett, vagyis politikai fordulatát nem valamiféle belsõ önvizsgálat,
avagy eszmei meghasonlás váltotta ki, hanem radikálisan új és egyben kiszolgáltatott élethelyzete. Következésképpen nagyon is kérdéses, hogy a kötet szerzõi által követett magatartás mennyiben tekinthetõ „eszmei kollaborációnak”. Ennek ellenére – jobb híján – magunk
is használni fogjuk e kétséget keltõ jelzõs szerkezetet.
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tételei – többek között épp az erõltetett iparosítás következtében – már a háború elõtt is rendkívül szegényesek, sõt kifejezetten nyomorúságosak voltak. És ez éppúgy vonatkozott
a vidéki, mint a városi életre. 1941 nyarán, amikor a Szovjetuniót megtámadták, az ország alig egy évtizedre volt a
kolhozosítástól, illetve a jelentõs részt épp ennek következményeként lesújtó 1932-33-es nagy éhínségtõl. Az utóbbi a
Szovjetunió teljes területén mintegy 7-7,5 millió ember éhhalálát okozta. És akkor még nem tettünk említést az egyre
többeket elérõ deportálásokról, a politikai terrorról és annak
1937-es betetõzésérõl. Mindennek rendkívül súlyos társadalmi ára volt. Mindennél meggyõzõbben mutatják ezt a korszak
demográfiai adatai. Mindenekelõtt a várható élettartamra
vonatkozó mutató. Ez ugyanis a háborút közvetlenül megelõzõ évben a szovjet férfiak esetében már csak 38,6 év volt,
míg a nõknél 43,9.3 Ezek az adatok lényegében megegyeztek az Orosz Birodalom századfordulós mutatóival, és mintegy 20 évvel voltak rosszabbak, mint a korabeli Angliáé.
Ráadásul mindez nemcsak a még mindig magas csecsemõhalandósággal függött össze, hanem jelentõs részben azzal,
hogy a ’30-as évek végén az elhalálozottak fele a 16 és 49 év
közti korosztályhoz tartozott, míg ötödük a 16 és 29 év közöttihez.4 Mindez azonban nem a terror következménye
volt elsõsorban – bár nyilvánvalóan az is közrejátszott ebben –, hanem leginkább a mindennapos nélkülözésekbõl,
alultápláltságból, alacsony szintû egészségügyi ellátásból,
vagyis az általános szegénységbõl fakadt.
De nemcsak a hétköznapi élet nyomorúsága taszított el
sokakat a bolsevik rendszertõl, de annak militáns egyház- és
vallásellenessége is. A bolsevik vezetés – miután 1935-ben a
СAXAPOB А. Н.— ЖИРOMИPCKAЯ, В.Б.: Облик народа к началу Великой Отечественной войны // Народ и война. Очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М. 2010. стр.
32–33.
4
Uo. стр. 33

3
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soros népszámlálás nyomán kénytelen volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy közel húsz évvel hatalomra kerülésük
után a lakosság jelentõs része továbbra is hívõ – látványos
egyházellenes kampányba fogott. Ennek pedig az lett a következménye, hogy míg e kampány elõtt a Szovjetunióban
mintegy húszezer templom, zsinagóga és mecset mûködött,
addig 1941 elejére számuk már ezer alá csökkent. Ezzel párhuzamosan a különbözõ felekezetekhez tartozó klérus létszáma
is erõsen megfogyatkozott, a korábbi huszonnégyezerrõl
ötezerhatszázra. Ráadásul a megmaradtak fele a Moszkva
által 1939-1940-ben megszerzett új területeken – NyugatBelorussziában, Nyugat-Ukrajnában és Besszarábiában –
teljesített szolgálatot.5 Vagyis a rendszerrel nemcsak annak
szegényes életfeltételei és terrorja miatt voltak sokan elégedetlenek, de istentagadó természete miatt is. Ez az utóbbi
kiváltképp a parasztokat tette felettébb bizalmatlanná. Körükben sokan hittek annak a ’30-as évek második felében
széles körben terjedõ szóbeszédnek, hogy e sátáni rendszer
hamarosan összeomlik,merthogy „rövidesen háború lesz,
idegen hadseregek törnek be Oroszországba, és a kolhozokat felszámolják…”6
Mindazonáltal a rendszerrel való nyílt szembehelyezkedést a németek és szövetségeseik megérkezése elõtt csak
nagyon kevesek merték vállalni. Mindez értelmetlennek, reménytelennek és feleslegesen kockázatosnak tûnt. A németek megérkezésével azonban megváltozott a helyzet. Az új
feltételek mellett immár „sokan” választották a megszállókkal való együttmûködést. Ez azonban nem jelentette azt,
hogy a rendszerrel szembeni elégedetlenség, avagy a kifejezett rendszerellenesség feltétlenül elvezetett volna a meg5

6

Lásd a kötet bevezetõ tanulmányát: БYДНИЦKИЙ, О. В.—ЗEЛEНИНA, Г. С.: Идейный коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны// „Свершилось. Пришли немцы!”, стр. 7.
ФИЦПAТPИK ,Ш.: Сталинские крестьяне. Социальная история
Советской России в 30-е годы деревня. М. 2001. стр. 13.
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szállókkal való együttmûködéshez. Számos példát találni
arra – a kötet bevezetõje is több ilyenre utal –, amikor a bolsevizmussal szembeni „igazolt” elégedetlenség nem „csapott
át” kollaborálásba. És persze ennek ellenkezõjére is akadt
jócskán példa. Vagyis arra, amikor valaki késznek mutatkozott annak ellenére is a megszállókkal való együttmûködésre, hogy korábban a szovjet rendszer támogatójának, sõt kifejezett támaszának számított.7 Azaz a szovjetellenességbõl
még nem következett feltétlenül a megszállók kiszolgálása,
miként a korábbi rendszerhûség sem jelentett garanciát arra,
hogy valaki ne váljék kollaboránssá.
Ugyanakkor arra a kérdésre is nehéz válaszolni, hogy valóban sokan voltak-e azok, akik vállalták a megszállókkal
való együttmûködést. Már csak azért is nehéz e kérdésre
választ adni, mert elõtte azt is tisztázni kellene, hogy mi tekinthetõ egyáltalán kollaborálásnak. Ez ugyanis egyáltalán
nem nyilvánvaló. Vannak persze vitán felülálló esetek, mint
amilyen a megszállók fegyveres támogatása, akár katonaként, akár rendfenntartóként. És nyilván ebbe a kategóriába tartozik az is, aki kész a megszállók politikai támogatására, akár az új adminisztráció részeként, akár az új hatalom
propagandistájaként. De vajon kollaborált-e az, aki korábbi
posztján maradt és egy dohánygyár, avagy a helyi állatkert
igazgatójaként a megszállás idején is tovább dolgozott? Mi
lett volna ebben az esetben a helyes magatartás? Mindent
hátrahagyva elmenekülni? Partizánnak állni, avagy ott maradni és óvni, ami még óvható? A Don melletti Rosztovban,
például, a megszállást követõen mind a dohánygyár igazgatója, mind a városi állatkert vezetõje a helyén maradt.
Olyannyira, hogy miután a németeket kiûzte a visszatérõ

7

EPMOЛOB, И.: Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и большевиками (1941—1944). М. 2010. стр.
31.
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Vörös Hadsereg, akkor is posztjukon maradtak.8 Vagyis föl
nem merült bennük, hogy a visszavonuló megszálló erõkkel
együtt nekik is menekülniük kellene. Nyilván úgy gondolták, hogy semmi rosszat nem követtek el. De vajon a visszatérõ szovjet hatóságok is így gondolták-e? A helyükön maradó igazgatók pedig biztosak lehettek-e abban, hogy amiként
õk, úgy a helyreállított bolsevik hatalom képviselõi is így
gondolják-e majd? Ez egyáltalán nem volt magától értetõdõ.
Mint ahogyan az sem, hogy kollaboráns-e az, akit német
nyelvtanárként a megszálló hatóságok tolmácsolásra kényszerítenek. Kiváltképp kényessé válik ez a kérdés, ha a sors
ráadásul úgy hozta, hogy tolmácsként kénytelen volt elfogott ellenállók, avagy ellenállónak vélt civilek kihallgatásán
is részt venni. Mi a bûne? Volt-e bûne? Hol húzódik itt a határ? És együttmûködõnek kell-e tekinteni azt, aki a megszállt terület valamilyen helyreállított üzemében egyszerû
munkásemberként dolgozott, mert valamibõl mégiscsak
8

A bemutatott kötet bevezetõ tanulmánya számol be a rosztovi igazgatók esetérõl. (Lásd: БYДНИЦKИЙ, О. В.—ЗEЛEНИНA, Г. С.: Идейный коллабо- рационизм в годы Великой Отечественной войны
// „Свершилось. Пришли немцы!”, стр. 6. ) Az azonban végül nem
derül ki, hogy a szovjet csapatok visszatérésekor miként alakult a sorsuk.
Lehet, hogy posztjukon maradhattak, lehet, hogy nem. Különbözõ
okok miatt inkább az utóbbi változat a valószínûbb. A visszatérõ
szovjet hatóságok ugyanis rendkívül bizalmatlanok voltak mindenkivel szemben, akik a megszállt területen rekedtek. Valerij Vasziljev, a
vinnyicai terület megszállását feldolgozó dokumentumkötet egyik
bevezetõ tanulmányának szerzõje írását egy mogiljovi szemtanú visszaemlékezésére hivatkozva a következõkkel zárja: „…a szovjet hivatalnokok még a gettót túlélõ zsidókat is nyíltan kollaborálással vádolták.
A megszállókkal való potenciális együttmûködéssel gyanúsítva õket,
azt kérdezték tõlük: ’Ha túl tudták élni, akkor ez miképpen volt lehetséges?’ Ezért aztán az emberek igyekeztek semmit se mesélni a
megszállásról, a városok és a kis települések lakói pedig gyakran cserélték a személyi igazolványukat, nevüket, születésük helyét és idejét.” (BACИЛEB, B.: Оккупационный режим и население // Жизнь
в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010. стр. 47.)

03Konyv1:Konyv.qxd

280

10/2/2014

12:51 PM

Page 280

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN

meg kellett élnie? És kollaboráns-e az a mérnök, aki elõbb
segített valamilyen lerombolt, avagy részben leszerelt üzem
újraindításában, majd mûködtetésében? És rossznéven vehetõ-e a parasztoktól, hogy készek voltak továbbra is a földeken dolgozni? Azokon a földeken, amelyeket ugyan nem
kaptak vissza, de nem is tartoztak a kolhozokhoz, merthogy
azokat immár átnevezték „közösségi gazdaságoknak”. És
miután többé-kevésbé tisztáztuk a kollaboráció fogalmát –
már amennyire e kérdések egyáltalán tisztázhatóak –, azt is
világossá kell tenni, hogy voltaképpen hányan kerültek abba a helyzetbe, hogy „kollaborálhassanak”, vagyis a teljes
szovjet népesség mekkora része rekedt a megszállt területeken.
Egyelõre azonban még erre a kérdésre se tudjuk a pontos
választ. Amit tudunk, az az, hogy azon az 1,9 millió négyzetkilométernyi területen,9 amely a németek és szövetségeseik
kezére került, a háború kitörése elõtt mintegy 85-88 millió fõ
élt10vagyis a Szovjetunió korabeli teljes népességének 44-46 százaléka. Ez azonban nem jelentette azt, hogy miután kitört a
háború, mindenki, aki korábban ott élt, a megszállt területeken is maradt. Részben az e területekrõl korábban behívott hadkötelesek, részben az evakuálás során a térségbõl
áttelepítettek, részben pedig a spontán menekülõk jelentõs
mértékben csökkentették az idegen felügyelet alá kerültek
Lásd: Население России в ХХ веке. Исторические очерки. т.2.
1940-1959 гг. М. 2001. стр. 61.
10
A Народное хозяство СССР в Великой Отечественной войне. 19411945. Статистический сборник. (М. 1990. стр. 21.) c. kötet 84,9 millió
fõben határozza meg az utóbb megszállás alá került területeken 1940ben élõk számát. Ezzel szemben a Население России в ХХ веке.
Исторические очерки. т.2. 1940—1959 гг. (М. 2001.) c. tanulmánygyûjtemény– azon közlésébõl kiindulva, hogy az Orosz Tagköztársaság utóbb idegen felügyelet alá vont területein a háború kitörése elõtt
közel 30 millióan éltek (lásd az említett kötet 49. oldalán), míg a Szovjetunió többi megszállt nyugati tagköztársaságában mintegy 60 millióan
(lásd aszóban forgó kötet 16. oldalának táblázatát) – arra enged következtetni, hogy ez a szám akár a 88 milliót is elérhette.
9
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számát. Mindeközben a lakosság szervezett kivonása az ország nyugati részének különbözõ területeirõl felettébb egyenetlenül valósult csak meg. A közel 3 milliós Litvániából,
például, csak húszezer embert tudtak evakuálni, vagyis a lakosság mindössze 0,07 százalékát, merthogy e nemrég Szovjetunióhoz csatolt tagköztársaságot a német csapatok négy
nap alatt lerohanták. Lényegében ugyanez a helyzet alakult ki Lettországban is. Innen a lakosság 2 százalékát tudták kimenekíteni. A nyugati határtól legtávolabb esõ balti
tagköztársaság, Észtország esetében már valamivel sikeresebb volt e mûvelet, de a kimenekítettek aránya itt sem haladta meg a 6 százalékot. Vagyis a szovjet hatóságok az 5,7 millió össznépességû három balti tagköztársaságból – nyilván
a helyi lakosság jelentõs részének ellenkezése miatt is –
mindössze 120 ezer embert tudtak az ország belsõ területeire
áttelepíteni.11 Ennél hatékonyabban alakult az evakuálás Ukrajna esetében. Itt az akkor 41 milliós népességbõl mintegy
4 millió fõt sikerült kimenteni, míg a 9 milliós Belorussziából 1,5 milliót. E mûveletek és a már említett egyéb körülmények következtében valószínûleg mintegy 70 millió ember
rekedhetett a megszállt területeken. Ebbõl kevesebb, mint
30 milliót tett ki az orosz tagköztársasághoz tartozó területeken élõk száma, míg mintegy 40 milliót a Baltikumban,
Belorussziában, Ukrajnában és Moldáviában élõké. Miután
pedig a szovjet hatóságok nemcsak gyárakat és üzemeket
telepítettek át az ország belsõ területeire, hanem a hadköteles kortól néhány évvel fiatalabb férfiakat is, a Szovjetunió
megszállt részein túlnyomó többségében – mintegy háromnegyed részben – nõk maradtak, míg a kisebbségben lévõ
férfiak nagy része vagy idõs ember, vagy még gyermek volt.
A fiatal, ám még nem hadköteles férfiakra ugyanis Moszkva stratégiai tartalékként tekintett, és igyekezett minél nagyobb számban kimenekíteni õket. Ez jórészt sikerült is.
11

Lásd: Население России в ХХ веке. Исторические очерки. т.2.
1940—1959 гг. М. 2001. стр. 70.
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A megszállás a mindenkori frontvonal közelében még
közvetlen katonai felügyeletet jelentett, míg a harctértõl távolabb esõ részeken az új hatalom már civil adminisztráció
révén igazgatta az ott élõket. Berlin az elfoglalt szovjet területeken négy ún. „birodalmi komisszariátust” tervezett kialakítani.12 Ebbõl kettõ létre is jött. A balti térséget és Belorusszia északi részét magába foglaló „Ostland”, illetve az
Ukrán Tagköztársaság jelentõs részére kiterjedõ „Ukrajna”.
A tervbe vett „Kaukázus” és „Moszkva” nevû adminisztratív egységek azonban a német háborús célok teljesületlensége miatt nem kerültek felállításra.
A megszálló hatóságok sem de jure, se de facto nem tettek érdemi különbséget az elfoglalt területek civil lakossága
és a hadifoglyok „mozgatása” között.13 Ez mindennél világosabban mutatkozott meg a kényszerdeportálások gyakorlatában. A civil lakosság ez ellen nem tehetett semmit. Ha
megpróbált ellenállni, akkor erõszakkal vitték el és kényszerítették munkára. Ugyanakkor a munkavégzés a megszállt
területeken is kötelezõ volt mindenkinek. Ez éppúgy vonatkozott a városi, mint a falusi lakosságra. Legfeljebb annyi
volt az egyes megszállt területek közti különbség, hogy míg
e szabály a németek felügyelte területeken a 18 és 45 év
közti korosztályra vonatkozott, addig a románok ellenõrizte besszarábiai és dél-ukrajnai ún. „Transznisztriában” a 16 és
40 év közöttiekre. Elvileg az üzemekben a napi munkaidõ
11-12 óra volt, míg a földeken napkeltétõl napnyugtáig tartott. Az aratási idõben még a 10-12 éves gyerekeket is kihajtották a földekre.14 Aki pedig nem engedelmeskedett, avagy
lazsált, az azt kockáztatta, hogy németországi kényszermunkára hajtják, avagy a környék valamely munkatáborába zárják.
Lásd: KHЯЗЬKOB, А. С.: Оккупационный режим.Партизанское
движение// Война и общество. 1941—1945. кн. 2. М. 2004. стр. 265.
13
Lásd: Uo. стр. 267.
14
Lásd: BACИЛEB, B.: Оккупационный режим и население // Жизнь
в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010. стр. 40.

12
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A megszállt területeken maradtak közérzetét és politikai
hangulatát számos körülmény befolyásolta. A Szovjetuniónak azokon a részein, amelyek közvetlenül a honvédõ háborút megelõzõ években kerültek Moszkva fennhatósága
alá többnyire bizakodóan fogadták a német erõket. Az ott
élõk jelentõs része késznek mutatkozott a megszállókkal
való együttmûködésre. Mindez a német csapatok megjelenésekor nem egy esetben öltött erõszakos formát és fejezõdött
ki véres zsidóellenes pogromokban. Az NKVD-börtönök
megnyitása és az ott elkövetett tömeggyilkosságok közszemlére tétele, együtt annak folyamatos sulykolásával, hogy a
lakosság ellen elkövetett bolsevik gaztettek mögött a zsidók
és a „zsidó bolsevizmus” áll, pillanatok alatt megtette hatását. Ennek nyomán Rigától Vilniuson át egészen Lvovig
gyilkos pogromok söpörtek végig a szovjet hatalom helyén
épp berendezkedõ, ám a „népi dühöt” lefogni nem akaró
megszálló hatóságok szeme láttára.15 Mindazonáltal a lakosság együttmûködési készsége nemcsak ezekre a frissen
„szovjetizált” területekre volt jellemzõ, de az ország belsõ, a
nyugati határtól távolabb esõ részeire is. Az Ukrajna közepén
található vinnyicai területen is kezdetben sokan reménykedve fogadták a megszálló erõket. Nincs ebben semmi
meglepõ, ha tudjuk, hogy az 1932-ben kialakított Vinnyica
megyében az ott élõ 3,5-4 millió lakosból csaknem félmillió
ember veszett oda a holodomor, a nagy éhínség éveiben.16
Néhány évvel késõbb, a nagy terror idején pedig közel húszezer embert tartoztattak le a megyében, és közülük csaknem
14 ezret ki is végeztek.17 Mindezek után a terület lakóinak
jelentõs része érthetõ módon reménykedett abban, hogy a
Lásd: BEYRAU, Dietrich: Преступление оккупантов //Жизнь в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010. стр. 24.
16
Lásd: BACИЛEB, B.: Оккупационный режим и население //
Жизнь в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010.
стр. 30.
17
Lásd: Uo. стр. 30.
15
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németek és szövetségeseik megjelenésével valami változni
fog, a dolgok legalább egy kicsit jobbra fordulnak. A külvilágtól elzárt, ugyanakkor a sztálini propagandával szemben
egyre bizalmatlanabbá váló szovjet emberek honnan is tudhatták volna, hogy a megszálló erõk célja a legkevésbé sem
az õ életkörülményeik javítása lesz. Maguknak kellett megtapasztalniuk, hogy a megszálló erõk teremtette új rend sokkal elviselhetetlenebb, sõt borzalmasabb, mint volt a bolsevikoké. A megszállt területeken uralkodó közhangulat alakulását
pontosan és hitelesen mutatják meg azok a dokumentumok,
amelyek az Élet a megszállás körülményei között. Vinnyica megye
1941–1944 c. kötetben jelentek meg nemrég. E nagyszabású,
csaknem kilencszáz oldalas, kiterjedt nemzetközi együttmûködéssel létrehozott dokumentumkötet a megszállás hétköznapjainak számos vonatkozását mutatja be a megszálló
hatóságok büntetõ politikájától, a holokauszton és az ellenállás különbözõ formáin át egészen a túlélés hétköznapi
stratégiáiig. A kötet dokumentumaiból világosan kiderül – és
ezt maguk a németek is érzékelték –, hogy az elfoglalt területek lakossága már 1942 elejétõl egyre határozottabban kezdte
elítélni a megszálló erõk magatartását és egyre rosszallóbban tekintett jelenlétükre. A civil lakosság mind többeket
érintõ deportálása – átszállításuk németországi kényszermunkára – csak tovább fokozta a megszállókkal szembeni
ellenérzést és a tõlük való félelmet. A németországi munkakörülményekrõl beszámoló elsõ levelek megérkezése pedig
mind többekben erõsítette meg az elhatározást, hogy „el kell
menekülni, semmiképpen sem szabad utazni!”
A Sztálingrád és a Kaukázus irányába indított újabb német támadás 1942 nyarán ismét óvatosságra intette a megszállt területeken élõket. Ebben a helyzetben újra a tûrést, a
munkát, a hallgatást és legfõképpen a kivárást választották.
Ugyanakkor 1942 elejétõl a megszállt területek egyre nagyobb részén kezdett kibontakozni partizánháború. Ez
Vinnyica megye délkeleti és déli részén azzal járt, hogy az
ellenállók mind hatékonyabban tudták megakadályozni a
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learatott gabona Németországba történõ átszállítását. Sõt, a
partizánok – ráérezve arra, hogy miként nyerhetik el a megszállt területek lakosságának rokonszenvét – a visszatartott
gabonát elkezdték szétosztani közöttük.18 A németek sztálingrádi vereségét követõen a partizánok tevékenysége a
korábbiaknál is aktívabbá vált. Ekkor kezdõdtek el az elsõ
kollaboránsok elleni átfogó akcióik. És a lakosság egyre nagyobb része kezdte a szovjet ellenálló csoportokat, ha nem
is jelentõs, de olyan reális erõnek tekinteni, amely kész és képes megvédeni õket attól, hogy elhajtsák megmaradt állataikat, elvegyék szegényes vagyonukat és kenyerüket, õket
pedig kényszermunkára vigyék.
Érzékelve e mindinkább kiteljesedõ érzelmi fordulatot a németek megpróbáltak valamiképpen tenni ez ellen. Vinnyica
megyében, például, ezt a lengyel hadifoglyok NKVD által
elkövetett katinyi tömeggyilkosságának bemutatásával, a tömegsírok 1943 áprilisában kezdõdõ feltárásával, az NKVD
felelõsségének széleskörû propagandájával próbálták elérni. E gaztett miatti szovjet felelõsség bemutatása meg is tette a magáét. A sírok feltárásán dolgozó több német és egy
nemzetközi bizottságot sokan még több száz kilométernyi
távolságról is fölkeresték, csakhogy beszámolhassanak a
szovjet belbiztonsági szervek korábban elkövetett rémtetteirõl. Ugyanakkor a megszállt területek lakossága nemcsak errõl számolt be, de kihasználva a helyzetet, megpróbált védelmet nyerni a bizottságoknál a helyi megszálló hatóságok
túlkapásaitól, illetve sokan abbéli csalódottságuknak adtak
hangot, hogy számos helyen továbbra is ugyanazok a helyi
elöljárók, mint akik voltak a bolsevikok idején. Ugyanakkor
az NKVD 1937-1938-as tevékenységét feltáró német bizottság ukrán tolmácsa, aki egyben az ukrán nemzeti ellenállás
aktivistája is volt, úgy találta, hogy 1943 nyarán miként korábban Sztálint, úgy már Hitlert se kedvelte a megszállt terü18

Lásd: BACИЛEB, B.: Оккупационный режим и население // Жизнь
в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010.. стр. 45.
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letek lakosságának nagy többsége. A dokumentumkötetben
is szereplõ feljegyzése19 szerint egy, a bizottságot felkeresõ
értelmiségi ukrán nõ arra a kérdésre, hogy miként viszonyul
Hitlerhez és Sztálinhoz, némi gondolkodás után azt a többékevésbé akkor már jellemzõ választ adta, hogy neki Sztálin
teljes mértékben közömbös, mert tõle semmi jót nem kapott.
Ugyanakkor Sztálin idején mégiscsak volt munkája, háza,
bútora, élete, férje, és biztos lehetett abban, hogy ha nem
avatkozik bele a politikába, akkor semmi sem történik majd
vele. Hitler viszont mindezt elvette tõle, beleértve a saját életével kapcsolatos bizonyosságot is, merthogy bármelyik pillanatban lelõhetik, avagy németországi kényszermunkára
vihetik. „Így aztán miért is kellene Hitlert szeretnem?”20 –
fejezte be válaszát az ukrán nõ. Lényegében ugyanerre a
hangulatváltásra hívta fel a figyelmet az ukrajnai német adminisztrációban szolgáló Heinz von Homeier is egy 1943 októberében írt jelentésében. Az Alfred Rosenberg birodalomminiszterhez intézett levél a megszállt területeken uralkodó
hangulat átalakulását úgy írta le, mint ami a németekkel való
kezdeti „látványos együttmûködési készségtõl” fokozatosan vezetett el a „bolsevizmusnak, mint kisebbik rossznak”
az elfogadásáig. Holott korábban épp ennek az ellenkezõje
volt a jellemzõ, vagyis a „bolsevizmusban való csalódás, a
tehetetlenség, a passzív ellenállás, majd a bolsevizmus tagadása” volt az uralkodó érzület. 1943 õszére azonban megfordult a korábbi tendencia és a megszállt területek lakossága
az ellentámadásba lendült Vörös Hadsereget kezdte ismét
csak úgy emlegetni, hogy „jönnek a mieink”. Ez egy évvel
korábban még teljesen elképzelhetetlen lett volna. Akkoriban a megszállt területek lakossága a szovjet hatalomról
Из воспоминаний переводчика комиссии по расследованию преступле-ний НКВД 1937-1938 гг. в Виннице М. Селешко о поведении
предста-вителей немецких окупационны,1х властей и положений
населения го-рода и области //Жизнь в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010. стр. 471–479.
20
Lásd: Uo. стр. 479.
19
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csak mint a „korábbi kormányról”, avagy „azokról” beszélt,
vagyis a bolsevik rendszert még nyelvileg is messze „eltartotta” magától. 1943 õszére azonban már más lett a helyzet.
És ebben nem a szovjet ellentámadás játszotta a döntõ szerepet, hanem a megszálló erõk kegyetlen büntetõ politikája. Az a politika, amely kezdet kezdetétõl ellenfelét a keleti
fronton nem legyõzni akarta, hanem megsemmisíteni, nem
megadásra kényszeríteni, hanem felkoncolni és erõforrásait
kizsigerelni. E politika a megszállt szovjet területeken több
mint 7 millió civil lakos legyilkolását, több mint 4 millió halálra éheztetését (illetve a fertõzõ betegségektõl és az orvosi ellátás elmaradásából következõ halálát) hozta magával.
Ugyancsak e büntetõ politika következménye volt, hogy a
németországi kényszermunkára elhajtott több mint 5 millió
szovjet állampolgár közel fele (2,2 millió) nem élte túl a kegyetlen munkafeltételeket. Mindez azt jelentette, hogy a megszállt területen rekedt 70 millió civilbõl, akik döntõ többsége
nõ, gyermek és idõs ember volt, csaknem 14 millióan pusztultak el, vagyis minden ötödik azok közül, akiket a háború
az idegen csapatok által elfoglalt területeken ért.21 Ezek az
adatok önmagukért beszélnek. És akkor még nem tettünk
említést arról, hogy ennek a háborúnak voltak politikai és
faji alapon kijelölt elsõdleges célpontjai. Ebbe a kategóriába
tartozott a szovjet zsidóság. Közülük a megszállt területen
rekedtek mindössze 1 százaléka élte túl a háborút.22
E drámai küzdelem sajátos olvasatát kínálja az a két „eszmei kollaboráns” által jegyzett három szöveg, amely a Beteljesült. Megjöttek a németek! c. kötetben látott nemrég napvilágot. Az elsõ és egyben a leghosszabb írás Olimpiada
Poljakova háborús naplója, míg a másik kettõ Vlagyimir
Szokolov már a háború után keletkezett dolgozata. Eme
Lásd: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М. 2010. стр. 48.
22
Lásd: Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (19411944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, 1992. стр.
6.,стр. 30.
21
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utóbbiak a New Yorki Columbia Egyetem „szovjet programja” számára készültek az ’50-es évek elsõ felében. A két
írás közül az elsõ a háború elõtti, illetve a háború alatti szovjet iskola mûködését mutatja be, míg a második a német megszállás hétköznapjait idézi fel. Poljakova háborús naplójának
egyes részletei még 1954-ben megjelentek a Грани c. emigráns folyóiratban,23 míg Szokolov írásai közül az oktatással
foglalkozó egy egyetemi tanulmánykötetben,24 a megszállásról írt dolgozata pedig a „szovjet program” sokszorosított kiadványsorozatának 58. füzeteként jelent meg.25 A kötetben szereplõ írások azonban már elsõ megjelenésükkor sem
a szerzõk eredeti neve alatt láttak napvilágot, hanem a háború
végén felvett – a Nyugaton maradásukat megkönnyítõ – új
nevük alatt. Poljakova Ligyija Oszipova néven adta közre
az Egy kollaboráns nõ naplójának26 részleteit, míg Szokolov Vlagyimir Szamarinként jegyezte mindkét írását.27
Lásd: ГPAHИ, 1954. № 21.
Soviet education /ed. by G.L.Kline/, New York, Columbia University
Press, 1957.
25
Civilian Life under German occupation, 1942–1944, New York, 1954.
A sokszorosított kiadvány oroszul jelent meg, de angol cím alatt.
26
OCИПOBA, Л.: Дневник коллаборантки // „Свершилось.Пришли
немцы!” Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой
Отечественной войны, Moсква, 2012. стр. 63–176. Oszipova naplójának eredeti kéziratos példánya nem maradt fenn. Fennmaradt azonban az az írógéppel rögzített változat, amelyet Oszipova az ’50-es
évek legelején készített el azzal a céllal, hogy azt közreadja. Ez a szerzõ
által utólagosan szerkesztett gépirat került kiadásra a most megjelentetett moszkvai kötetben. A fennmaradt gépirat azonban bizonyítottan nemcsak az eredeti kézirattól, de a Грани-ban közölt változattól is
eltér. A moszkvai kiadás szerkesztõi több ponton is kimutatják a napló
utólagos „átigazítását”. De még ennek ellenére is úgy tekintenek arra,
mint a német megszállás hétköznapjainak fontos és figyelmet érdemlõ forrása. A szerzõi gépiratot a Stanford University mellett mûködõ
Hoover Intézet archívuma õrzi. A napló gépiratos változatának teljes
kiadására a most megjelentetett moszkvai kötetben került sor elõször.
27
СAMAPИH, Вл.: Советскаяшкола в 1936—1942 гг. // „Свершилось.
Приш-ли немцы!” Идейный коллаборационизм в СССР в период
23

24
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Poljakováról keveset tudni, de azt igen, hogy 1902-ben
született. Novocserkaszkban járta ki a gimnáziumot, ám tovább nem tanult. Valószínûleg a polgárháborús évek sem
kedveztek ennek. Szinte még gyermek, amikor egy karcsú
verseskötetet jelentet meg. E korai költõi ambíció azonban
utóbb elillant. Talán épp azért, mert még nincs tizenhét éves,
amikor férjhez megy a nála tizenhárom évvel idõsebb Nyikolaj Poljakovhoz. A férj, miután 1912-ben elvégezte a szentpétervári egyetemet, bekapcsolódott az orosz szövetkezeti
mozgalomba. Hol a moszkvai Fogyasztói Közösségek Szövetségének, hol a harkovi Hitelszövetkezetek Egyesületének, hol
pedig a kubányi Ipari Szövetkezetek Szövetségének munkatársa.
Mindez arra vall, hogy a család gyakorta költözött az ország egyik részébõl a másikba. Ez az életforma Poljakovékra
éppúgy jellemzõ volt a forradalom elõtt, mint azt követõen,
bár annak okai nem azonosak. Poljakova hûségesen követte férjét, miközben maga nem dolgozott. A férje tartotta el.
Ahogy teltek az évek Poljakov egyre gyakrabban vállalt tanári állást, többnyire kis vidéki technikumokban. A család
életformája azonban változatlan maradt: továbbra is gyakran változtatták lakhelyüket. A férj ugyanis, aki minden jel
szerint nem kedvelte a bolsevik rendszert, amint kisebb-nagyobb konfliktusba keveredett az iskola vezetésével, fogta
magát és feleségével együtt tovább állt. De mert nem tudott
minden esetben az új helyen tanári álláshoz jutni, kénytelen volt idõrõl idõre portásként, éjjeli õrként, avagy könyvelõként elhelyezkedni.
A család háború elõtti életformája nem egy vonatkozásban emlékeztetett az ún. „belsõ emigránsok” magatartására.
Ez a kifejezés még a ’20-as évek elején bukkant fel Kornyej

Великой Отечественной войны, Moсква, 2012. стр. 189–223., illetve Гражданская жизнь под немецкой оккупацией (1942–1944) //
Uo. стр. 227–304.
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Csukovszkij Alekszej Tolsztojhoz intézett levelében.28 Miután
a levél 1922-ben megjelent egy berlini orosz emigráns lapban, a Накануне-ben a kifejezés rövid idõn belül közismertté
vált, köszönhetõen többek között annak is, hogy azt egyetértõen a Правда is átvette és gyakorta használta. Csukovszkij
levelében azokat tartotta „belsõ emigránsnak”, akik nem
voltak hajlandóak elfogadni a bolsevik rendszer új szabályait, annak ideológiáját, szokásait és elvárásait, miközben
kitartóan álmodoztak a rezsim összeomlásáról. A rendszerrel való efféle nem-együttmûködésnek idõvel mindinkább az
lett a következménye, hogy ezek az emberek egyre inkább
keresték az életnek azokat a színtereit, ahol minél kevésbé
lehetnek szem elõtt és a lehetõ legritkábban kényszerülnek
a rendszerrel való együttmûködésre. Ez a fajta „önmarginalizálás” jellemzi a Poljakov házaspár háború elõtti életét is.
A rendszerrel szembeni idegenkedés – a rendszerbe való benem-illeszkedés – ugyanakkor önmagában aligha lehetett
indoka Poljakovék német támadást üdvözlõ magatartásának.
Már csak azért sem, mert nagyon sokan voltak olyanok,
akik hozzájuk hasonlóan nem szenvedhették a bolsevikokat, mégsem álltak a németek oldalára.
Az Oszipova név alatt jegyzett napló elsõ bejegyzése a háború kitörésének napján a következõkkel kezdõdik: „A rádió ma közölte, hogy a németek megtámadtak minket. Úgy
tûnik, hogy a háború elkezdõdött, és ez valódi háború lesz.
Csakugyan közeledne a felszabadulásunk? Bármilyenek is
a németek – a mieinknél nem lesznek rosszabbak. És egyébként is mi dolgunk a németekkel? Élni nélkülük fogunk.
Most mindenkinek az az érzése, hogy végre megtörtént az,
amire valamennyien már régóta vártunk, és amit nem mer28

A kötet bevezetõ tanulmánya hívja fel a figyelmet a „belsõ emigráció”
fogalmának feltehetõen Csukovszkijhoz kötõdõ eredetére. Lásd: БYДНИЦKИЙ, О. В.—ЗEЛEНИНA, Г. С. : Идейный коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны // „Свершилось. Пришли немцы!”, M. 2012. стр. 8.
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tünk remélni, ám amire tudatunk mélyén mégiscsak erõsen
vágytunk. Ha nem lett volna velünk ez a remény, képtelenség lett volna élni, nem lett volna miért. Ahhoz pedig kétség
sem férhet, hogy gyõznek a németek. Bocsáss meg nekem,
Uram! Nem vagyok sem népem, sem hazám ellensége. Nem
vagyok korcs. De egyenesen kell az igazság szemébe nézni:
mi valamennyien – egész Oroszország – szenvedélyesen kívánjuk az ellenség – bármilyen legyen is az – gyõzelmét. Ez
az átkozott rendszer elrabolt tõlünk mindent, beleértve a
hazafias érzést is.”29
Világos álláspont. Ugyanakkor – mert valóban sokan nem
szenvedhették a bolsevikokat, és mert a Poljakov család kezdet kezdetétõl elutasító volt az új rezsimmel szemben – mégsem meglepõ a napló felütése. Oszipova álláspontját némiképp talán mentheti – legalábbis egy ideig –, hogy a napló
szerzõje nem láthatta elõre, mit hoz majd a német megszállás. Ez azonban felettébb ingatag mentség, már csak azért is,
mert sokan voltak olyanok, akik bár a bolsevizmus kérlelhetetlen ellenfeleiként gyûlölték a rendszert, ám ettõl még eszükbe nem jutott a német támadás ünneplése. Ebbõl a szempontból roppant tanulságos, ahogyan az orosz politikai emigráció
különbözõ irányzatai reagáltak a Szovjetunió elleni német
támadásra. Az emigrációba kényszerített mensevikek már a
támadás másnapján éles hangú nyilatkozatban ítélték el Hitler
háborúját. Az 1941. június 23-án nyilvánosságra hozott állásfoglalásuk többek között a következõket tartalmazta: „A Szovjetunió elleni hitleri agresszió országunk népeinek újabb
nélkülözést és szenvedést, a gazdasági, társadalmi és nemzeti elnyomás új formáit, az ország feldarabolásának és a
Harmadik Birodalom gyarmatává tételének veszélyét hozza
magával. Ebben a helyzetben pártunk – amely immár több
mint 20 éve engesztelhetetlen ellenzékként áll szemben a
kommunista párt Oroszországban uralkodó terrorisztikus

29

„Свершилось. Пришли немцы!”, M. 2012. стр. 65.
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diktatúrájával és egy pillanatra sem változtatott a sztálini
rendszerhez való viszonyán – országunk hitleri támadással
szembeni megvédésének álláspontjára helyezkedik, alárendelve a sztálini despotizmus felszámolásáért vívott küzdelmét a világfasizmus elleni háború magasabb érdekének”.30
Ugyanakkor nemcsak a mensevikek látták világosan a hitleri támadás természetét, de a politikai emigráció más irányzatai is, így a külföldre kényszerített liberálisok, az egykori
kadétok is. Jellemzõ, hogy e párt jobbszárnyának hajdani
vezéralakja, Vaszilij Maklakov ugyanúgy a németek elleni
ellenállásra szólított fel, miként az orosz történelmi baloldalhoz tartozó emigráns mensevikek. Az azonban kétségtelen, hogy az emigráció jobboldali, kiváltképp monarchista
csoportjai jórészt a németekkel való együttmûködést propagálták, ama régóta hangoztatott meggyõzõdés jegyében,
hogy „Sztálin ellenében akár az ördöggel is lehet szövetkezni”. Ugyanakkor a Franciaországban élõ Anton Gyenyikin
tábornok – a polgárháború idején a fehér tábor egyik kulcsalakja – a Szovjetunió honvédõ háborúját támogatta. És e meggyõzõdését annak ellenére sem adta fel, hogy a németek
többször is megpróbáltak nyomást gyakorolni rá, többek
között azzal, hogy hol gyûjtõtáborban vetették, hol házi õrizetben tartották. Gyenyikin azonban hajthatatlan maradt,
miként az orosz kulturális emigráció olyan nagyjai is, mint
Ivan Bunyin, Nyikolaj Bergyajev, vagy Szergej Rahmanyinov.
Egyikük sem állhatta a bolsevizmust, mégsem gondolták,
hogy támogatható lenne Hitler háborúja. De hasonlóképpen gondolkodott a monarchista eszme talán legnagyobb
hatású emigráns ideológusa, Ivan Iljin is. És még az az Ivan
Szolonyevics is „elfordult” a német háborús politika támogatásától, aki a szovjet belsõ viszonyokról írt, 1937-ben németül is kiadott könyvével („Oroszország a koncentrációs
táborban”) rendkívül népszerû lett a legfelsõbb náci vezetés
30

Idézi: ДBИHOB, Б.: Власовское движение в свете документов,
Нью Иорк, 1950. стр. 10.
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körében és a Szovjetunió megtámadása elõtt két éven át
szorosan együttmûködött Goebbels propagandaminisztériumával.
Lehet persze minderre azt mondani, hogy könnyû volt
nekik, õk nem a Szovjetunióban éltek, nekik nem kellett a
bolsevik uralom nyomasztó hétköznapjait elszenvedniük.
Csakhogy ez az álláspont legfeljebb addig volt tartható,
amíg nem érkeztek meg és nem rendezkedtek be a megszálló erõk. Néhány hónapos jelenlétük után, ha valaki õszinte akart lenni önmagához, aligha állíthatta, hogy ez az új
helyzet jobb, mint a korábbi volt. És azt sem állíthatta, hogy
a németek felszabadítókként viselkednének. Oszipova is
egy idõ után bevallja, hogy a németek rosszabbak, mint
amilyenek a bolsevikok voltak. Ám hosszú út vezetett el
idáig. Elõbb a háború kitörésének lelkesült ünneplése, majd
az az 1941. szeptember 19-i bejegyzés, amely arról számol be,
hogy a németek végre elérték Carszkoje Szelót, Oszipova
és férje lakhelyét. „Beteljesült. MEGJÖTTEK A NÉMETEK!”
– kezdõdik az aznapi naplórészlet. Majd annak leírásával
folytatódik, hogy miként is festett az a két német katona,
akivel a napló szerzõje és annak szomszédai elõször találkoztak a Leningrád közelében lévõ kisváros utcáin. Ebbõl,
többek között, kiderül, hogy a tanácstalannak tûnõ német
katonáknak sokkal fontosabb volt a kezükben tartott tyúktojás, mint „mi ott valamennyien, együtt átélt izgalmainkkal. Ezért aztán egy kicsit duzzogtunk is a németekre. De
NINCSENEK MÁR VÖRÖSÖK! SZABADSÁG!”31 – zárja aznapi bejegyzését Oszipova. Aztán jöttek a megszállás hétköznapjai. Oszipova persze amíg lehetett próbálta magában
is tartani a lelket. November derekán például azt írja, hogy
„Mi mégiscsak végtelenül boldogok vagyunk, mert a németek vannak velünk és nem a mi kedves és szeretett kormányunk.”32 Majd azzal folytatja, hogy szinte nem telik el
31
32

„Свершилось. Пришли немцы!”, M. 2012. стр. 82.
Uo. стр. 95.
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nap összevetés nélkül. A megszállt területek lakossága ugyanis újra és újra összeméri, hogy vajon az, ami velük most megtörtént, vajon miként esett volna meg a bolsevikok idején.
És aztán elérkezünk december 27-hez, amikor Oszipova
immár a következõket írja: „Milyen lassan telnek a napok.
Valamennyi reménytelen és öröm nélküli. Az emberek immár sem nem szeretnek, sem nem gyûlölnek. Semmi másról nem beszélnek, és semmi másra nem gondolnak, mint
az élelem. Mindenkit gyötörnek az álmai. Mindig csak az
ételekrõl álmodunk.” Majd egy történetet mesél el arról,
hogy a városka idõsek otthonának lakói azzal a kéréssel fordultak a helyi német katonai parancsnoksághoz, hogy engedélyezzék halott társaik tetemének elfogyasztását. Oszipova
szerint a kéréstõl elborzadt német parancsnok azonnal elrendelte az otthon elcsigázott lakóinak evakuálását. Ám egy
korábban Berlinben élõ orosz emigráns, aki most a németek
mellett tolmácsként dolgozott, elárulta – semmiféle titkot
nem csinálva ebbõl –, hogy „ez az evakuálás egy gatcsinai
tömegsírban végzõdött”, merthogy „a németek ilyen módon
’evakuálják’ öregjeiket és reménytelen betegeiket”. Oszipova a naplóbejegyzés szerint nem akart hinni ennek. Szerinte, ezt a történetet valaki csak úgy kitalálta. Majd némiképp
elbizonytalanodva így folytatja: „Úgy tûnik, hogy a fasisztáktól, és az egész emberiségtõl bármi kitelik. De a bolsevikok ilyen automatikus módon mégse gyilkolták le saját népüket. Képtelen vagyok most megtalálni a helyes formulát,
de úgy érzem, hogy a bolsevikoknál ez nem így volt.”33
Oszipova azonban, aki egy idõ után elkezdett együttmûködni és rendszeresen publikálni a megszállókat kiszolgáló
helyi lappal,34 mégse tud visszafordulni. Hiába veszi maga
33
34

Uo. стр. 112.
Alap az 1942 szeptembere és 1944 õsze közt megjelenõ За Родину volt.
A kollaboráns kiadványt elõbb Pszkovban, majd Rigában szerkesztették és mindvégig a lett fõvárosban nyomtatták. A Poljakov-család a
német csapatok visszavonulásával párhuzamosan maga is elõbb Pav-
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is észre, hogy a megszállás körülményei, a németek jelenléte és magatartása rosszabb és elviselhetetlenebb, mint volt a
bolsevikoké. A napló szerzõje azonban ragaszkodik ahhoz,
hogy létezik egy harmadik út. Olyan út, amely csak azért
fogadja el Hitler segítségét, hogy meg lehessen szabadulni
Sztálintól. Ezt a „harmadik utat” jeleníti meg számára a
vlaszovista mozgalom. Nem ismeri ugyanakkor fel, miként
felismerték sokan a megszállt szovjet területeken és az emigrációban is, hogy ebben a háborúban, amelyben a Szovjetuniót nem legyõzni, hanem megsemmisíteni akarják, nincs
és nem is lehet harmadik út. Már csak azért sem, mert a
Szovjetunió legyõzése akkor és ott nemcsak a szovjet államkeret és a bolsevik rendszer felszámolását jelentette volna,
hanem Oroszország és az oroszság megsemmisítését is. Ebben
a történelmi helyzetben a vlaszovista mozgalom – ahogyan
erre nagyon pontosan rámutatott az amerikai emigrációban
élõ következetesen antisztalinista mensevik, Grigorij Aronson – nem képviselt valódi politikai alternatívát. „Csakugyan
azt gondolják – tette fel a kérdést Aronson a háború után az

lovszkba, majd Rigába költözött át. Innen menekültek a háború végén Németország nyugati részébe. Oszipova-Poljakova, aki a lapban
Kravics álnéven publikált, fõként a szovjet élet fonákságait, nyomasztó bornírtságát vette célba. A moszkvai kötet szerkesztõi bevezetõ tanulmányukban elismerik, hogy a Çà Ðîäèíó hasábjain nem találtak
egyetlen olyan, Oszipovához köthetõ írást sem, amely antiszemita
lett volna. Sõt, arra sem találtak példát, hogy bármikor is a nácikat dicsõítette volna. Álláspontja mint következetesen antibolsevista álláspont írható le. Mindazonáltal ezek az írások mégiscsak egy, a megszállók által finanszírozott és azok politikai céljait kiszolgáló lapban
jelentek meg. Ráadásul egy olyan lapban, amely folyamatosan közölt
nyíltan uszító, antiszemita cikkeket. Egy ilyen lapban való rendszeres
publikálás mellett – ahogy a kötet szerkesztõi fogalmaznak – nem lehetett a „miseruha tisztaságát” megõrizni. Lásd: БYДНИЦKИЙ, О. В—
ЗEЛEНИНA, Г. С.: Идейный коллаборационизм в годы Великой
Отечественной войны // Свершилось. Пришли немцы!”, M. 2012.
стр. 23–24.
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orosz emigráció körében kibontakozó vitában –, hogy Vlaszov
tábornok, aki a háború idején átállt Hitlert szolgálni akkor,
amikor az egész civilizált világ sorsa és Oroszország jövõje
dõlt el, nem viselne politikai felelõsséget a hitlerizmusért?
És ha még »enyhítjük« is a vlaszovista osztagok szerepét a
Hitler által megszállt Európa különbözõ pontjain elkövetett
egzekúciókban, tényleg feltételezni lehetne azt, hogy
Vlaszov képes lett volna valamiféle »független« pozícióban
tartani magát, és a Hitlerrel folytatott »tárgyalásokon« valódi partnernek mutatkozni (…) és nem Hitler által valamilyen háborús cél érdekében felhasznált eszköznek bizonyulni?”35 Az antisztalinista baloldali emigráció számára nem volt
kétséges a nemleges válasz, mint ahogyan nem volt kétséges a vlaszovista mozgalom Gyenyikin általi határozott elutasítása sem. Õk és a megszállt szovjet területek lakóinak
többsége ugyanis ebben a háborúban világosan – még ha
talán nem is mindig tudatosan – elválasztotta egymástól a
„haza” és a „rendszer ” fogalmát. Sõt, bizonyos értelemben
maga Sztálin is megtette ezt. A különbségtétel, illetve a háború dominánsan hazafias jellege utóbb komoly politikai
problémát is okozott neki. A „szovjet nép” egy idõ után
spontán mód kialakuló honvédõ erõfeszítését és teljesítményét ugyanis nehéz volt ellenõrzött politikai keretek között
tartani. Nem véletlen, hogy a hivatalos propaganda hosszú
idõn át a háborús gyõzelmet nem a szovjet politikai közösség – a „szovjet nép” – közös erõfeszítésének tulajdonította,
hanem mindenekelõtt a bölcs és elõrelátó vezér teljesítményének. Nem véletlen, hogy csak a Hruscsov-korszakban
jelenhettek meg az elsõ háborús visszaemlékezések, a tábornokok, tisztek és sorkatonák emlékiratai. És az sem véletlen, hogy a „gyõzelem napját” is csak a ’60-as évek derekától kezdték ünnepelni a Szovjetunióban.

35

Lásd: АPOHCOH, Г.: Правда о власовцах. Проблемы новой эмиграции. Нью Иорк, 1949. стр. 24.
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Mindez azonban nem Oszipova és társai problémája
volt. Õ és a hozzá hasonló „eszmei kollaboránsok” ugyanis
többnyire életük végéig kitartottak antibolsevizmusra hivatkozó Hitlert választó döntésük mellett. Legfeljebb csak annyi
változott, hogy megpróbáltak újabb és újabb mentséget találni egykori elhatározásuk védelmére. A hidegháború körülményei között, ha bizonyítottan nem tapadt vér a kezükhöz,
és ha nem voltak valamilyen formában aktív kiszolgálói a
megszálló hatalomnak, akkor többnyire elkerülhették a felelõsségre vonást, miként Oszipova is, és jó ideig a kötet
másik szerzõje, Szokolov-Szamarin is. Az utóbbiról azonban
több évtizeddel a háború után kiderült, hogy a hatóságokat
félrevezetve – a megszállók pénzelte lapokban rendszeresen
közölt antiszemita írásait eltitkolva – jutott amerikai letelepedési engedélyhez. Az illetékes amerikai bíróság 1986-ban
– a náci megszállókkal való önkéntes együttmûködésért, illetve ennek eltitkolásáért – megfosztotta Szokolov-Szamarint
amerikai állampolgárságától. Õ pedig nem bevárva kényszerdeportálását, Kanadába települt át. Helyzete azonban ott sem
rendezõdött. Hontalanként halt meg 1992-ben. Talán nem
túlzás, ha azt állítjuk, hogy mindebben van valami szimbolikus.

03Konyv1:Konyv.qxd

10/2/2014

12:51 PM

Page 298

ILJA ALTMAN

A holokauszt historiográfiája
és emlékének megõrzése Oroszországban

Nyugaton a holokauszt témája erõteljesen befolyásolja a
második világháború történelmi emlékezetét, az erõszak bármilyen formájának elutasítását és a tolerancia fejlõdését.1
Oroszországban ezt a befolyásoló erõt a holokauszt helyett
a nagy honvédõ háborúban (1941–45) megmutatkozó hõsiesség és az áldozatokról való megemlékezés adja a hivatalos
oktatási projektekben, a politikai retorikában és a publicisztikában.2
A háborúnak ez a Szergej Kudrjasov meghatározása szerint „szakrális” emlékezete3 a fõ akadálya annak, hogy felismerjék a holokauszt témájának fontosságát.
Az orosz társadalom csak az elmúlt években kezdett tudatára ébredni a holokauszt tanulságainak. Teljes mértékA legújabb szakirodalomból ld. ehhez: BERGER, Ronald J.: The Holocaust, religion and politics of collective memory. Beyond Sociology. New
Brunswick, NY, Transaction Publishers, 2012.
A szerzõ kétféle megközelítést emel ki, egyrészt amikor a holokauszt
témája „feloldódik” a háborúról szóló „általános” írásokban, vagy elõtérbe kerül bennük. Oroszországban a náciknak a Szovjetunió területén zajló etnikai tisztogatása kapcsán a keleti terv foglalta el azt a helyet, amelyet nyugaton a holokauszt kapott.
2
A probléma egyes aspektusait érintettük más munkáinkban. Ld. pl.
АЛЬТМАН И. А.: Мемориализация Холокоста в России: история, современность, перспективы// Неприкосновенный запас, № 2-3, (40–41),
2005. Ї С. 252—263; АЛЬТМАН, Илья: Мемориализация Холокоста
в Российской Федерации: состояние, проблемы, тенденции. //
Евроазиатский еврейский ежегодник – 5768 (2007/2008).-М., 2008.
3
Журнал «Родина», 2000.
1
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ben igaz az a szindróma, hogy „megkésett a holokausztemlékezés fontosságának elismerése”4. Az Oroszországot a
Nyugattól elválasztó szakadék története azonban évtizedekre nyúlik vissza: ami Nyugaton a hetvenes évek második
felében kezdõdött el, az az orosz társadalmi diskurzusban
éppen csak most kerül napirendre és meglehetõsen lassan
és bonyolultan zajlik. A zsidóság tragédiájának majdnem
egy fél évszázadon keresztül történõ elhallgatása Oroszországban sokkal nagyobb hatást gyakorolt a társadalomra, az
ország oktatási és tudományos szerkezetére, sõt sok értelmiségire is, mint Európa területén bármelyik más posztszovjet államban.
Amikor Moszkvában 1992 júniusában létrehozták az elsõ
európai tudományos-ismeretterjesztõ oktatási központot Holokauszt Központ néven, kevesen éltek országunkban olyanok,
akik tudták, hogy mit jelent ez a kifejezés. 1996. január-februárjában Oroszországban elõször és utoljára folyt széleskörû közvélemény-kutatás a holokauszttal kapcsolatban.5
Ronald Berger fontos megfigyelést tesz arról, hogy a holokausztra való
emlékezésben milyen megkésettség volt tapasztalható nemcsak Izraelben, de Nyugat-Európában és az USA-ban is. Ld. Berger, Ronald J.
The Holocaust, religion and politics of collective memory, Р. 2
5
Arra a kérdésre, hogy mit tud vagy mit hallott Auschwitzról, Dachauról és Treblinkáról, a megkérdezettek 50%-a adta azt a választ, hogy
„koncentrációs táborok voltak”, 49% pedig azt, hogy „nem tudom”
(Németországban 92% felelt helyesen). A megkérdezettek 34%-a válaszolt helyesen arra, hogy a nácik hogyan jelölték meg a zsidókat
(Németországban ez az arány 91%). A holokauszt áldozatainak számára vonatkozó kérdésre 21% felelt helyesen, 52% azt válaszolta,
hogy „nem tudom”. A megkérdezettek körülbelül harmadának a válasza 25 ezer és 20 millió között volt, Németországban 36% felelt helyesen. Oroszországban a felsõfokú végzettségûek ismerték jobban a
tényeket a holokausztról (69 % tudott a koncentrációs táborokról,
55% a sárga csillagokról és 30 % a 6 millió áldozatról). 88 %-uk egyetértett azzal, hogy jobban meg kell õrizni a tragédia emlékét. (Current
Russian attitudes toward Jewes and the Holocaust. A public-opininon servey. NY. American Jewish Committee, 1996. Р.14-21)
4
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Akkor a megkérdezettek 91%-a nem tudta, hogy mit jelent
a holokauszt szó. Arra a kérdésre, hogy „mennyire fontos
éppen az Oroszországban élõknek tudni a holokausztról?”
a közvélemény-kutatás során már kellõen tájékoztatott megkérdezettjeinek nagy része azt felelte, hogy „fontos” vagy
„nagyon fontos”. Abból a tíz országból, ahol a közvéleménykutatást végezték, Oroszországban adták erre a kérdésre a
legmagasabb százalékban pozitív választ (Németországban
például csak 18% vélekedett így, míg a megkérdezettek több
mint 90%-a ismerte a holokauszt kifejezést és alapvetõ tényeit).6
Mára, legalábbis elsõ pillantásra úgy tûnik, a helyzet gyökeresen megváltozott. Oroszország vezetõ személyiségei
egyre gyakrabban tesznek említést a holokausztról.7 Igaz,
rendszerint csak három tézist ismételgetnek refrénszerûen,
amelyek a következõk: a holokauszt politikájának elítélése
(annak megemlítése nélkül, hogy az a Szovjetunió területén is zajlott), a kollaboránsok részvétele a holokausztban a
balti államokban és Ukrajnában (Oroszország és Belarusz
említése nélkül) illetve a Vörös Hadsereg szerepe az európai zsidók megmentésében.
A holokauszt történetét tehát az orosz politikusok elsõsorban arra használják fel, hogy tiltakozzanak azon bûncselekmé22% azt felelte, hogy „nem nagyon fontos” és csak 8% válaszolta,
hogy „nem fontos”. A holokauszt tagadásról Oroszországban akkor
csak 13% tudott (Németországban 60%). 90% adta azt a választ, hogy
a holokauszt ténye tagadhatatlan (Ausztriában 88%, Németországra
vonatkozóan nincs adat) és csak 2 % vélekedett úgy, hogy valószínûbb, hogy nem öltek meg zsidókat. uo. 19-21. o.
7
Ld. Антисемитизм: концептуальная ненависть. Эссе в память Симона Визенталя.//Под ред. И.Альтмана, Ш. Самуэльса и М. Вейцмана. 2 изд. М.: Центр «Холокост», 2010 (a kötet, amelyet az UNESCO,
a Wiesenthal és a Holokauszt Központ készített elõ, Dmitrij Medvegyev, Vlagyimir Putyin, Szergej Lavrov, Valentyina Matvijenko,
II. Alekszij pátriárka holokausztról szóló beszédeit, felhívásait is tartalmazza).
6
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nyek alóli felmentés ellen, amelyeket a második világháború alatt a náci kollaboránsok követtek el. Ez a megközelítés
tapasztalható a holokauszt tagadásával kapcsolatban8, csak
éppen „egy csomagban” a náci kollaboránsok „heroizációjának” és a gyõzelem tagadásának elutasításával. Pontosan
ebben a kontextusban ítélte el Oroszország és Izrael elnöke
2010-ben egy közös nyilatkozatban a holokauszttagadást.
A holokausztra való emlékezés problémája – nem a zsidó
közösségek tevékenységének keretén belül, hanem az állami
politika részeként – Oroszországban a 90-es évek közepén
merült fel. Ekkor került megrendezésre az elsõ A Holokauszt
tanulságai és a modern Oroszország9 szimbolikus címet viselõ
nemzetközi konferencia és elõször emlékeztek meg arról a
napról, amelyen a Vörös Hadsereg katonái felszabadították
Auschwitzot. Az orosz közéletben évente tartanak ilyen megemlékezéseket, amelyeken az egyes években Oroszország
miniszterelnök helyettesei, külügy-, kulturális és oktatási miniszterei és Moszkva vezetõi is tiszteletüket tették. A moszkvai
és kalinyingrádi (a kristályéjszaka 70. évfordulója kapcsán
tartott) megemlékezések résztvevõihez Oroszország elnökei, Borisz Jelcin és Dmitrij Medvegyev valamint minden
oroszok pátriárkája, II. Alekszij is intéztek felhívást.
A kialakult helyzet ugyanakkor paradox. Oroszország is
azon országok között volt, amelyek kezdeményezték a
nemzetközi holokauszt napra vonatkozó ENSZ határozatot
(2005). Úgy tûnt, hogy a következõ logikus lépés az ENSZ

2000-ben a Российская библиотека Холокоста (A holokauszt oroszországi könyvtára) címû sorozatban adták ki az elsõ, speciálisan a témával foglalkozó írást (М.М. АЛЬТМАН: Отрицание Холокоста в
России. М.: Фонд «Холокост, 2000).
9
1941-2011 között hat ilyen konferenciát rendeztek. Az utolsó kettõt
Kalinyingrádban (2008-ban) és Szentpéterváron (2011-ben), amelyeket a történelmi emlékezet megõrzésének és a holokauszttagadás elutasításának szenteltek.
8
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ajánlás szerint is10 egy nemzeti emléknap kitûzése lesz. Annál is inkább, mivel az auschwitzi foglyokat éppen a Vörös
Hadsereg szabadította fel. Az utóbbi években egyének és
közösségek gyakorlatilag évente fordultak ezzel kapcsolatban Oroszország vezetõihez. Az Orosz Föderáció elnöki adminisztrációjának utolsó, 2011. májusi keltezésû hivatalos
válasza úgy szól, hogy Oroszországban már van egy ilyen,
mindenkit érintõ emléknap, amely június 22-e.
Az orosz vezetés nem is reagált az emléknap bevezetésérõl szóló ajánlás megfogalmazására: A holokauszt áldozatai és
a náci haláltáborokat felszabadító katonák nemzeti emléknapja. A
megfogalmazás tanító-erkölcsi potenciálja nyilvánvaló.
Mindeközben az elmúlt években orosz politikusok és több
médium is aktívan terjeszti azt az állítást, miszerint az USAban és Európában hallgatnak arról, hogy hazánk milyen
döntõ szerepet játszott a nácizmus felett aratott gyõzelemben…
A balti államokban és Ukrajnában ugyanakkor a legmagasabb szinteken zajlanak hivatalos megemlékezések11. Az
Vaszilij Petrenko tábornok ilyen javaslattal fordult még 2002-ben
Oroszország vezetõihez. Õ volt az Auschwitzot felszabadító egyik hadosztály parancsnoka. Ld. ПЕТРЕНКО В.Я.: До и после Освенцима.
М.: Фонд «Холокост», 2002. A francia kiadás 2002-ben jelent meg
Párizsban. Ezen a napon már a világ 30 országában tartanak hivatalos megemlékezéseket. 2011 nyarán csatlakozott hozzájuk Ukrajna is.
11
A balti államokban és Ukrajnában már a 90-es évek elsõ felében a legmagasabb állami szinten elismerték a holokauszt bûnét, emlékhelyek
és emlékmûvek százait hoztak létre az elesetteknek, állami kitüntetéssel (Праведники Народов Мира – A világ népeinek igaz emberei)
tüntették ki a zsidókat mentõ embereket. Több országban is speciális
oktatási programok és holokauszt múzeumok jöttek létre. Észtországban és Ukrajnában június 27-e a holokauszt áldozatainak nemzeti
emléknapja. Litvániában a 2011-es évet a holokauszt évének nyilvánították. Más kérdés, hogy ezekben az országokban két megszállásról
– náci és szovjet megszállásról – beszélnek. A holokauszt éve mellett
Litvániában június 23-án megemlékeztek a szovjetellenes felkelésrõl
is… Nyugati partnereik és Izrael elõtt kollégáink ügyesen demonst-

10
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orosz politikusok õszinte értetlenséggel fogadják a hazájuk
propagandisztikus erõfeszítéseire adott hûvös nyugati reakciókat, pedig éppen a zsidók megsemmisítését nevezik meg
annak a fõ bûncselekménynek, melyet a szomszédos országok modern politikai és oktatási diskurzusának hivatalos
„hõsei” követtek el…
A holokausztra való emlékezésben kettõsség érzékelhetõ
abban a tekintetben is, hogy mi valósult meg nemzetközi
dokumentumok, többek között a 2000-ben aláírt Stockholmi Nyilatkozat után. Utóbbi arra kötelez, hogy aláírói megõrzik a holokauszt áldozatainak emlékét és a témában oktatási programokat vezetnek be.
Vizsgáljuk meg a helyzetet mindkét szempontból. 1998-ban
az Oroszországi Zsidó Kongresszus (OZSK) által létrehozott
Zsidó Örökség és Holokauszt Múzeumot12 Oroszország elnökének részvételével nyitották meg. De a Holokauszt Központ és Alapítvány azon kezdeményezése már nem valósult
meg, hogy Moszkvában hozzanak létre egy Holokauszt-Népirtás-Tolerencia nevet viselõ állami múzeumot. A holokauszt
témája (ritka kivételtõl eltekintve) Oroszország huszonhárom, a nácik által a háború során elfoglalt régiójának történelmi-helytörténeti múzeumaiban sem képviselteti magát.
rálják erõfeszítéseiket a holokauszt emlékének megõrzésére, de a múzeumi kiállítások többségében és a tankönyvekben a fõ helyet a szovjet megszállásra vonatkozó információk foglalják el.
12
Kezdetben nem terveztek múzeumot. A zsinagóga-emlékhely alapkõletételekor, 1995-ben a projekt kezdeményezõje és fõ szponzora, Vlagyimir Guzinszkij, az OZSK akkori elnöke Alla Gerber, a Holokauszt
Központ elnökének kérdésére, miszerint „lesz-e benne múzeum”, a következõ, késõbb szállóigévé váló mondattal válaszolt: „a holokausztra nekem nincs pénzem.” A múzeumot fél év alatt hozták létre, az
építkezésen Moszkva polgármestere, Jurij Luzskov is járt. A múzeumot 2012-ben csupán szervezett csoportokkal több mint 12 ezer ember látogatta meg, köztük a világ 21 országából érkezett turisták. Az
összes látogató több mint fele Moszkvában és Oroszországban tanuló diák és tanár.
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A modernkori háború egyik legfájóbb témája és egyben
tanulsága nemcsak a háború eltemetett áldozatainak sorsa.
Sajnos a zsidók tömeges kivégzésének helyszíneinek döntõ
többségében (Oroszországban több százra tehetõ a számuk)
nincsenek az áldozatok nemzetiségére is utaló emlékmûvek
vagy emlékhelyek. Az OZSK és a Holokauszt Központ kezdeményezésére 2009-ben megkezdett, Kirill pátriárka támogatását is élvezõ Visszaadni a méltóságot címet viselõ projekt
a különbözõ vallások, állami és társadalmi szervezetek együttmûködésére irányul.
A zsidó szervezetek kezdeményezésére így emlékmûveket állítottak Kalinyingrádban, Brjanszkban és Novgorod
mellett. A projekt legjelentõsebb eredménye, hogy a múlt
év novemberében a zsidó vallás történelmi jelentõségû helyén, Ljubavicsiben a holokauszt áldozatainak szentelt emlékhely nyílt. Az emléktáblát itt egyébként még 2002-ben
együtt állították orosz és német diákok. Az emlékhely létrehozásához szükséges anyagi eszközöket elsõsorban orosz
protestánsok gyûjtötték össze.13
Oroszország más régióiban a kezdeményezõk tanárok
(Belgorodi és Brjanszki terület), a városi adminisztrációban
dolgozók (Pszkovi terület) és helytörténészek voltak (Krasznodari terület).
Regionális szinten azonban komoly ellenállás tapasztalható, amelyrõl a késõbbiekben szólunk.
Komoly változások történtek az oktatás területén is. Oroszországban a legfontosabb elem a holokauszt emlékének megõrzésében a téma beágyazása volt az alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézmények tantervébe. A középfokú iskolák
történelemoktatásának állami tantervébe14 a 21. század eleLd. Холокост. Научно-информационный бюллетень, №1 (56), январь
2012 г., с.2
14
Magát az állami tantervet hivatalosan nem vezették be és pedagógusok és oktatási szervek majdnem egy évtizedig elhúzódó vitájának tárgya volt. Ez a dokumentum ugyanakkor középiskolai orosz és világtörténelem ill. társadalomismereti tankönyvek alapjául szolgált.

13
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jén vezették be a holokauszt kifejezést. Ennek köszönhetõen
az európai zsidók üldözésérõl és elpusztításáról a legtöbb új
iskolai tankönyvben szó esik. Szerzõik Oroszország vezetõ
történészei: Alekszandr Csubarjan akadémikus, Jefim Pivovar,
az Orosz Tudományos Akadémia levelezõ tagja, Alekszandr
Danyilov, Oleg Volobujev, Nyikita Zaglagyin professzorok
és mások15.
2011-ben a holokauszt témája bekerült az Egységes Állami Vizsgába (érettségi). Az országban 2000-tõl elõször svéd
kollégák részvételével, az utolsó idõszakban pedig állami
támogatással 45 régióban szerveztek oktatási szemináriumokat.16 Oroszország több mint 300 pedagógusa vett részt
tanulmányúton Izrael, Németország, Franciaország és Lengyelország múzeumaiban. Az 1990-es évek közepétõl megjelenõ A holokauszt oroszországi könyvtára (Российская библиотека Холокоста) címet viselõ sorozatban speciális könyvek
jelentek meg tanároknak, fõiskolásoknak és iskolásoknak17.
Az orosz Holokauszt Központ égisze alatt tíz nemzetközi
pályázatot írtak ki a holokauszt témájában18, amelyekben az

Ld. Тема Холокоста в школьных учебниках. Учебное пособие. — М.:
«Русское слово», 2011
16
Az elsõ hasonló szemináriumokat Oktatással az elõítéletekkel szemben elnevezéssel az Anna Frank házzal (Amszterdam) közösen rendezték
meg a 90-es évek elsõ felében az Anna Frank kiállítás alapján, majd
2000-2005 között svéd kollégákkal szerveztük meg az Élõ történelem
projekt keretein belül.
17
Ld. pl. АЛЬТМАН И.А.—ГЕРБЕР А.Е.—ПОЛТОРАК Д.И.: История Холокоста на территории СССР. Учебное пособие. М., 2002; АЛЬТМАН
И.А.: История Холокоста и еврейского сопротивления на оккупированной территории СССР.// Пособие для студентов университетов. М., 2002
18
A pályázat évente több mint 1000 résztvevõt vonz Oroszország régióinak több mint a felébõl. A versenyen gyõztes diákok 2005-tõl minden
évben meghívást kapnak az UNESCO központba, Párizsba. Elõadásaikra mindig eljönnek a szervezet vezetõi, beleértve a UNESCO elõzõ és jelenlegi fõigazgatóját, Macura Koicsirót és Irina Bokovát.
15
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elmúlt évben Oroszország régióinak több mint 80 %-a és tizenkét külföldi ország képviseltette magát.
A vezetõ orosz felsõoktatási intézményekben is történtek
bizonyos elõrelépések. Szakszemináriumokat ma számos
moszkvai és regionális fõiskolán tartanak19. Sajnos a holokauszt témája a felsõoktatási jegyzetekben kevés kivételtõl
eltekintve20 igen töredékesen jelenik meg. A Moszkvai Állami
Egyetem történelem szakos hallgatóinak alaptankönyvében
(szerzõi: Alekszandr Vdovin és Alekszandr Barszenkov)21
szereplõ holokauszt ábrázolás volt az egyik kiváltó oka annak, hogy a médiumok és az Obsesztvennaja Palata (az oroszországi civil társadalom és a hatalom fóruma) tagjainak
részvételével a témáról nyilvános viták zajlottak.
A holokauszt feldolgozásában és végiggondolásában
fontos tényezõ az, hogy hogyan tükrözõdik az orosz játékés dokumentumfilmekben22. Az Anatolij Ribakov Nehéz hoTöbbek között az RGGU-n, a Gazdasági Fõiskolán, az MGU Ázsiai és
Afrikai Intézetében és az Orosz Állami Pedagógiai Egyetemen (Szentpétervár)
20
A. V. Jermakov Jaroszlavlban speciális kiegészítõ tankönyvet adott ki
1999-ben (Вермахт и Холокост). Patruseb a Moszkvai Állami Egyetem diákjai részére írt legújabb kori történelemmel foglalkozó kiegészítõ tankönyvében külön részt szentelt a holokausztnak.
21
А.С.БАРСЕНКОВ и А. И. ВДОВИН: История России 1917—2009 (М.:
“Аспект Пресс”, 2010). A szerzõk egyebek mellett rámutatnak arra,
hogy a szovjet fogságban több mint tízezer olyan zsidó volt, akik a
nácik oldalán harcoltak.
22
Tévéfilmeket helyi csatornákon már a 90-es évek elejétõl bemutattak
(például a rosztovi tragédiáról szóló Змиевская балка címû film
1992-ben készült). 1995-ben mi készítettük elõ a holokausztról szóló
elsõ dokumentumfilmet Брестское гетто címmel, amelyet a Pervij kanalon mutattak be. 2001-ben nagy sikert aratott a Rosszija csatornán
Pavel Csuhraj Дети из бездны címû filmje (melynek alapjául a Spielberg
Alapítvány anyagai szolgáltak). Az utóbbi években is készült néhány
új dokumentum- és játékfilm a holokausztról. Az ismert filmrendezõ
Alekszandr Zeldovics Процесс (2003) címû filmjét is bemutatták valamelyik tévécsatornán. A Мелодии Рижского гетто címû, a holo-

19
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mok (Тяжелый песок) címû regénye alapján készült tizenkét részes sorozatot 2008-ban mutatták be, ezen kívül rendszeresen vetítenek külföldi filmeket a témáról23.
A holokauszt témájának kutatása Oroszországban speciális elemzést érdemel24. Az idõ szûkössége miatt csak alapvetõ
tendenciáira (pozitívakra és negatívakra egyaránt) mutatunk
rá. Az 1990-es évek közepétõl évente rendeznek konferenciákat a témában.25 Moszkvában a témára specializálódott
tudományos központok és zsidó múzeumok mûködnek.
Könyvsorozatok jelentek meg26, többek között a régiókban is.
Az orosz levéltáraknak a közelmúlt óta hozzáférhetõ dokumentumait gyûjteményekben publikálták, amelyek között különleges népszerûségre tett szert a Неизвестная Черная
книга (Ismeretlen fekete könyv), amelyet néhány éve az egyesült államokbeli Holokauszt Múzeum újra kiadott.27 A Szovjetunióban 2002-ben jelent meg az elsõ összefoglaló monográfia
a holokausztról, amelyben különös figyelmet szenteltek az
kausztról szóló dokumentumfilmet Vlagyimir Molcsanov ismert mûsorvezetõ készítette elõ (2006-ban mutatták be az orosz tévében). Számos, a holokauszt tematikájával szoros összefüggésben lévõ filmet
készített Vlagyimir Dvinszkij (Нюрнбергский процесс) ill. Jelena Jakovics és Alekszej Sisov (Неизвестный Освенцим, Мир после Освенцима).
23
Ïианист, Побег из Собибора, Братья Бельские stb.
24
Ld. ehhez a historiográfiáról szóló cikket az alábbi enciklopédiában:
Холокост на территории СССР. М., РОССПЭН, 2011.
25
Megemlítjük a Сэфер (Sefer) judaikai konferenciát (holokauszt szekcióval) ill. hat konferenciát, amelyek a Holokauszt tanulságai és a modern Oroszország címet viselték (1994, 1997, 1998, 2002, 2008, 2011).
26
A Текст kiadó már a kilencvenes évek elejétõl ad ki dokumentumokat és szépirodalmat. 2000 és 2006 között a Ковчег (Bárka) alapítvány
Анатомия Холокоста címmel jelentetett meg egy sorozatot.
27
Неизвестная Черная книга. Составители Илья Альтман и Шмуэль
Краковский./ Под ред. Ицхака Арада и Татьяны Павловой. Москва — Иерусалим: «Текст»,1993. A kötetben azok a vallomások jelentek
meg, amelyeket a Черная книга szerkesztõi cenzúrázáskor elutasítottak. Tömeges példányszámot ért el Stéphane Bruchfeld, Paul A. Levine
svéd szerzõk Передайте об этом детям Вашим (Adjátok tovább a
gyerekeiteknek!) címû könyve.
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Oroszország megszállt területén élõ zsidók sorsának28. Borisz
Kovaljov (Novgorod) és Borisz Szokolov (Moszkva) részletesen elemezték a náci kollaboránsok részvételét a holokausztban a Szovjetunió területén és az antiszemita propagandát.
A holokauszt ugyanakkor rendkívül töredékesen jelenik
meg az oroszországi akadémiai és történettudományi folyóiratokban. Kivételt képeznek Gennagyij Kosztircsenko és
Pavel Poljan munkái, amelyekben a szerzõk a Kreml politikájának fontos aspektusait világítják meg a holokauszt és a
holokausztra való emlékezés kapcsán, írnak a szovjet zsidó
hadifoglyok sorsáról, az életben maradottaknak fizetett kompenzáció kifizetésének problémájáról és a holokauszt tagadásról. A holokauszt emlékezetének történetét tárgyalja egy
orosz és német történészek által közösen írt kötet, amely egyszerre jelent meg a két országban orosz és német nyelven29.
Az Orosz Állami Tudományos Alap és más szervezetek
támogatásával a Rosspen kiadásában jelent meg az Энциклопедия Холокоста на территории СССР (A holokauszt
enciklopédiája a Szovjetunió területén).30 Ez a Holokauszt Központ legnagyobb szabású projektje.31 A könyvet Oroszország Külügyminisztériumának kezdeményezésére 2010-ben
az ENSZ New York-i székházában mutatták be, angolra fordítása jelenleg is zajlik.
АЛЬТМАН И.А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945 гг.;
2008-ban németül is megjelent (Ilja Altmann: Opfer des Hasses).
29
Память о войне. 60 лет спустя. Россия, Германия, Европа. — Москва. 2005. Beszédes a holokauszt emlékezetének szentelt rész címe
(Частичная амнезия – Részleges amnézia).
30
Энциклопедия Холокоста на территории СССР. /Под ред. И.А.
Альтмана — М: РОССПЭН, Центр «Холокост», 2009. – 1043 С.
31
Közel ezer kutató vett részt benne, többek között Oroszország 15 egyetemérõl. A könyvben több mint 2000 cikk található 1941. június 22-én
a Szovjetunió területén található határmenti településekrõl és több
mint 300 tematikus cikk. Mindegyik a szovjet zsidók sorsával függ össze
ill. más államok polgárainak sorsával (áldozatokéval vagy hóhérokkal) a Szovjetunió területén a holokauszt alatt.
28
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2010-2012-ben Moszkvában, többek között az Orosz Tudományos Akadémia épületében konferenciasorozat zajlott
akadémiai intézetek részvételével, amelynek tárgyául a nürnbergi per és a második világháború története szolgált. Egyes
szekciókat a holokauszt témájának szenteltek.32
A tudományos- és tankönyvirodalomban domináló mély
együttérzés ellenére továbbra is érzékelhetõ az, hogy nem
ismerik el a holokauszt, mint egy teljes nép megsemmisítésére történõ kísérlet precedensnélküliségét. A zsidókat leggyakrabban csak az áldozatok felsorolásakor említik meg,
rendszerint a szláv népek után. Nem ismerik fel a második
világháborúval és népirtással foglalkozó nyugati kutatásokban domináló tézist a holokauszt univerzalitásáról33. Oroszországban az akadémiai tudományos életben többnyire
nem említik a holokauszt problematikáját. Többek között
akkor sem, amikor az írások a náci ideológia, politika és
gyakorlat kérdéseit érintik.34 A „holokauszt bagatellizálásának”
A közelmúltban alapított Историческая память (Történelmi emlékezet) alapítvány szervezett egy konferenciasorozatot, amelyet a Szovjetunió területén elkövetett náci népirtásnak szenteltek. Az egyik vezetõ téma a holokauszt volt és a kollaboránsok részvétele benne.
2010-ben a téma az Oroszországi Állami Bölcsészettudományi Egyetem (RGGU) valamennyi történelemtudományi konferenciáján szerepelt. Az orosz–magyar tudományos együttmûködés keretein belül
Moszkvában és Budapesten is konferenciák zajlottak, amelyek holokausztról szóló szekciókat is magukba foglaltak.
33
Mihail Gefter, a Holokauszt Központ elsõ elnöke tett elõször kísérletet arra Oroszországban, hogy megalapozza a holokauszt univerzalitásáról szóló tézist (még néhány évvel a hasonló írások megjelenése
elõtt Nyugat-Európában). A népirtást a következõképpen határozta
meg: „Nem létezik egyetlen nép elleni genocídium, a genocídium
mindig mindenki ellen irányul.” «Эхо Холокоста и русский еврейский вопрос» (М. Центр «Холокост», 1995).
34
Ott, ahol errõl elég részletesen szó esik, a zsidókat többnyire a szlávokkal együtt említik és a holokauszt áldozatainak számáról sem Európában, sem a Szovjetunióban nem tesznek említést (ld. pl. Капто
С.А, 2012).
32
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nyilvánvaló tendenciája veszélyes és Nyugaton ma élénk
vita folyik róla.35 Elõfordul, hogy említést tesznek a szovjet
zsidók megsemmisítésérõl, úgy, hogy a ténylegesnél nagyságrendekkel alacsonyabb számot adnak meg.36
Az orosz történettudományban külön irányvonalat képeznek a holokauszttagadók könyvei. Érveik tömeges példányszámban megjelenõ tudományos ismeretterjesztõ könyvekben jutnak el a nyilvánossághoz37. Szégyen, hogy a nácik
által elkövetett bûncselekményekrõl és bírósági eljárásokról
szóló alapmûvekben David Irving ismert holokauszttagadó
írásaira hivatkoznak.38
Oroszországban nem létezik holokauszttagadásról szóló
törvény. Kétszer azonban a bûnösöket ilyen ügyben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték (a Makkabi orosz futballcsapat mérkõzésén a Jó utat, zsidók, Auschwitzba! transzparensért, illetve a kalinyingrádi emlékmû meggyalázása után).
És hogyan viszonyul az orosz társadalom a holokauszthoz? Három példát hozunk, amelyek alapján képet alkothatunk néhány tendenciáról. Úgy tûnik, hogy az emlékezet
válsága, amelyre nyugati kollégák már évek óta figyelmeztetnek39, Oroszországot már a holokauszt feldolgozásának,
átgondolásának a kezdetén elérte.

Ld. Розет, 2012
Ld. a nagy honvédõ háborúról szóló jubileumi kiadványt («Великая
Отечественная война», М., 2010)
37
Az utolsó moszkvai könyvvásáron egy egész standot állítottak ki ilyen
kiadványokkal. Közöttük szerepelt Kunyjajev Жрецы и жертвы
Холокоста (М., 2011) (A holokauszt papjai és áldozatai) c. könyve,
amelynek egyes fejezeteit az általa szerkesztett lap, a Nas Szovremennyik a 2010-es év folyamán közölte.
38
Az Orosz Föderáció helyettes ügyésze, Alekszandr Zjagincev a nürnbergi perrõl szóló, 2010-ben kiadott könyvének az elsõ három lábjegyzete.
39
Ld. például: Suleiman, Susan Rubin. Crises of memory and the Second
World War. HarvardUniversityPress, 2006
35

36
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Az OZSK január 27-én azzal a kéréssel fordult az oroszországi elnökjelöltekhez, hogy legyen a választási kampányuk része a holokauszt áldozatai és a haláltáborok felszabadítói tiszteletére kijelölt nemzeti emléknap bevezetése.
Ezt egyikük sem tette meg. Vlagyimir Zsirinovszkij, az orosz
Liberális Demokrata Párt vezére utolsó kampánycikkében
azonban annak a szándékának adott hangot, hogy létre kellene hozni az Orosz Nép Holokausztjának Nemzeti Intézetét az 1920-90 közötti idõszakról (kiemelés tõlem)40.
Ez az esemény közvetetten, bár meglehetõsen sajátos
módon tanúskodik arról, hogy a holokauszt terminus meglehetõsen széles körben ismertté vált.
A második példa: a tavalyi év novemberében a modern
Oroszország történetében elõször szereltek le a holokauszt
áldozatainak szentelt emléktáblát. Rosztov na Donu-ban történt az eset, ahol az oroszországi Babij Jar található, az a hely,
ahol az Orosz Föderáció területén a legnagyobb számban
végeztek ki zsidókat (több mint húszezret). Az emléktáblát
a város polgármesterének döntése alapján helyezték el és a
neki alárendelt kulturális miniszter vette le. Ma az emléktábla szövegében „békés szovjet polgárok” szerepelnek. A „holokauszt zsidómentesítésének” ez az aktusa41 nemcsak regio-

Ld. Rosszijszkaja Gazeta 2012. március 1-jei száma. Furcsa, hogy egyidejûleg megígérte, hogy a jövõben kiirtja az olyan „idegen szavak”
használatát, mint a prezigyent (elnök) vagy konsztitucija (alkotmány).
Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a 90-es években Zsirinovszkij elutasította az egy percig tartó néma tiszteletadást a holokauszt áldozatai elõtt az Állami Dumában és kijelentette, hogy „nem kell idegen
ünnepeket ünnepelnünk”.(?!)
41
A kulturális emlékezetrõl szóló szakirodalomban számos írást szenteltek ennek a szüzsének (a holokauszt zsidómentesítésérõl Lengyelországban és a keleti blokk más országaiban ld. BERGER, Ronald J.: The
Holocaust, religion and politics of collective memory. Р. 163.). Szimbolikus
volt nemcsak az auschwitzi múzeumban található kiállítás az 1980-as
évekig, de a Babij Jarban található emlékmû is a 70-es évekbõl.

40
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nális szinten, de az interneten is vitákat gerjesztett. A tragédia
70. évfordulójának küszöbén a városvezetés egyértelmûen
elutasítja a félreértés kijavítását42. A motívum majdnem megegyezik a fél évszázada történt Babij Jar körül kialakult vitával43, miszerint nemcsak zsidókat öltek meg. Van itt egy
újabb nüansz is: a Vecsernij Rosztov napilap arról tájékoztatta olvasóit, hogy mit jelent a holokauszt terminus és a használata miért nem megfelelõ Rosztovban: itt a zsidókat nem
krematóriumokban égették el, hanem lelõtték…
A legfrissebb példa: ez év május 4-én tették közzé annak
a közvélemény-kutatásnak az eredményeit, amelyet papok
körében végeztek a holokauszt tanításának szükségességérõl Oroszországban. A közvélemény-kutatást az egyik internetes portál végezte.44 A holokauszt elismerésében elismerten fontos szerepe van a katolikus egyháznak, amely ezzel
is szembeszegült a holokauszt témájának fontosságát tagadó kommunista ateistákkal. De Oroszországban a helyzet a
közvélemény-kutatás alapján jelentõs mértékben eltér ettõl.
A kutatásban az orosz pravoszláv egyház hat képviselõje
vett részt Oroszország három régiójából (hárman közülük
pravoszláv közép- és felsõoktatási intézményben tanító tanárok), továbbá egy imám és zsidó szervezetektõl két képviselõ. A következõ kérdést tették fel nekik: „Szükséges-e
orosz iskolákban speciális foglalkozásokat tartani a holokauszt
tanulmányozására? Nem lenne-e jobb nagyobb figyelmet

Nem változtattak a helyzeten az alábbiak sem: az elnöki adminisztráció és a föderációs tanács felhívásai, az orosz zsidó közösségek föderációs kongresszusának határozatai, a Holokauszt Központ és Alapítvány
valamint az OZSK és a Moszkvai Emberjogi Iroda közös nyilatkozatai vagy a világ vezetõ médiumaiban pl. a New York Times-ban megjelent írások.
43
Ld. ehhez Clowes, E.W. Constructing the memory of the Holocaust.
The ambigious treatment of Babii Yar in Soviet Literature, in: Partial
answers, v.3, no.2 June 2005. Pp. 153–182.
44
Regions.ru/Новости Федерации.
42
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fordítani a volt Szovjetunió területén zajló repressziók tanulmányozásának?”
A pravoszláv egyház képviselõinek politikailag leginkább
korrekt válaszai a következõ értékelésben foglalhatóak össze:
„ez egy helyes irányban tett helytelen lépés”. A negatív válaszok motívumai változóak voltak. A mitikus fenyegetéstõl
kezdve, miszerint csak egy holokausztról fognak beszélni,
egészen addig a félelemig terjedtek, hogy ez „antiszemita
kirohanásokat és kommentárokat, erõs negatív hullámot
fog elõidézni”. Elhangzottak nyíltan nyugatellenes és antiszemita motívumok is45.

45

„Az ilyen példákon látjuk, hogy akárhogy is alakul a külsõ-belsõ helyzet, az új világrend célirányos építése mindenképpen folytatódik. Ennek az új világrendnek pedig része a zsidó nép szélsõséges idealizálása, szinte istenítése és a zsidó kérdés szándékos hangsúlyozása…”
(Alekszej Novicskov esperes, egy a Moszkvai területen található pravoszláv gimnázium igazgatója). Egy muszlim vallási szervezet oktatási részlegének vezetõje (Tatárföldön), a kazanyi Apanajev mecset
imám hatibja, Valiulla-hazvrat Jakupov hozzászólása is ellentmondásos: „országunknak nincs köze a holokauszthoz, mi magunk voltunk
a német fasizmus áldozatai… Bár egészében véve jó, hogy felmerül
egyáltalán ez a probléma, ez egy jó lépés abban az irányban, hogy a
jövõben hasonló tragédia ne forduljon elõ.” Oroszország zsidó vallásos szervezetei és egyesülései kongresszusának elnöke Zinovij Kogan
vitába szállt a felmérés többi résztvevõivel és megjegyezte, hogy a
megölt 6 millió zsidóból három millió a Szovjetunió területén halt
meg. Hangsúlyozta a holokauszt tanulságainak univerzalitását, de
váratlan következtetésre jut: „A holokauszt nemcsak a zsidók kiirtása, ez a kommunisták, cigányok, szexuális kisebbségek, rokkantak és
egyszerûen a szlávok irtása is.” Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy
Richard Lucas még 1986-ban a második világháború nem zsidó áldozatairól írt úgy, mint a „holokauszt elfelejtett áldozatairól”. Ma a holokauszt szó éppen ilyen tág és helytelen értelmezése jutott el
Oroszországba…
A közvélemény-kutatás szervezõi az eredmények alapján kijelentik, hogy „mindamellett, hogy az orosz lelkészek elismerték a fontos-
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De nem is ez a legérdekesebb, hanem a következõ: arra a
kérdésre, hogy vezessenek-e be orosz iskolákban egy 72 órás
holokauszt kurzust (ma a történelemórákon a nagy honvédõ háborúra csak 4 óra jut) azt a választ adták, hogy ez egy
jól átgondolt provokáció. Idén márciusban a médiumokban
az a hír jelent meg, hogy a regionális továbbképzõ intézetekben a holokausztról szóló oktatási modult vezetnek be a
megjelölt óraszámban. Az orosz elnökválasztás után közvetlenül, de még a kormányalakítás elõtt pedig a médiumokban már az az információ jelent meg, hogy az adott 72
órás kurzust középiskolákban fogják megtartani46.
Azt gondoljuk, hogy a holokauszt emlékezet megõrzésének Oroszországban hatalmas potenciálja van. Mindenekelõtt a történészek és pedagógusok közös erõfeszítésének
köszönhetõen a holokausztot nem úgy fogják majd felfogni, mint az európai zsidók németek által történõ meggyilkolását, hanem mint országunk történelmének részét.
Zygmunt Bauman ismert idézetét átfogalmazva az orosz
társadalom ma nem azelõtt a választás elõtt áll, hogy büszke legyen-e a nácik felett aratott gyõzelemre vagy hallgassa

46

ságát annak, hogy a holokauszt történetét tanulmányozni kell, azt is
megjegyezték, hogy egy soknemzetiségû országban egy nép tragédiájának a kiválasztása nem lenne helyes”. Ahogy fentebb bemutattuk,
messze nem minden megkérdezett értett egyet azzal, hogy egyáltalán beszélni kell a holokausztról. Egyúttal senki nem mondta azt,
hogy a sztálini repressziót és a holokausztot össze lehet és kell hasonlítani a két téma tanulmányozásakor.
Ennek a provokációnak több médium is bedõlt, köztük a közvélemény kutatás szervezõi, sõt jogvédõ szervezetek is (pl. a Moszkvai
Emberjogi Iroda). A Holokauszt Központ és Alapítvány a közvélemény-kutatás eredményének közzétételének napján nyilatkoztak a
kérdésrõl, amely néhány nap leforgása alatt sok internetes oldalon és
Izrael orosz nyelvû lapjában is megjelent. De nem az oroszországi
nyomtatott médiumokban…
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el és bagatellizálja a holokausztot. Az erkölcsi megtisztulást
kell választania, meg kell tisztulnia a holokauszt részleges
tagadásától, amellett, hogy joggal lehet büszke amiatt, hogy
éppen a mi hadseregünk mentette meg Európa zsidóságát
a teljes megsemmisüléstõl47.

47

Zygmunt Bauman közel ötven évvel ezelõtt a holokausztról szóló kollektív emlékezet kapcsán azt mondta, hogy nem a szégyen és a büszkeség között kell választani, hanem kétféle büszkeség között: a szégyentõl való morális megtisztulás miatt vagy a morális kiábrándulás
miatt. Az interneten olvasható reakciók alapján ítélve ennek a premisszának vannak ellenzõi is. Egy hadtörténeti oldalon (Военно-исторический ФорумMilitary) a közelmúltban a következõ vélemény
jelent meg: „Önöknek nincs olyan benyomásuk, mintha a Gyõzelem
napját és a háború emlékét egyre inkább úgy használnák, mint a
holokauszt kultusz helyi leányvállalatát? Olyan értelemben, hogy Sztálin és Hitler úgy harcoltak, mint két diktátor, de Sztálin jobban, mivel
õ a zsidók felszabadulásáért harcolt. Ezért oroszok, emlékezzetek arra, hogy a holokauszt abszolút gonoszsága ellen harcoltatok és milyen szerepetek volt ebben! A háború és a szovjet népek gyõzelmének egész történetét a holokauszt koncepció egyik fejezeteként írják
le és a gyermekeink már minden bizonnyal így fognak tanulni errõl.”
http://militaryforum.ru/kul’t-holokosta-i-vospriyatie-pobedyt1337007745.html
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Ideológiák rabságában: a nácizmus
és a kommunizmus „azonosságáról”

Elõadásomat egy személyes történettel kell kezdenem. Doktoranduszként egy konferencián találkoztam egy híres német
történész szintén történész feleségével, aki az emlékezetpolitika körüli vitát nemes egyszerûséggel úgy foglalta össze,
hogy a huszadik század történetének egésze nem más, mint
politika. Ez a kijelentés különös súllyal bír a kelet-európai
országokban, ahol a rendszerváltás óta – hol kisebb, hol nagyobb lendülettel – de mindesetre szisztematikusan folyik
az egykori államszocialista múlt kiradírozása és az egész baloldali hagyomány kriminalizálása – természetesen a jelenkori elit politikai céljainak és legitimációjának megfelelõen.
Ebbõl a szempontból különösen jellegzetes példa a mai Magyarország, ahol legalábbis egy közös pont mindenképpen
van a Rákosi-korszak szellemi- és kultúrpolitikájával: nevezetesen az, hogy a jelenkori politikai elitek – a rivális narratívákat nem tûrve – hegemóniára kívánják juttatni a saját
legitimációs ideológiájukat. Utalok itt Krausz Tamás egyik tanulmányára,1 ahol megkülönbözteti a „fennálló világ(rendszer)
apológiájában elmerülõ liberális történetfelfogást”, a „múltba forduló, kirekesztõ nacionalista” felfogást, „amely a mai
Magyarországon egyre erõsebb tudományos és ideológiai
pozíciókat szerez” – legalábbis így volt ez a tanulmány
1

KRAUSZ Tamás: A magyar történetírás és a marxizmus. Megjegyzések a
„kelet-európaiság” problémájához. In: uõ: Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében. Budapest, Russica Pannonicana, 2011, 219–290.
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megírásakor, ma már inkább izmosodó hegemóniát lehetne
mondani, és a rendszerkritikai (marxista gyökerû) történetírást, amely viszont egyre inkább marginalizálódik, és amelyet a mai hatalom egyértelmûen pusztulásra ítélt.
Mégis érdemes ebbõl a marginális álláspontból (is) megközelíteni a liberális és nacionalista felfogást, és rámutatni
arra, hogy látszólagosan kibékíthetetlen ellentéteik dacára
– legalábbis a hazai történetírásban – mindenképpen kimutatható egy lényegi azonosság – ez pedig nem más, mint általában mindenfajta baloldal kriminalizálása a nácizmus és
a kommunizmus feltételezett azonossága alapján. Egyes történészek odáig jutnak, hogy a második világháborúban a Vörös Hadsereget legalább olyan rossznak látják, mint a náci
Wehrmachtot, így mosva össze a különbséget bûnös és áldozat, agresszor és honvédõ között. Így lesz „sztálinista” az
a Krausz Tamás, aki az elsõk között publikált tudományos
munkát a Gulágról és a sztálini rendszer bûntetteirõl – csak
éppen támadta a nácizmus-kommunizmus analógiát. De
honnan is jön ez az áltudományos elmélet, amelyet a mai
Magyarország minden számottevõ nemzeti-szellemi frontján (ma már összemosódni látszik a kettõ) axiómaként, megkérdõjelezhetetlen tudományos igazságként adnak elõ? Érdemes belemenni az elõtörténetébe, hogy lássuk, valójában
mindig is politikai szempontok alakították az elmélet sorsát,
és egészében a bipoláris világrendszer idején bontakozott
ki, mint hidegháborús ideológia, majd pedig második reneszánszát élte a kelet-európai rendszerváltó országokban, ahol
az új elitek nem találtak jobbat az antikommunista ideológiák piacán. Ma már Magyarország példáján is látható, hogy
nem a már az 1980-as években hanyatló ortodox kommunizmus volt a fõ ellenség, az igazi veszélyt az újonnan kiépülõ demokráciákra a felvirágzó nacionalizmusok, illetve
az azokra ráépülõ tekintélyuralmi rendszerek jelentették. A liberális és a nacionalista történelemfelfogás között azonban,
ahogy már említettem, van közös terület: és ez éppen a totalitárius elméletként „elhíresült” nácizmus-kommunizmus
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analógia. Elõször bemutatnám az elmélet politikai-szellemi
hátterét, szembesítve azt az ún. revizionista iskola cáfolatával,2 majd pedig felvázolok pár szempontot arról, mi is következik az emlékezetpolitikában ebbõl az analógiából.
A totalitarizmus, ahogyan ezt más helyen részletesen kifejtettem, tipikusan hidegháborús ideológia volt, amely a nácizmus és kommunizmus egy oldalra helyezésével elsõsorban a kommunizmus lejáratására szolgált, mintsem valódi
tudományos elméletet képviselt.3 Abbott Gleason egy alapos munkában járja körül a totalitarizmus „elméletét”, ahol
bebizonyítja, milyen nagylelkû támogatást kaptak a totalitarizmus-gondolatot felkaroló szovjetológiai tanszékek az
amerikai kormányzati szervektõl – sõt, sokszor kifejezetten
a totalitárius „elmélet” továbbfejlesztésére és népszerûsítésére hozták létre ezeket a mûhelyeket.4 Az elmélet formálódásának elõtörténete azonban éppen nem volt antibaloldali
– sõt, az elõdök a sztálinizmus bûneinek leleplezésével éppen azt kívánták bizonyítani, hogy a sztálini rendszer valójában soha nem volt szocialista.
A második világháború kitörése elõtt Paul Tillich, aki meleg
kapcsolatokat ápolt a frankfurti iskola körével, és elmenekült
a náci Németországból, jutott elõször erre a párhuzamra,
miután kifejtette, hogy a totalitárius egység fontos jellemzõje a totalitárius államnak: „Még ott, ahol egy kommunista gazdasági és politikai szervezet kiépítése is a cél, elõször
és máig az egyetlen megvalósulási formája a nemzetállam,

Az elnevezés onnan származik, hogy tagjai revideálni igyekeztek a totalitárius paradigmát. Többnyire társadalomtörténészek tartoztak ide.
Az már más lapra tartozik, hogy egyes revizinisták a rendszerváltás
után újra „felfedezték” a totalitárius elméletet.
3
BARTHA Eszter: A holokauszt és a totalitarizmus. In: KRAUSZ TAMÁS (szerk.):
Holokauszt: történelem és emlékezet. Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006, 123-133 (oroszul: 274–284).
4
GLEASON, Abott: Totalitarianism: The Inner History of the Cold War. New
York, Oxford, Oxford University Press, 1995.
2
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ahogyan azt az orosz példa mutatja”.5 Mit értett Tillich ezen
az összehasonlításon? Elsõsorban azt, hogy az állam vesz át
minden gazdasági, politikai, kulturális és nevelési, oktatási
feladatot. Semmit nem mondott explicite diktatúráról vagy
egypártrendszerrõl. A Szovjetunióban Tillich szerint ezt egészen mással igazolták, mint a náci Németországban (a tõkés
rendszerbõl való kizárásra és a kommunista új eszme megvalósítására hivatkoztak), de a kialakuló állam ugyanolyan
típusú lett.
Tudnunk kell, hogy Angliában és az Egyesült Államokban
Hitler hatalomra jutása korántsem váltotta ki az értelmiség
azonnali tiltakozását, noha akadtak, akik tudatában voltak
annak, hogy Hitler lebontja a demokratikus intézményeket.
Angliában az egyháztörténész Christopher Dawson emelte
fel a szavát, aki arra figyelmeztetett, hogy az új totalitárius
állam fenyegetést jelent a vallásra. A modern államban a
társadalom és a kultúra átpolitizálódik, és az állam a társadalmi élet egyre nagyobb területére terjeszti ki a hatalmát.
A modern államban, írja Dawson, az államférfitõl „még el is
várhatják, hogy átszabja a társadalom egész struktúráját és átalakítsa egy nép kulturális hagyományát.”6 Az Egyesült Államokban hasonlóan a vallás miatti aggodalom került elõtérbe, de
ott nagyobb érdeklõdés mutatkozott a diktatórikus rezsimek
összehasonlító tanulmányozására, mint Angliában.7 Hitler
hatalomra jutásával általában megfigyelhetõ a befolyásos
amerikai akadémikusok növekvõ „radikalizálódása”: sokan
nem hittek abban, hogy a fasizmust a kapitalista társadalom válsága magyarázza, és ezért fordultak a nácizmus és a
sztálinizmus összehasonlítása felé.
Gleason áttekintése a második világháború elõtti kortárs
szakirodalomról arra a következtetésre jut, hogy az ameriIdézi GLEASON, i. m. 37.
Idézi GLEASON, i. m. 38; kiemelés – B. E.
7
Lásd pl. STANTON FORD, Guy (szerk.): Dictatorship in the Modern World.
Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1935.
5
6
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kai közvéleményben – a kapitalista rendszert is mentendõ
– az az 1934 elõtt uralkodó nézet, miszerint a nácizmus és a
bolsevizmus alapvetõen ellentétes rendszerek, lényeges változáson ment keresztül. Míg a „vájtfülû” olvasóközönségre
a „totalitárius államok”, a „zsarnokságok korának” vagy a
„cezarizmus új korszakának” apokaliptikus eszméje gyakorolt vonzerõt, addig a folyóiratok és a publicisztika a két
diktatúra hasonlóságairól elmélkedett. 1935-ben, amikor a
Kommunista Internacionálé felhagyott azzal az öngyilkos
politikával, hogy szociálfasisztának bélyegezze a szociáldemokratákat és a liberálisokat, és meghirdette a népfrontpolitikát a fasizmus ellen, melegedett nemcsak a baloldal, hanem az angolszász sajtó visszhangja is, és bátorította azokat,
akik nem voltak hajlandóak egy lapra helyezni a Szovjetuniót a fasiszta Olaszországgal és a náci Németországgal.
Az is igaz azonban, hogy az amerikai baloldalon, még a
marxisták között is használták a totalitárius kifejezést; közöttük a filozófus John Dewey vagy Victor Serge. Dewey a
Trockij-ellenes vádak és az ezek alapján rendezett kirakatperek felõl közelítette meg a két rendszer hasonlóságait. Befolyásos folyóiratuk volt a Partisan Review, amelynek Trockij
volt ez idõ tájt haláláig az igazi vezéralakja. Õk ugyan használták a totalitárius jelzõt a Szovjetunióra, amelyre úgy tekintettek, mint bátortalanul kispolgári és potenciálisan totalitárius államra, de közülük sokan, mint Dwight Macdonald is,
elfogadták a fasizmus kialakulásának jól megalapozott –
részben Trockijtól eredõ – marxista magyarázatát, amit gyakran írtak le totalitarizmusként.8 Nem fogadták el azonban a totalitárius államok szembeállítását a demokráciákkal, ami
ekkor már megszokott volt az amerikai közvéleményben.
Az angolszász baloldal a Szovjetunióra sokáig úgy tekintett, mint a liberalizmus és a totalitarizmus német variánsa
közötti vonzó alternatívára. Ez idõ tájt a baloldal semmi-

8

Kiemelés – B. E.

03Konyv1:Konyv.qxd

10/2/2014

IDEOLÓGIÁK RABSÁGÁBAN

12:51 PM

Page 321

321

képpen nem akarta elfogadni, hogy a civilizált világ egyedüli reménye a „kapitalista demokrácia” és a politikai spektrum
centrumának feltámasztása, sõt felismerte, hogy a liberális demokrácia válsága vezet a fasizmus vagy a nácizmus felemelkedéséhez. Néhányan, mint Dwight Macdonald az 1950-es
évekig nem érezték, hogy ezt a választást meg kell tenniük.
1939 nyarán azonban már érzõdött a hangulat megváltozása. A befolyásos Christian Science Monitor például hangsúlyozta, hogy mind Németország, mind pedig a Szovjetunió
a demokrácia, az individualizmus és a kapitalizmus ellenfele, és „a kommunizmus és a fasizmus lényegében hasonló,
mert mindkettõ az erõszak túlhajtását, a szabadságjogok elnyomását, egyetlen akarat uralmát és az annak való alávetettséget jelenti, amely nem tûr meg semmiféle ellenzéket, és amely
alárendeli az egyént az Állam szükségleteinek.”9
A Molotov-Ribbentrop paktum aláírása után a legtöbb aktivista vagy elfogadta ezt az új terminológiát, vagy pedig már
nem ellenezte azt. Még az emigrációban levõ orosz mensevikek sem hitték el, hogy Sztálin képes lesz – vagy rákényszerül – erre a lépésre, noha Trockij azt egyenesen megjósolta
a Bjulletyen Oppozicii hasábjain rögtön a müncheni egyezmény megkötése után. Voltak, akik számára az élet nem ért
semmit, miután meghallották ezt a hírt. Még a német marxista belharcok olyan veteránja, mint Rudolf Hilferding is
explicite totalitáriusnak nevezte ezen lépés után a Szovjetuniót.10 A Szovjetunió, írta, „egy totalitárius államgazdaságot
képvisel, vagyis egy olyan rendszert, amelyhez Olaszország
és Németország egyre jobban közeledik.”11 Max Eastman
Idézi GLEASON, i. m. 47; kiemelés – B. E.
Uo.
11
Idézi GLEASON, i. m. 47; kiemelés az eredetiben. A nyugati baloldal vitáiról a Szovjetunióról és az államkapitalista tézisrõl részletesen lásd
Marcel van der Linden munkáját: LINDEN, Marcel van der: Western
Marxism and the Soviet Union: A Survey of Critical Theories and Debates
since 1917. Leiden, Brill, 2007.
9

10
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pedig, Trockij híres könyvének12 fordítója októberben azt írta
a New Republic-nak, hogy: „Tévedtünk. NEM LEHET EGYSZERRE SZOLGÁLNI A DEMOKRÁCIÁT ÉS A TOTALITARIANIZMUST.”13 A publicisztikában még azok is irányt
váltottak, akik korábban a Szovjetunió és a náci Németország közötti eltéréseket hangsúlyozták. A vallásos csoportok
is folytatták ezt a hagyományt. 1939 õszén és telén nagyon
gyakran beszélt a média a totalitarizmusról; hasonlóképpen
elterjedt a „vörös fasizmus” és a „barna kommunizmus” kifejezés. Az amerikai tudományos közönség is elfogadta a
totalitarizmust, olyannyira, hogy 1939 novemberében az Amerikai Filozófiai Társaság megtartotta az elsõ szimpóziumot a
totalitárius államról (amelyet még számtalan követett a hidegháború idõszakában).
Összességében tehát elmondható, hogy ami történt 1932
és 1939 között, az nem pusztán egy elmozdulás volt az angolszász közvéleményben. Az erõszakos náci gleichschaltolás
és a Szovjetunióban lezajlott kuláküldözés és kirakatperek
sokak szemében igencsak szalonképtelenné tették mindkét
rendszert az angolszász világban. A konzervatív politikusok
küzdöttek azon eszmék ellen, hogy Németország egy új rendet kényszerít rá a világra. A radikális baloldali értelmiség
pedig sokáig elutasította, hogy egy lapra helyezze a Szovjetuniót, Olaszországot és Németországot. De a totalitarizmus
kezdte meghódítani az amerikai közvéleményt. 1937-ben
könnyebb volt elhinni, hogy egy új típusú állam született,
mint néhány évvel korábban. A Molotov-Ribbentrop paktum
pedig elsöpörte a legtöbb amerikai kétségeit. Csak a marxista baloldalon tartotta magát az a hit, hogy akármit gondoljon is valaki a sztálini Szovjetunióról, a felvilágosodásban
rejlõ gyökerei radikálisan és természetesen tipológiájában
TROTSKY, Leon [Lev]: The Revolution Betrayed. What is the Soviet Union
and Where is It Going? Doubleday, Doran&Co., Pathfinder Press, New
York, 1937.
13
Idézi GLEASON, i. m. 47; kiemelés az eredetiben.
12
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is megkülönböztették a fasizmustól és a nácizmustól.14 Ez
igen népszerûtlen álláspont volt 1940-ben, de a második világháború ezt a helyzetet gyökeresen megváltoztatta, és ne
feledjük el: az eszme a nácizmus szörnyû embertelensége
után még egyszer felülemelkedett a posztszocialista Európában és az Egyesült Államokban.
Nincs rá bizonyíték, hogy a háború idején sok amerikai
szerzõt foglalkoztatott volna a totalitarizmus. A hidegháború kialakulása azonban gyökeresen megváltoztatta ezt a
helyzetet. A legnagyobb hatású és szellemi teljesítményét
tekintve legkiemelkedõbb munka Hannah Arendt 1951-ben
megjelent, A totalitarianizmus gyökerei c. klasszikusa15, amely
történeti perspektívából próbálja magyarázni a totalitárius
rendszerek kialakulását. Nem könnyû pontosan meghatározni, mikor kezdte el Arendt „írni” a könyvet, hiszen a fõ
témák mint az imperializmus, antiszemitizmus vagy a nemzetállam kialakulása a harmincas évek elejétõl foglalkoztatták. Azt az elhatározását, hogy ezeket a témákat egy nagy
tanulmányban foglalja össze, a haláltáborok elterjedtségének és a nácik radikális szándékainak felismerése motiválta. Eredeti célja az volt, hogy „azonosítsa a nácizmus fõ alkotóelemeit, hogy visszavezesse azokat a valódi politikai
problémákra; (…) célja nem a válaszadás, hanem a talaj elõkészítése”.16 Ezért, legalábbis kezdetben, Arendt a náci NéA két rendszer összehasonlításáról lásd KRAUSZ Tamás tanulmányát:
A Gulag aktualitása. In: uõ (szerk.): Gulag. A szovjet táborrendszer története. Budapest, Pannonica Kiadó, 2001.
15
ARENDT, Hannah: A totalitarianizmus gyökerei. Budapest, Európa Kiadó,
1992.
16
YOUNG-BRUEHL, Elisabeth: Hannah Arendt: For Love of the World. New
Haven, 1982, 200–201. Hét évvel késõbb Arendt ezt írta: „A könyv
nem a totalitarianizmus gyökereivel foglalkozik, ahogy a cím szerencsétlen módon állítja, hanem történeti áttekintést ad azokról az elemekrõl, amelyek totalitarianizmussá kristályosodtak. Ezt a történeti
részt követi a totalitárius mozgalmak elemi szerkezetének és a totalitárius uralom formájának és módszereinek elemzése.” („A Reply”.
14
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metországot tekintette a magyarázandó végkifejletnek.
1948-ra lett világos számára, hogy a Szovjetuniót, a náci Németország mellett a totalitarizmus másik példáját is bele kell
foglalnia munkájába. Ekkor úgy látta, hogy a terror szisztematikus használata és annak intézményesítése a koncentrációs táborok formájában jelenti a lényegi azonosságot a náci
Németország és a Szovjetunió politikájában, illetve ez az, ami
a két rendszert totalitáriussá teszi: „Minden más különbségrõl a demokratikus berendezkedésû és totalitárius államok között bebizonyítható, hogy másodlagos.”17
A Gulág és Auschwitz összehasonlítása különösen alkalmas arra, hogy az államszocialista korszak egészét, illetve
tágabb értelemben a marxista gyökerû kommunizmus-felfogást kriminalizálja.18 Itt mindössze három olyan tényezõre
szeretnék rámutatni, amelyek legalábbis elgondolkozásra
kellene, hogy intsenek az analógia használatát illetõen. Az
elsõ és talán a legfontosabb Auschwitz egyediségének a megkérdõjelezése, noha ennek az egyediségnek könyvtárnyi
szakirodalma van. A nácik szisztematikusan készítették elõ
a népirtást, amelyet „nagyipari” módszerekkel, elõre eltökélt szándékkal valósítottak meg – igaz, a totális háború kibontakozásával párhuzamosan, csakhogy ezt a háborút a
Harmadik Birodalom kezdte, és az eredeti tervekbe (a Kelet
gyarmatosítása, a szlávok rabszolgaságba döntése és a zsidók eltávolítása bármilyen eszközökkel) a totális háború,
Review of Poltics, January 1953, 78.) A kiadó által javasolt cím, amelyet
Arendt csak vonakodva fogadott el, mindig is probléma maradt számára, éppen azért, mert ezen félreértés forrása lehetett. Arendt eredetileg a következõ címeken gondolkodott: „A szégyen elemei: antiszemitizmus-imperializmus-rasszizmus”, „A pokol három tartóoszlopa”,
„A totalitarianizmus története”. Lásd: YOUNG-BRUEHL: i. m. 200.
17
ARENDT, Hannah: The Concentration Camps. Partisan Review, July 1948,
747.
18
Az analógia kritikájáról lásd KRAUSZ Tamás: A Gulag aktualitása. In: id.
(szerk.): Gulag: A szovjet táborrendszer története. Budapest, Pannonica Kiadó, 2001, 13–26.
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annak minden borzalmas módszerével együtt tökéletesen
beleilleszkedett. Nem lehet célunk itt „mentegetni” a Gulágot,
a Szovjetunióban azonban minden szörnyûség elismerése
ellenére sem lehet kimutatni a módszeres népirtás tényét –
akkor sem, ha a kollektivizálást követõ nagy éhínséget egyes
történészek ukrán népirtásnak igyekeznek beállítani.
A második szempont Auschwitz relativizálása. Ma már
sokan megkérdõjelezik a kelet-európai országok elitjének
és a lakosság egyes csoportjainak részvételét a holokausztban – holott ennek a népszerûtlen témának is igen nagy a
szakirodalma. Több ország egyenesen a német megszállás,
majd pedig a kommunizmus áldozatának állítja be magát –
ennek a felfogásnak a szimbóluma a mai Magyarországon a
sokat vitatott Gábriel arkangyalos emlékmû. Belemehetünk
itt abba az értelmetlen vitába, hogy „egyenlõ” áldozat-e az
értelmetlen háborúba belehajszolt és elesett katona és a haláltáborokba hurcolt ártatlanok, csakhogy ettõl kezdve elvész a történeti okság, minden mindennel összeolvad és
egyenlõvé válik – és természetesen, relativizálódik a népirtásért felelõs elit bûnössége. Így lehetséges a népirtás logisztikájában is segédkezõ csendõröknek emlékmûvet állítani a mai Magyarországon… Itt érdemes megemlíteni azt
is, hogy a nacionalista ideológia hegemónná válása és radikalizálódása gyorsan felülírja a létezõ besorolásokat. Stefan
Troebst négy csoportot különböztetett meg a mai és volt politikai rendszerek viszonyának alapján.19 Az elsõbe sorolja
azokat az országokat, amelyek kategorikusan elutasítják, és
etnikailag is idegennek tekintik a kommunista rezsimeket.
Ide tartozik Észtország, Lettország, Litvánia, illetve Horvátország is, ahol a jugoszláv modellt „szerb kommunizmusként” aposztrofálják. A második csoportban az államszocializmusról nincs nemzeti konszenzus, és a volt rendszer
megítélése ma is heves politikai viták tárgyát képezi. Troebst
19

TROEBST, Stefan: Holodomor oder Holocaust? Die Gegenwart, 4 Juli 2005,
Nr. 152.
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példaként említi a Terror Háza vegyes fogadtatását Magyarországon, de ide sorolja Lengyelországot, a Cseh Köztársaságot, Szlovéniát és Ukrajnát is. A harmadik csoport országai oktrojáltnak és a nemzettõl idegennek tekintik ugyan a
kommunizmust, de elismerik bizonyos modernizációs
eredményeit. Ide tartozik Bulgária, Románia, Albánia, Makedónia és Szerbia-Montenegró. Végül a negyedik csoport
országaiban nem került sor elitcserére, és megmaradtak a
régi tekintélyuralmi struktúrák. Ezek között találjuk az Orosz
Föderációt és a volt szovjet tagköztársaságok többségét. Ha
elfogadjuk a fenti osztályozást, Magyarországot ma már kétségtelenül az elsõ csoportba kellene besorolni.
A harmadik szempont a terror értelmezése. Külön fejezetet érdemelne a totalitárius paradigma központi elemének,
a mindent átható terrornak a revíziója, amelyrõl Arendt azt
állította, hogy az a legfontosabb közös elem a náci Németország és a Szovjetunió politikájában.20 Mivel ezzel a témával egy másik tanulmányban foglalkoztam, e helyütt csak a
legfontosabb revizionista szerzõk téziseinek vázlatszerû összefoglalására törekszem.21 Gábor Tamás Rittersporn és J. Arch
Getty tett talán a legtöbbet annak a tézisnek a revideálásáért, hogy a nagy terror elõre átgondolt és minden apró részletéig eltervezett „akciósorozat” volt, amely végig Sztálin ellenõrzése alatt állt. Rittersporn bemutatja, mennyiben volt
„öngerjesztõ” ez a folyamat, és hogyan vált az összeesküvésben való általános hit egyre újabb és újabb összeesküvések generátorává. 22 A terror, mondja Rittersporn, korántsem a hatalom totalitásából, hanem éppen ellenkezõleg, az
ARENDT, Hannah: The Concentration Camps. Partisan Review, July
1948, 747.
21
BARTHA Eszter: Sztálinizmus és terror: régi és új irányzatok az angolszász
historiográfiában. In: KRAUSZ Tamás (szerk.), 2001.
22
RITTERSPORN, Gabor Tamas: Stalinist Simplifications and Soviet Complications: Social Tensions and Political Conflicts in the USSR 1933-1953. Harwood, 1988.
20
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instabilitásából fakadt.23 Rittersporn szerint a pártapparátus
mûködése rendes körülmények között is nehézkes volt, krízishelyzetekben pedig gyakorlatilag megbénult, és egyfajta
feudális anarchia vagy intézményesített polgárháború alakult ki a társadalomban, amelynek során a legtöbb, amit a
funkcionáriusok megtehettek, az volt, hogy megpróbálják
menteni a saját bõrüket.
J. Arch Getty Ritterspornhoz hasonlóan úgy látja, hogy a
pártapparátus korántsem volt az a szigorúan centralizált és
olajozottan mûködõ, mindenben a vezér akaratának alárendelt gépezet, ahogyan a totalitárius modell ábrázolta; az
ügyintézés, különösen vidéken, inkább kaotikusnak volt
mondható (a párttagsági könyveket például elképesztõen
magas arányban hamisították).24 Getty felhívta a figyelmet
a centrum és a periféria közötti kommunikáció igen komoly
hiányosságaira, és arra, hogy gyakran éppen a periféria feletti elégtelen ellenõrzés tudata töltötte el a centrumot az
állandó fenyegetettség érzésével, amely aztán a tömeges
represszióba torkollott: „Helyi szinten (ahol a lakosság a
leggyakrabban érintkezik a kormányzattal) a politikai adminisztrációt inkompetencia és teljes kulturális elmaradottság jellemezte. A helyi adminisztrálás gyakran populáris paraszti kultúrához hasonlított, amely nehézkesen és fél szívvel
próbált modern bürokráciára emlékeztetni. Minél kevesebbet tudott a központ a helyi ügyekrõl, annál kevésbé tudott
beavatkozni, és a moszkvai pártvezetõk sok idõt fecséreltek
el azzal, hogy utánajárjanak, mi történik a provinciákban.
Mindig konfliktussal járt, ha a központ megpróbálta megrendszabályozni és ellenõrzése alá vonni a helyi pártszervezeteket.”25

RITTERSPORN, Gabor Tamas: Rethinking Stalinism. Russian History, 1984/4.
GETTY, Arch J.: Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party
Reconsidered 1933-1938. Cambridge, 1985.
25
Uo. 198.

23

24
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Robert Thurston azt a totalitárius-tézist cáfolja, hogy a
terror a szovjet társadalom és mindennapok egészét áthatotta.26 Szerinte a szovjet vezetésnek nem állt szándékában
terrorizálni a lakosságot, és nem is volt szüksége a félelemre ahhoz, hogy uralmon maradjon. Több ember hitt a belsõ
ellenség létezésében, mint amennyi félt tõle, és milliók önkéntesen vettek részt a rendszer állandó kampányaiban.
Thurston szerint kevesen jutottak el odáig, hogy alapjában
kérdõjelezzék meg a rendszert és az állandó ellenségkeresés gyakorlatát. Ez azonban korántsem jelentette azt, hogy
a szovjet lakosoknak nem volt meg a képessége vagy a lehetõsége arra, hogy önállóan formáljanak véleményt: „A vizsgált korszak bármely idõszakára igaz, hogy az államtól való félelem kevésbé volt jelentõs, mint a hatóságokba és az
ellenségkeresésbe vetett hit. Ahogyan sok túlélõ is elmondja, a lakosság támogatta a rendszer erõfeszítéseit, hogy leleplezze a szabotõröket. 1939-1941-ben, miközben a városi
lakosság számottevõ része nyilvánította ki hazafiasságát és
a sztálini vezetés céljainak támogatását, a szovjet állampolgárok mindvégig megõrizték azt a jogot és képességet, hogy
helyzetük sok fontos aspektusát kritizálják.”27
Végezetül, érdemes visszatérni a mindenható, mindent
elõrelátó és mindent mozgató vezér mítoszára, amely a mai
Sztálin-életrajzokban is megjelenik. A revizionista történészek munkáinak legfontosabb következtetései – hogy a nagy
terror nem volt megtervezett; a terror inkább a hatalom instabilitásából, mintsem totalitásából fakadt; a fejletlen infrastruktúra és a pártapparátusban uralkodó zûrzavar technikailag is lehetetlenné tette a mindenre kiterjedõ ellenõrzést;
valójában volt párbeszéd a hatalom és a lakosság között; a
szovjet emberek az egész korszak folyamán megõrizték azt
a képességet, hogy kritikai véleménynek adjanak hangot;
THURSTON, Robert: Life and Terror in Stalin’s Russia 1934-1941. New
Heaven and London, 1996.
27
Uo. 163.

26
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az emberek komolyan vették a szocialista ideológiát, hiszen
a legtöbb rendszerellenes kritika az eredeti bolsevik program védelmében fogalmazódott – a mindenható Sztálin mítoszát is megkérdõjelezték. Ennek a mítosznak az érdekessége, hogy noha a nyugati szovjetológiát nehezen lehetne
azzal vádolni, hogy a szovjet propaganda hatása alá került
volna, a totalitárius paradigma Sztálin-képe a sok rokon vonást mutat a diktátor „hivatalos” imázsával. Ahogyan erre
például Getty is rámutat: „Sztálin kegyetlen volt, de mégis
ember, aki nem rendelkezett a jövõbe látás képességével, és
még kevésbé volt képes a jövõt tetszése szerint alakítani.
Nem volt a tervezés nagymestere, és a harmincas évek elõtti
és utáni politikájának elemzése azt mutatja, hogy a kollektivizálástól a külpolitikáig igen sok kérdésben ingadozott.”28
Tudományos érvük nem lévén, a totalitárius iskola képviselõi morális alapon kívánták megtámadni a revizionista történészek munkáját, azzal vádolva õket, hogy „mentegetni”
próbálják Sztálint és a sztálinizmust.29 Az ilyen vádak különbözõ fogalmi és logikai csúsztatásokon, vagy nemritkán
durva hamisításon alapulnak. Sztálin morális felelõssége vitán felül áll valamennyi revizionista munkájában. Tévedhetetlensége és mindenhatósága azonban nagyon alapos revízióra
szorul. A Sztálin-kultusz, ahogyan a jelen kötet dokumentumai is bizonyítják, egy hosszú és dinamikus folyamat integráns részeként alakult ki, és megformálásában éppúgy
szerepet játszott a népi képzelet, mint a pártpropaganda.
Ennek a folyamatnak a legfontosabb eredménye, hogy az
eredeti szocialista program helyett a létezõ államszocializmus
valósult meg Kelet-Európában. Összetevõinek vizsgálata tehát nem a diktátor mentegetéséhez, hanem egy rendkívül
28

29

GETTY, Arch: The Politics of Repression Revisited. In: J. Arch Getty and
Roberta Manning (eds.), Stalinist Terror: New Perspectives. Cambridge,
1993, 62.
Magyar nyelven lásd például Robert Conquest válaszát Wheatcroft
tanulmányára in: KRAUSZ Tamás (szerk.), 2001.
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ellentmondásos korszak adekvát történeti magyarázatához
nyújt forrásokat.
Míg Arendt könyve hangsúlyozza a két rendszer lényegi
azonosságát, nem vesz tudomást a két országnak a világgazdaságban elfoglalt egészen különbözõ helyzetérõl, illetve
kísérletet sem tesz arra, hogy értelmezze ezt a lényegi eltérést.
Arendt nem tekintette nemzetspecifikusnak a totalitarizmust,
hanem a modernitással hozta összefüggésbe a jelenséget.
A modernitás problematikája azonban egészen másképp jelentkezett a centrumországokban, mint a periférián, amelyet
Trockij a kombinált fejlõdéssel jellemzett. Nem véletlenül
kritizálta Edward Hallett Carr, aki kilenc kötetben írta meg
Szovjet-Oroszország történetét, a könyvet azzal, hogy a szerzõ nagyon is nyilvánvalóan általánosítja a hitleri Németország
tapasztalatait.30 Ehhez hozzátehetjük, hogy a könyv figyelmen kívül hagyja az egyenlõtlen fejlõdés problematikáját,
és nyugat-európai perspektívából értelmezi az orosz tapasztalatot.
Arendt maga is felismerte, hogy A totalitarianizmus gyökerei
nem ad igazi magyarázatot a szovjet példára. Belekezdett egy
új munkába, hogy feltárja a totalitarizmus gyökereit Marx
írásaiban. Ezt ugyan soha nem fejezte be, kétirányú kutatásaiból azonban, ahol Marxot egyszerre tekintette a nyugati
filozófiai hagyomány örökösének, illetve ellene lázadónak,
megszületett az a munkája, amelyet több kutató Arendt filozófiai remekmûvének tekint.31 Nem vádolta Marxot azzal,
hogy õ „okozta” volna a totalitarizmust; felfedezett azonban olyan elemeket Marx gondolkodásában, amelyeket a
modernitás Arendt által felismert aspektusai a totalitarizmushoz kapcsoltak. Talán a legalapvetõbb a determinisztikus elemek kritikája, különösen az, hogy Marx alárendeli az emberi
szabadságot egy „kollektív életfolyamatnak”32, ugyanakkor
Lásd Carr recenzióját: New York Times Book Review, March 25, 1951.
ARENDT, Hannah: The Human Condition. Chicago, 1958.
32
CANOVAN, Margaret: Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political
Thought. Cambridge, 1992, 75.

30

31
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azt állítja, hogy ha valaki felismeri a történelmi szükségszerûségeket, és azok diktátuma szerint cselekszik, akkor „minden lehetséges”. Ezt a kombinációt használták ki és formálták doktrínává a totalitárius mozgalmak. A tizenkilencedik
század végén és a huszadik század elején mind a kapitalizmus, mind a szocializmus alárendelte az emberek a termelés és fogyasztás globális és ellenõrizhetetlen folyamatának.
Arendt a marxi szocializmust azért (is) kritizálta, mert benne az emberek a „dolgozók konformista nyájává” redukálódnak, és tevékenységük, érdeklõdésük csak a materiális
világra irányul.33
Nem nehéz észrevenni a folytonosságot Arendt Marxkritikája és A totalitarianizmus gyökerei c. könyvében kifejtett
gondolatok között a totalitárius uralom lényegérõl. Ez a lényeg, a gonosz radikálisan új formája a koncentrációs táborban testesül meg, ahol az igazi horror az ember személyiségének elpusztítása. A totalitárius társadalmak lényegében
felfoghatók úgy, mint egyetlen nagy koncentrációs tábor,
amelynek célja az ember megfosztása egyéniségétõl és szabad akaratától, és az individuumok átalakítása a „dolgozók
konformista nyájává”. Az ember felett gyakorolt totális ellenõrzés és az ember alárendelése a termelés és fogyasztás
folyamatának olyan témák, amelyek Marcuse, Adorno és
Horkheimer írásaiban is találkozunk. Ezek a szerzõk azonban a nyugati kapitalista társadalmakat is totalitáriusnak tekintik. A tanulmány itt nem a szubjektív elemre kíván rámutatni a totalitarizmus értelmezésében, hanem arra, hogy a
kérdések, amelyek Arendtet foglalkoztatták, sokkal inkább
a nyugati modernitás, mintsem az orosz fejlõdés problematikájához kapcsolódtak; a marxi tanok pedig éppen nem
Oroszországban irányozták elõ a világforradalmat. A perifériális fejlõdés beilleszthetõ ugyan a modernitás proble-

33

A marxizmus és totalitarianizmus kapcsolatáról Arendtnél lásd CANOVAN: i. m. 63–98.
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matikájába, ez azonban egy egészen más, globális perspektívát igényel.
Arendt egyébként csak a nácizmust és a sztálinizmust
tartotta totalitáriusnak; a hruscsovi politika számára azt bizonyította, hogy a kommunista rezsimek képesek bizonyos
adaptációra. Az elmélet számos késõbbi követõje kevésbé differenciált világképben gondolkodott, és a kommunizmus egész
történetét a totalitárius terrorral azonosította. Megemlíthetjük itt Carl J. Friedrich és Zbigniew Brzeziñski nevét, akik
1956-ban publikálták a Totalitárius diktatúra és autokrácia c.
könyvüket, és ugyanebben az évben jelent meg Brzeziñski
önálló munkája Állandó tisztogatás: a szovjet totalitarianizmus
politikája címmel. Friedrich szerint öt feltétele van annak, hogy
egy társadalom totalitárius legyen. Az élet minden területét
lefedõ hivatalos ideológia, amelyet minden lakosnak kötelezõ érvényûként kell elfogadnia; az egyetlen engedélyezett
tömegpárt (a teljes lakosság legfeljebb 10%-a), melynek tagjai
fanatikus hûséggel ragaszkodnak a párthoz, és alárendelik
magukat a centralizált, hierarchikus struktúrának, melynek
élén a mindenható vezér áll; a fegyveres erõk feletti monopólium és technikai ellenõrzés; a tömegkommunikáció eszközei feletti monopólium; a hatékony terrorrendszer, amely
véletlenszerûen választja ki az aktuális „ellenségeket” és szisztematikusan él a pszichikai megfélemlítés eszközeivel.34
A Brzeziñskivel közös munka ehhez még hozzátett egy hatodik pontot, a központilag irányított gazdaságot. Brzeziñski
önálló munkájában nem használta ugyan a hatpontos modellt, hangsúlyozta azonban, hogy lényegi tévedés az autokráciát a totalitarianizmussal összekeverni. Részletesen tárgyalta a totális mobilizálás formáit, az erõforrások állami
kisajátítását, az ellenzék felszámolásának módszereit. A legnagyobb veszélynek Brzeziñski az ember erkölcsi lényére
irányuló fenyegetést és a mindent átható terrort tekintette,
ami kifejezi a rendszer lényegét.
34

FRIEDRICH , Carl J. (ed.): Totalitarianism. Cambridge, Mass., 1954, 52–53.
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Ezeknek az érveknek a cáfolatára igyekeztem rámutatni
a Gulág-Auschwitz analógia által felvetett súlyos kérdõjelek
és kifogások kapcsán. A fentiekhez még két rendszerkritikai szempontot is hozzátehetünk. Az egyik a már említett,
valamikor evidenciának, ma már eretnekségnek számító megállapítás, miszerint, bár a kommunizmus valóban „kívülrõl”
jött Kelet-Európába, ezt az exportot megelõzte egy olyan háború, amelyben a Szovjetunió nem agresszor volt, hanem
megtámadott ország, amelyik védekezésre kényszerült Európa legjobban felfegyverzett és addig legyõzhetetlennek hitt
hadserege ellen. Azokat a fejtegetéseket, hogy Sztálin megelõzõ háborút tervezett Hitler ellen, bízvást a „ha a nagymamámnak kereke lett volna” jellegû spekulációk alá sorolhatjuk. Ennyi erõvel azon is elgondolkozhatunk, hogy ha
Hitler nem jut hatalomra Németországban, valószínûleg nem
tör ki a második világháború. Ami tény: Sztálin 1941-ben nemcsak hogy nem tervezett háborút, hanem óvakodott attól,
hogy provokálja veszedelmes „szövetségesét”.35 De itt nem
történeti vitáról van szó, hanem pontosan arról a problémáról, hogy a kelet-európai antikommunizmus igen gyakran
összekapcsolódik a fasizmus mentegetésével. A magyar esetben egészen világosan megjelenik a régi elitek politikai rehabilitációjára irányuló törekvés, amely nemcsak a hitleri
háborúban való részvétel felelõsségét, hanem a holokauszt
elõkészítésében játszott szerepüket is megpróbálja csökkenteni. A magyar zsidóság pusztulásáért nem egyedül Szálasit
terheli a felelõsség. A három zsidótörvény meghozatalára
1944 elõtt került sor, és a zsidó munkaszolgálatosok behívása idején Horthy volt a kormányzó. A Vörös Hadsereg nem
agresszorként érkezett Magyarországra; ebben a háború35

A preventív háború egyes liberális történészek által is felmelegített elméletének cáfolatához lásd: BARTHA Eszter–KRAUSZ Tamás (szerk.):
Háború és nemzeti önismeret: 70 éve támadta meg a náci Németország a
Szovjetuniót. Budapest, Ruszisztikai Könyvek XXXII, Komáromi
Nyomda és Kiadó, 2011.
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ban, nem utolsósorban a régi elitek politikájának köszönhetõen, sajnos Magyarország volt az agresszor.
A Vörös Hadsereg által „exportált” kommunizmus képe
nemcsak a régi elitek második világháborús szerepének
kozmetikázására szolgál. Itt jutunk el a paradigma második
neuralgikus pontjához. A kelet-európai gazdasági elmaradottság nem a kommunizmussal kezdõdik; a régió (fél)perifériális fejlõdése a nyugat-európai kapitalista fejlõdés kontextusába illeszkedik. Ma már evidencia, hogy a liberális demokrácia
és a kapitalista gazdasági berendezkedés nem oldotta meg
az egyenlõtlen fejlõdés problematikáját; azt is mondhatnánk,
hogy az etnonacionalista alapú tekintélyuralmi berendezkedések ennek a kudarcnak a következményei. Nem véletlenül olyan vonzó az Európa-ellenes politikai retorika és a
szabadpiac elleni „állami” védelem… A nacionalista elitek
azonban éppolyan ellenségnek tekintik az egyre jobban
marginalizálódó rendszerkritikai baloldalt, mint liberális elõdeik. Éppen az antikommunizmusban „ér össze” a kétféle
felfogás – és innen már érthetõvé válik a nácizmus-kommunizmus analógia tudományos „evidenciája” a magyar szellemi palettán.
Végül érdemes még egy vitát felidézni a magyar történetírásból, amely szépen példázza a szellemi-tudományos
élet mai állását. 2013. márciusában jelent meg Krausz Tamás
és Varga Éva Mária szerkesztésében A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban: Levéltári dokumentumok 1941–1947 c.
terjedelmes kötet, amely azóta heves vitákat váltott ki a történész szakmában és azon kívül.36 A vita látszólag szakkérdésekre reflektál, pontosabban a szakértelmet igyekszik elvitatni a szerkesztõktõl, annak ellenére, hogy Krausz Tamás
külön kötetben foglalkozott a holokauszt és a Szovjetunió

36

KRAUSZ Tamás–VARGA Éva Mária (szerk.): A magyar megszálló csapatok a
Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947. Budapest, L’Harmattan, 2013.
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elleni támadás közötti történeti összefüggéssel,37 Varga Éva
Mária pedig a magyar hadifoglyok helyzetével a Gulágon.38
Ami „kiverte” itthon a biztosítékot, az az, hogy a közölt dokumentumok bizonyítják: a magyar hadsereg súlyos háborús bûnöket követett el a Szovjetunió megszállt területein,
és aktívan részt vett a helyi lakosság kiirtásában és a holokausztban. A magyar megszálló csapatok elleni legsúlyosabb
vád az volt, hogy a közölt dokumentumok nem hitelesek;
valamint, még ha egyes források hitelt érdemlõek is, Krausz
Tamás az elõszóban félreértelmezi, elferdíti a tényeket, hogy
igazolni tudja a népirtás tényét. A kötet legfõbb kritikusai
(elsõsorban a hadtörténészek) éppen az ELTE történészprofesszorának azon állítását vitatják, hogy a magyar megszálló
csapatok a németek oldalán belesodródtak a megtorlásokba
és a (mindkét oldalon) kíméletlen partizánháborúba, ahol is
a civil lakossággal és a helyi zsidósággal szemben olyan mértékû tömeggyilkosságokra került sor, amelyek kimerítik a
népirtás tényét. Krausz Tamás így fogalmazott a Kritikában
megjelent interjúban: „Ez a kötet, tulajdonképpen akaratán
kívül, tehát objektíve azt bizonyítja be, hogy a Horthyrendszer végsõ soron sok százezer különbözõ nemzetiségû,
különbözõ országokhoz tartozó ember, állampolgár haláláért
közvetlenül politikai és történelmi felelõsséggel tartozik. Népirtásnak a résztvevõje ez a rendszer. Ezért keletkezett a vita,
mert ez nem illeszkedik ebbe a 2010 utáni tekintélyuralmi
rendszer hivatalos legitimációs ideológiájába.” És itt máris
az emlékezetpolitikánál vagyunk. A történetírást – különösen a 20. század történetét – sokan sokféle rendszer legitimációjára használták fel – errõl a mai Kelet-Európában bõséges tapasztalatok vannak. A kirekesztõ nemzetközpontú
(etnonacionalista) narratívák „újrafeltámadása” különösen
KRAUSZ Tamás: Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus. Budapest, Nemzeti Tankönykiadó, 2004.
38
VARGA Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében. Budapest, Russica Pannonicana, 2010.
37
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jellemzõ a kelet-európai régióban, amelynek okait fentebb
tárgyaltam. A népirtás sokat vitatott tényére hadd válaszoljanak a kis válaszkötetben Magyar megszálló csapatok szerkesztõi, akik (1) nem látják indokoltnak a dokumentumok hitelességének megkérdõjelezését (2) szigorúan elhatárolódnak
a civilizációs-rasszista érveléstõl, miszerint a magyarok különösen „gonoszak” lettek volna. Éppen arról van szó, hogy
nem tudatos, tervezett a népirtás, hanem a magyarok a németek oldalán belesodródnak egy tragikus kimenetelû totális
háborúba, ahol minden megengedett – gondoljunk csak a hírhedt komisszárparancsra, amelyet Hitler akkor ad ki, amikor
még híre-hamva sincs semmiféle partizántevékenységnek,
ellenkezõleg, a németek arra számítanak, hogy a sztálini rendszer kártyavárként omlik majd össze! Természetesen nem lehet elvitatni a horthysta elit felelõsségét, akkor sem, ha egyes
képviselõi természetesen tiltakozhattak – és tiltakoztak is –
az emberellenes bûncselekmények ellen. Ami a dokumentumok hitelességét illeti, arról a jelen sorok szerzõje csak
annyit jegyezne meg, hogy Christian Hartmann, a téma egyik
vezetõ német kutatója a Népszabadságnak ekképpen nyilatkozott: „Szerintem hitelt érdemlõek a dokumentumok. A magyar katonák sok olyan eseményben vettek részt, amelyek
során népirtás történt.[…] Úgy gondolom, a kegyetlenkedések egyik legfõbb mozgatórugója a katonák körében uralkodó féktelen antiszemitizmus volt. Példaként említhetem
Zolt Béla Kilenc koffer címû életrajzi könyvét, amelyben leírja
a magyar fegyveres alakulatok mellé kényszerített munkaszolgálatosok élményeit az antiszemitizmusról, a fajgyûlöletrõl és a mindennapi kegyetlen bánásmódról.”39 Tegyük
hozzá: az ideológiai cél az egész szovjet történelem kriminalizálása, mintha bizony egy nevezõre lehetne hozni az
eredeti marxista emancipatorikus társadalmi-politikai programot – bármennyire is eltorzult ez Sztálin idején – a náci
fajelmélettel és agresszív hódító politikával, ahol is a dekla39

Népszabadság, 2014. január 12. Heimer György interjúja.
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rált cél az alsóbbrendûnek tekintett népek leigázása, rabszolgasorba kényszerítése és a „paraziták” közé sorolt zsidóság teljes „kiiktatása” (a totális háborúban végül megvalósuló
„Endlösung)! És akkor megint a nácizmus-kommunizmus
analógiánál vagyunk…
A holokauszt és a Szovjetunió elleni támadás összekapcsolódását, történeti összefüggését persze nemcsak a nacionalista felfogású, hanem egyes liberális történészek is tagadják.
Én érdemesnek tartom itt felidézni a Kritikában megjelent
interjúrészletet a professzorral, aki évek óta oktatja a holokauszt történetét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen:
„Az egész Horthy-rendszer in statu nascendi, egy kifejezetten antiszemita rendszer volt. […]Ezzel az antiszemitizmussal egyszerre három feladatot tudtak ellátni. Az elsõ,
hogy a dzsentri középosztály konkurenseit ki tudják szorítani a versenybõl. Kedvezõvé tudták tenni a gazdasági versenypozíciót, az iskolai versenypozíciót a dzsentriknek és
utódaiknak ezzel az antiszemitizmussal. A második szempont, hogy az antiszemitizmus elképesztõen fontos volt a
rendszer számára, bûnbakot lehetett állítani, akik felelõsek
úgymond Trianonért, és a magyarság összes katasztrófájáért,
meg lehetett magyarázni, hogy a zsidók a felelõsek. […] A harmadik funkciója ennek az antiszemitizmusnak, hogy ezzel
a baloldalt lehetett kriminalizálni, a baloldal is zsidó volt, a
nyugati nagytõke is zsidó volt, mindenki zsidó volt.” Mindez
elkerülhetetlenül része a holokauszt elõtörténetének.
Zárógondolatként annyit szeretnék megjegyezni, hogy sokan a mai Magyarországon azért tagadják a nyilvánvaló tényeket, mert úgy érzik, akkor szembe kellene nézniük nagyszüleik, dédszüleik felelõsségével, holott a nemzeti önismeret
a tények objektív értelmezésére, nem pedig erkölcsi megtisztulásra, Canossa-járásra vagy pláne valamiféle kollektív
bûnösség elismerésére szólít. Ezt minden józan gondolkodású történész elutasítja, hiszen a kutatónak nem feladata
„tetemre hívni” a holtakat, az élõket meg pláne nem, hiszen
az utódok semmiképpen nem felelnek eleik tetteiért. De
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szembenézés nélkül nem lép tovább a nemzeti önismeret.
Az igazság kedvéért jegyezzük meg, ez a folyamat a távoli
Japánban és a közeli kelet-európai országokban vagy Ukrajnában is nehezen halad (ahol az egymással ki nem békíthetõ narratívák jegyében is folyik egy értelmetlen háború…).
A japánok máig nehezen ismerik el, milyen brutalitásokra
voltak képesek a civilizált japán katonák egy õrült és gyilkos fajelmélet bûvöletében.40 Ezért érdemes nagyon elgondolkodni azon, hogy az ember milyen eszméknek adja oda
magát, vagy szélsõséges esetben milyen eszmékért hal meg
– még ha a történelem „objektíven” sokszor kevés választásra ad is esélyt.

40

Lásd errõl CHANG, Iris: The Rape of Nanking. Penguin Books, 1998.
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Fotódokumentumok a magyar megszálló
csapatok szovjet területeken elkövetett
bûncselekményeirõl

Tömegkivégzések lefényképezése nem volt szokatlan a Magyar Királyi Honvédség esetében sem. Az újságírók már 1941
nyarán megjelentek a keleti fronton, a Kárpát-csoport hátában,
bár itt az eredeti cél az NKVD gyilkosságainak lefényképezése volt.1 Ám a német külügyi hivatal egyik, 1943. november
23-án kelt feljegyzése szerint „a magyar tisztek körében állandóan találkozhatunk azzal, hogy a zsidókérdés, ill. annak galíciai
megoldása iránt nagyon érdeklõdnek. Ennek során megállapíthattuk, hogy magyar tisztek fényképeket készítettek Stanislau környékén található zsidó tömegsírokról.”2
A probléma a hadsereg vezetése számára sem volt ismeretlen. Kádár Gyula vezérkari százados emlékirataiban is megemlíti, hogy a katonai levélcenzúra talált hasonló képeket.3
Tarnay Béla, a 121. könnyû hadosztály parancsnoka a Honvédelmi Minisztériumból 1942 júniusában olyan értesítést
kapott, amelyben közölték vele, hogy hadosztályának területén a németek által végrehajtott kivégzésekrõl fényképfelvételek készültek.4
Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban.
Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 123.
2
Ungváry Krisztián: Holokauszt, népirtás és a megszálló alakulatok. In:
Évkönyv 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. 1956-os Intézet, Bp., 2004. 11.
3
Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkõhidáig. Magvetõ Kiadó, Budapest, 1978. 509.
4
Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL) XI. 22. Bp-i Katonai Törvényszék 2241/1951. 54–55. (Tarnay Béla gyanúsított jegyzõkönyv. Budapest, 1951. április 25.)
1
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A magyar hadvezetésnek a világháború során két alkalommal is a tömegkivégzéseket megtiltó parancsot kellett kiadnia. A Délvidék visszafoglalását követõen Decleva Zoltán
altábornagy 1941. május 6-án bizalmas katonai közigazgatási parancsban rendelte el a „csetnikekkel stb. szemben foganatosított megtorló eljárásokról” készített olyan felvételek
felkutatását és elkobzását, „amelyek csetnikek kivégzését, vagy
a földön fekvõ hullákat stb. ábrázolják”.5 A 2. számú Magyar
Megszálló Csoport Parancsnoksági parancs már 1941 októberében megtiltotta a német Einsatzgruppék kivégzéseinek
megtekintését és lefényképezését.6 Az 1942. december 23án kiadott 35. számú bizalmas Keleti Magyar Megszálló
Csoportparancsnoksági parancs megtiltotta, „hogy megtorló
eljárásokról (kivégzések, falu felgyújtások, stb.) fényképfelvételeket
bárki is készítsen”.7 Mindkét esetben arra hivatkozva hozták
meg ezeket az intézkedéseket, hogy a fényképfelvételek ellenséges kézbe jutva „alkalmasak a honvédség és szövetségesei
elleni izgatásra”. Valójában a háborús bûncselekmények elkonspirálása volt az igazi cél. 1942 júniusának elején
ugyanis a hadosztályparancsnokság felsõbb parancsnokságától Lugosi Ervin, a 121. könnyûhadosztály hadbírája
olyan utasítást kapott, amely szerint „tudomásunkra jutott,
hogy hadmûveleti területen – a hadosztály alakulatainál – a fennálló tiltó rendelkezések ellenére, honvéd egyének készítenek felvételeket és a felvételeket hátországban hívatják elõ, polgári fényképészeknél. Ennek következtében olyan adatok kerülnek az ország
lakosságának tudomására, amelyek a magyar honvédséget eredeti
feladatától eltérõen kedvezõtlen megvilágításba helyezi.(…) a nevezett olyan fényképfelvételeket készített, amelyek a magyar és német katonaságnak a megszállott polgári lakossággal szemben alkalStemlerné Balogh Ilona: Történelem és fotográfia. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 181.
6
HL. II. 1458. 1. dob. 2. számú Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági Parancs, 1941. október 13.
7
Ungváry Krisztián (szerk.): A második világháború. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. (Nemzet és Emlékezet) 190.
5
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mazott fegyveres rendszabályait ábrázolta.8 Az ugyancsak a nyugati megszálló csoportban szolgáló Szilágyi Jenõ hadnagyot,
a VKF 2. osztálya vizsgálata alapján megfenyítették, mert
tiltás ellenére fényképeket készített zsidókivégzésrõl, amelyeket Miskolcon elõ is hívatott.9
A háború után fel is használták bizonyítékként a keleti
fronton használt fényképeket. A Népbírósági Döntvénytár
tudósít egy olyan esettrõl, amikor a vádlottat azért vonták
felelõsségre, mert „az elfoglalt Kijev utcáin a németek által felakasztott ukrán hazafiak bitófái alá állva, többedmagával lefényképeztette két ízben is magát.”10 A 49/II-es zászlóalj tagjai elleni
népbírósági eljárás11 pedig azzal kezdõdött, hogy az egyik
gyanúsított házvezetõnõje 16 fényképet talált, mely három
kivégzést dokumentált.12 Késõbb összesen 32 fénykép került elõ a magyar megszálló csapatok bûncselekményeirõl,
de ezek sajnos mára már nem lelhetõek fel.13
Az e mellékletben közölt fényképek a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának állományából valók, melyeket az Eszmélet folyóirat egy korábbi száma közölt.14
Fóris Ákos
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.1.9. V-56103. 27–28.
(Lugosi Ervin tanúkihallgatási jegyzõkönyv. Budapest, 1951. április 10.)
9
HL Tanulmánygyûjtemény 3409. (Bozóky Géza) 34.; Ungváry K.: Holokauszt i. m., 11.
10
Jogtudományi Közlöny Népbírósági döntvénytára. Új folyam – 1. köt.
1946-1947. Szerk.: Bajor László–Bojta Béla. Hírlap- Szak- és Könyvkiadó
R.T., Budapest, 1948. 21.
11
Budapest Fõváros Levéltára (továbbiakban BFL) VII. 5. e. 7555/1950.;
Errõl lásd: Fóris Ákos: Holokauszt a Nyugati Megszálló Csoport területén. Az Államvédelmi Hatóság Ügyészi Kirendeltségének jelentése Pápa
Nándor és társai ügyében. 1950. január 12. In: Eszmélet, 2014. (25. évf.)
101. sz. (2014. tavasz) 167–184.; Ungváry K.: Holokauszt i. m. 9–28.
12
BFL VII. 5. e. 7555/1950. 20. o. (Jelentés Kocsis Lajos ügyében, Budapest 1946. június 5.)
13
Errõl lásd: Fóris Ákos: Holokauszt i. m. 167–184.
14
Ld.: Eszmélet, 2014. (25. évf.) 101. sz. (2014. tavasz)
8
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77-131
Kivégzés Kijevben 1942. február 13-án.
Elõtérben magyar és német katonák.
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84-411
Kivégzett „partizángyanús” polgári személyek holttestei
1941-bõl valahol a már elfoglalt szovjet területen.
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87-1306
Magyar katonák a cserenkovi cukorgyár igazgatójának
akasztásánál. Cserenkov (Cservenka) 1941.
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93-74
A holokauszt dokumentálva…
Zsidók vesztõhelyre kísérése
1942. február 18-án Csernyigov havas térségében,
magyar megszállási területen.
A képen látható személyekkel „szokás szerint”
a kivégzés elõtt levetetik a ruháikat
– itt ukrán milicisták felügyelete mellett.
A zsidókat a vesztõhelyre szállító teherautó
az áldozatok után maradó ruhadarabok elszállítására
is szolgált.

03Konyv1:Konyv.qxd

10/2/2014

FOTÓDOKUMENTUMOK

12:52 PM

Page 349

349

93-186
Kivégzésre váró meztelenre vetkõztetett zsidó nõk
és férfiak valahol Ukrajnában.
A holokauszt eseményei – a magyar „közremûködõk”
tipikus perspektívája…

03Konyv1:Konyv.qxd

350

10/2/2014

12:52 PM

Page 350

FOTÓDOKUMENTUMOK

93-209
Csernyigov lakossága felakasztott partizánok
holtteste elõtt 1942-ben.
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FOTÓDOKUMENTUMOK

2005-22-1
Magyar katonák kivégzett szovjet hadifoglyok
holttesteit szemlélik meg 1941 nyarán Ukrajnában.
A háttérben szovjet hadifoglyok vonulnak.
(Mélion József fhdgy. felvétele)
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FOTÓDOKUMENTUMOK

2006-112-1
Magyar katonák partizántevékenységgel gyanúsított
civileket kísérnek a Novij Oszkoltól délre található
volokonovkai dandárparancsnokságra. 1942. július 12.
(Mélion József fhdgy. felvétele)
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2006-114-1
Magyar katonák három „partizángyanús” civillel
ásatják meg saját sírjukat a Sztarij Oszkoltól délkeletre
fekvõ polnikovói erdõ térségében. 1942. július 21.
(Mélion József fhdgy. felvétele)
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FOTÓDOKUMENTUMOK

2006-115-1
Magyar katonák által partizántámogatásért felakasztott
ember a polnikovói erdõben. 1942. július 21.
(Mélion József fhdgy. felvétele)
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